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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 8024 فرباير 82التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 العشرونو السابعةالدورة 

ىل  مارس 84جنيف، من   8024 أأبريل 4اإ
 
 

للتربعات لفائدة اجلماعات األصلية واحمللية صندوق الويبو 
 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  .2
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/32/6ق يف مرفق الوثيقة الصندو  قواعدرد ت)"الصندوق"(. و 
 .8020مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبمترب  8002يف سبمترب  املعقودةوالثالثني 

 عىل ما ييل: قواعد الصندوق)و( من 6 قاعدةوتنص ال .8

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

 مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي اذلي ُكتبت فيه املذكرة؛ "2"

 وهوية املتربعني )ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته(؛ "8"

 ر؛ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ الأموال املرصوفة بعني الاعتبا "3"

صدار املذكرة الإعالمية السابقة؛ "4"  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؛ "6"  ومقدار ادلمع املُقدَّ

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

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

عرشة كام يقتضيه قرار امجلعية العامة. وفامي ييل املعلومات املطلوب  التاسعةالإعالمية يه مراجعة للمذكرة  الوثيقة هذهو  .3
 العرشين للجنة:و  السابعةتبليغها للمشاركني يف ادلورة 

 :وأأسامء اجلهات املتربعة 8023 ديسمرب 7 املتربع هبا للصندوق حىتمس توى املبالغ 

كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج السويدي ادلويل  200 000فرناك سويرساي )ما يعادل  26 068260مبلغ 
 ؛8006نومفرب  7( يف SwedBio/CBMللتنوع البيولويج )

 ؛8006ديسمرب  80يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة فرنسا يف  80 000فرناك سويرساي )ما يعادل  32 624ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تنسن  82 000فرناك سويرساي )ما يعادل  86 668220ومبلغ 
 ؛8007مارس  87 يف

 ؛8007يونيو  2رسا يف فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية، برن، سوي  220 000ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب  2 000فرناك سويرساي )ما يعادل  2 662287ومبلغ 
 ؛8007أأغسطس  24أأفريقيا يف 

 ؛8007مرب ديس 80يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة الرنوجي يف  60 000فرناك سويرساي )ما يعادل  62 822226ومبلغ 

 ؛8002فرباير  7فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية برن، سويرسا يف  200 000ومبلغ 

دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  23 442فرنك سويرسي )ما يعادل  28 200ومبلغ 
 ؛8022مارس  82جنوب أأفريقيا يف 

 ؛8022مايو  20دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه متربع جمهول يف  273فرنك سويرسي )ما يعادل  200ومبلغ 

دولر أأسرتايل يف ذكل التارخي( دفعته حكومة أأسرتاليا يف  200 000فرنك سويرسي )ما يعادل  26 200ومبلغ 
 ؛8022 أأكتوبر 80

 ؛8023 يونيو 80 فرنك سويرسي دفعته حكومة أأسرتاليا يف 22 000 ومبلغ

 ؛8023يونيو  80 يف نيوزيالنددفعته حكومة  سويرساي فرناك 4 664240ومبلغ 

 فرناك سويرساي. 684 223263ما مجموعه  8024 فرباير 87 املبالغ املتربع هبا للصندوق حىتوتساوي 
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 مبلغ املوارد املتاحة:

 فرناك سويرساي. 283220 الفوائد املرصفية: ذكل مبا يف 8024 فرباير 87 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -

 .يشء ل :8024 فرباير 87 املبلغ اخملصص يف -

 .فرناك سويرساي 283220 :8024 فرباير 87 يفاملبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص  -

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

، واكنت يف 2)حسب الأولوية( للمشاركة يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة اُأويص بتقدمي المتويل له اليتادلمع  ةطالب
 :ولكهنا انسحبت اموارد اكفية لمتويل مشاركهت 4802 يناير  22 الصندوق، يف

 الس يدة جالكني مارجس كورارو
 اجلنس ية: كينيا

 عنوان املراسةل: اننيويك، كينيا
 :ةدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحامس اجلهة املعمت

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

 :)حسب الأولوية( يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة امشاركهت متويلب ُأويص  اليتطالبة ادلمع 

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

 عنوان املراسةل: برازيليا، الربازيل
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحة:

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

والعرشين للجنة، ولكن ل تتوافر موارد اكفية يف  أأويص بتقدمي ادلمع هلم للمشاركة يف ادلورة السادسة نطالبو ادلمع اذلي
 لمتويل مشاركهتم )حسب الأولوية(: 4802 يناير 22الصندوق يف 

 الس يدة ابتريس يا أأدجاي
 اجلنس ية: أأسرتاليا

 عنوان املراسةل: وولومولو، أأسرتاليا
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرح

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

                                                
1

 .8023 ديسمرب 6املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4انظر الوثيقة  
2

