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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونالدورة 

ىل  30جنيف، من   2016 يونيو 3مايو اإ
 
 

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

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .1
اعات الأصلية وايلحلية املعةددة فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة  أأنبشواملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"( 

اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد ت)"الصندوق"(. و 
 .2010مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبةدرب  2005يف سبةدرب  املعقودةوالثالثني  الثانية

 عىل ما ييل: قواعد الصندوق)و( من 6 قاعدةوتنص ال .2

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

  التارخي ايذي كتتبت فيه املذكرة مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف "1"

 وهوية املتربعني )ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته(  "2"

 ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ الأموال املرصوفة بعني الاعتبار  "3"

صدار املذكرة الإعالمية السابقة  "4"  وقامئة الأشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإ

 ايذين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا  والأشخاص "5"
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م للك مس تفيد  "6" تقدَّ  ومقدار ادلمع امل

فّصل مبا يكفي، لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة. "7"  ووصف مت

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

كام يقتضيه قرار امجلعية العامة. وفامي ييل املعلومات املطلوب  العرشوناحلادية و لإعالمية املذكرة ايه  الوثيقة هذهو  .3
 للجنة: الثالثنيتبليغها للمشاركني يف ادلورة 

 :وأأسامء اجلهات املتربعة 2016 أأبريل 14 مس توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج السويدي ادلويل  500 000فرناك سويرساي )ما يعادل  86 092.60مبلغ 
  2006نومفرب  7( يف SwedBio/CBMللتنوع البيولويج )

  2006ديسمرب  20يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة فرنسا يف  20 000فرناك سويرساي )ما يعادل  31 684ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تنسن  25 000فرناك سويرساي )ما يعادل  29 992.50ومبلغ 
  2007 مارس 27 يف

  2007 يونيو 8يف  ،فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية، برن، سويرسا 150 000ومبلغ 

لعلوم والتكنولوجيا، دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعته وزارة ا 5 000فرناك سويرساي )ما يعادل  5 965.27ومبلغ 
  2007 أأغسطس 14يف  ،أأفريقيا جنوب

  2007 ديسمرب 20يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة الرنوجي يف  60 000فرناك سويرساي )ما يعادل  98 255.16ومبلغ 

  2008 فرباير 7يف  ،فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية برن، سويرسا 100 000ومبلغ 

دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  13 441فرنك سويرسي )ما يعادل  12 500ومبلغ 
  2011 مارس 25يف  ،جنوب أأفريقيا

  2011 مايو 10دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه متربع جمهول يف  573فرنك سويرسي )ما يعادل  500ومبلغ 

دولر أأسرتايل يف ذكل التارخي( دفعته حكومة أأسرتاليا يف  100 000فرنك سويرسي )ما يعادل  89 500ومبلغ 
  2011 أأكتوبر 20

 1 2013 يونيو 20فرنك سويرسي دفعته حكومة أأسرتاليا يف  15 000 ومبلغ

  2013 يونيو 20 يف نيوزيالنددفعته حكومة  سويرساي فرناك 4 694.40ومبلغ 

 فرناك سويرساي. 623 401.71ما مجموعه  2016 يناير 9 لصندوق حىتا يف حساب املقيّدةوتساوي املبالغ 

                                                
1

 وفقا للرشوط املتفق علهيا بشأأن اس تخدام تربع حكومة أأسرتاليا. 2013سبةدرب  2سويرساي يف فرناك  782.22مّت رد مبلغ  
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 مبلغ املوارد املتاحة:

 الفوائد املرصفية:الرسوم و  ذكل مبا يف، 2016 أأبريل 14 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -
 فرناك سويرساي. 643.20

 .يشء ل :2016 أأبريل 14 املبلغ اخملصص يف -

 فرناك سويرساي. 643.20 :2016 أأبريل 14 يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص يف املبلغ املتاح -

 :2قامئة الأشخاص املس تفيدين من الصندوق منذ صدور املذكرة الإعالمية السابقة

ولكن ل تتوافر موارد اكفية يف الصندوق يف ، 3بو ادلمع ايذين أأويص بةدويل مشاركهتم يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنةطال 
 :)حسب الأولوية( لةدويل مشاركهتم 2016 يناير 9

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

 بامن بامن سييت،عنوان املراسةل: 
 (KUNAمجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 بامن كورجيميينتو، سان فيلييب،مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

 موريتانيا، نواكشوطعنوان املراسةل: 
 (ADJMORمنظمة أأدمجور ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 مسيث-اكيت هودجسون الس يدة
 اجلنس ية: كندا

 عنوان املراسةل: ساساكتون، ساساكتش يوان، كندا
 اجمللس الوطين للخالس يني امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: أأواتوا، كندا

ولكن ل تتوافر موارد اكفية يف الصندوق يف ، 4للجنةبو ادلمع ايذين أأويص بةدويل مشاركهتم يف ادلورة الثالثني طال 
 :لةدويل مشاركهتم 2016 أأبريل 18

ديت منيوليا بستيدس لكديرون ةالس يد  اإ
 كولومبيااجلنس ية: 