 .8023 يوليو 22املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/25/INF/6انظر قامئة املس تفيدين يف مرفق الوثيقة  
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 الس يد نغوانق سوانم شرياب
 اجلنس ية: نيبال

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

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

 غولفايرا كوتشينكوالس يدة 
 الاحتاد الرويساجلنس ية: 

 بيسك، أألتايسيك كراي، الاحتاد الرويسعنوان املراسةل: 
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرح

 (LIENIP) ش بكة لورافيتالن الإعالمية والتعلميية لفائدة الشعوب الأصلية
 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 ّّمت املرحش:

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

 :3بمتويل مشاركهتم يف ادلورة السابعة والعرشين للجنةبو ادلمع اذلين أأويص طال 

 ل أأحد

 والعرشين للجنة: السادسةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

انس يو بيلفورتلوس يا الس يدة   فرناك سويرساي 3 726222: اإ

 والعرشين للجنة السابعةاملرصوفة للمشاركة يف ادلورة اخملصصة أأو  املبالغ

 .ل مبالغ خمصصة أأو مرصوفة

 للجنة املقبةليف ادلورة للمشاركة دلمع ا طاليبقامئة 
 )وفق الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي(

 الس يد ابابغنا أأبو بكر
 اجلنس ية: نيجرياي

 عنوان املراسةل: مايدوغوري )بورنو(، نيجرياي
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحش:

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

                                                
3

 .8024 فرباير 6املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/26/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
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 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

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

 (ADJMORأأدمجور )منظمة 
 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 أأمادو ابه أألفاالس يد 
 غينيااجلنس ية: 

 غينيا، كوانكريعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحش:
 (AGUIMAG) امجلعية الغينية املغاربية للهنضة الاقتصادية والثقافية

 كوانكري، غينيامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

ديت منيوليا بستيدس لكديرون ةالس يد  اإ
 كولومبيااجلنس ية: 

 ، كولومبياانرينوعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحش:

 (CEM Amayra)مركز ادلراسات متعددة الاختصاصات مجلاعات أأميارا 
 بوليفيا، لابز دة بصفة مراقب:مقر اجلهة املعمت

س تيبانس يو اكسرتو دايز الس يد  اإ
 بامناجلنس ية: 

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

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

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

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

 (KUNAمجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان )
 بامن كورجيميينتو، سان فيلييب،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يد بروك واميه
 ديفوار: كوت اجلنس ية

 أأبيدجان، كوت ديفوار عنوان املراسةل:
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحش:

 (AGEDES)مجعية العمل من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية 
 أأبيدجان، كوت ديفوار مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب:
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  ة دجلكني مارجس كوراروالس يد
 كينيااجلنس ية: 

 كينيا، اننيويكةل: عنوان املراس
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحش:

 مؤسسة الرتاث الثقايف لقبائل املازاي
 اننيويك، كينيامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

نديفون ةالس يد ينك اإ  سيس يليا اإ
 الاكمريوناجلنس ية: 

يمكن ابتيبوعنوان املراسةل:   الاكمريون، اإ
 بصفة مراقب اليت ّّمت املرحش:امس اجلهة املعمتدة 

 (AFTRADEMOP)أأوه -الإعامر والتمنية لشعب موكومجعية 
يمكن ابتيبو، الاكمريونمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب:   اإ

 الس يدة دورا أأوغبوي
 اجلنس ية: نيجرياي

 عنوان املراسةل: بنني سييت، نيجرياي
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحة:

 (WACIPRالف غرب أأفريقيا من أأجل حقوق الشعوب الأصلية )حت
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: بنني سييت، نيجرياي

 الس يد ديليب سينغ راي
 اجلنس ية: نيبال

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

 (ANKKLCDافهتا يف نيبال )مجعية تمنية لغة جامعة كريات كولنغ وثق
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: سانساري )داران(، نيبال

 كامل كومار راي الس يد
 نيبالاجلنس ية: 

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

دارة أأصول امللكية الفكرية لأغراض احلفاظ عىل التنوع ومجعية  ،مجعية برامج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلاي اإ
 البيولويج يف الأرايض الرطبة

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 ستيفن غواغويرياالس يد 
 اجلنس ية: أأوغندا

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

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: فورت بوراتل، أأوغندا
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 ة تشينارا ساديكوفاالس يد
 اجلنس ية: قريغزيس تان

 ، قريغزيس تانبيشكيكعنوان املراسةل: 
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرح

قلميية للتعلمي  قريغزيس تان، (RCE والتمنية املس تدامة )الرابطة العامة للمراكز الإ
 ، قريغزيس تانبيشكيكمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يدة اترييس فانديلو
 اجلنس ية: فيجي

 عنوان املراسةل: أأوالكند، نيوزيلندا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّّمت املرحة:

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

ىل الإحاطة علام  .4 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 

 ]هناية الوثيقة[