 ، كولومبياانرينوعنوان املراسةل: 
 (CEM Amayra)مركز ادلراسات متعددة الاختصاصات مجلاعات أأميارا  :ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 بوليفيا، لابز مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

                                                
2

 .2014 يونيو 19املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4انظر الوثيقة  
3

 .2014 يوليو 9املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
4

 .2016فرباير  18املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/29/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
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 ستيفن غواغويرياالس يد 
 اجلنس ية: أأوغندا

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

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: فورت بوراتل، أأوغندا

 س يدهارات براي أأشوكالس يد 
 الهنداجلنس ية: 

 ، الهندمومباي عنوان املراسةل:
 (NEST) املؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية والتقليدية امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 ، الهند)أأسام(س يفاساغار  : املعةددة بصفة مراقب:مقر اجلهة 

 مسيث-الس يدة اكيت هودجسون
 اجلنس ية: كندا

 عنوان املراسةل: ساساكتون، ساساكتش يوان، كندا
 اجمللس الوطين للخالس يني امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: أأواتوا، كندا

 :والعرشين للجنة التاسعةملرصوفة للمشاركة يف ادلورة املبالغ ا

 ل مبالغ مرصوفة.

 :للجنة الثالثنياملرصوفة للمشاركة يف ادلورة اخملصصة أأو املبالغ 

 ل مبالغ خمصصة أأو مرصوفة.

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

 أأبو بكرالس يد ابابغنا 
 اجلنس ية: نيجرياي

 عنوان املراسةل: مايدوغوري )بورنو(، نيجرياي
 رابطة تمنية شعب اكنوري امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: مايدوغوري )بورنو(، نيجرياي

 عيىس أأداموالس يد 
 الاكمريوناجلنس ية: 

 ايونديعنوان املراسةل: 
 (SAMUSA) ش بكة منظامت الشعوب الأصلية يف الاكمريون امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 الاكمريون، ايونديمقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 
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 الس يد توماس أألركون أأيساغريري
 اجلنس ية: بريو

 عنوان املراسةل: اتكنا، بريو
 (CAPAJاللجنة القانونية للتمنية ايذاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل ) مّست املرحش:امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت 

 اتكنا، بريو مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

 الس يد بودان الاكسوم
 اجلنس ية: النيجر
 ، النيجرنينتاابرادي تش  عنوان املراسةل: 

 املنظمة غري احلكومية للنساء والأطفال املنكوبني امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:
 ، النيجرنينتاابرادي تش   مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

س تيبانس يو اكسرتو دايز الس يد  اإ
 بامناجلنس ية: 

 ويلينغتون، نيوزيلنداعنوان املراسةل: 
 (IITC)جملس معاهدة الهنود ادلولية  امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 ، بامنسييت بامن مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

 كعباج كوندي تشوكالس يد 
 اجلنس ية: بوليفيا

 عنوان املراسةل: لابز، بوليفيا
 ( CEM-Aymaraمركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 لابز، بوليفيا :مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب

يالغو  الس يد رودريغو دي ل كروس اإ
كوادور  اجلنس ية: اإ

كوادور  عنوان املراسةل: كيتو، اإ
 نداء الأرضمنظمة  امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: كوسكو، بريو

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

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

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

 لوس ياعنوان املراسةل: اكسرتيس، سانت 
سانت لس اجمللس الإداري للشعوب الأصلية )شعب بتش يلوكونو( جمل امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (BCGالرئايس ) لوس يا
 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: اكسرتيس، سانت لوس يا

 الس يد حامث بوبو دايلو
 اجلنس ية: الس نغال

 عنوان املراسةل: دااكر، الس نغال
 منظمة اجلرس الأبيض اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: امس

 دااكر، الس نغال مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

نديفون ةالس يد ينك اإ  سيس يليا اإ
 الاكمريوناجلنس ية: 

يمكن ابتيبوعنوان املراسةل:   الاكمريون، اإ
 (AFTRADEMOP)أأوه -الإعامر والتمنية لشعب موكومجعية  :ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

يمكن ابتيبو، الاكمريونمقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:   اإ

 س نتياغو أأوبس بوالس يد 
 فزنويالاجلنس ية: 

 فزنويال، بويرتو أأايكوشوعنوان املراسةل: 
 (REDCAM)ش بكة التعاون يف منطقة الأمازون  امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 فزنويال، بويرتو أأايكوشومقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 كامل كومار راي الس يد
 نيبالاجلنس ية: 

 نيبالعنوان املراسةل: اكمتاندو، 
دارة أأصول مجعية  ،مج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلايانبر امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: اإ

 يف نيبال لكية الفكرية لأغراض احلفاظ عىل التنوع البيولويج يف الأرايض الرطبةامل 
 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 الس يدة نونغ بولكي سيهنا
 بنغالديشاجلنس ية: 

 بنغالديشعنوان املراسةل: س يلهيت، 
 (ECDOتمنية امجلاعات العرقية )امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: منظمة 

 بنغالديشمقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: س يلهيت، 
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 جينفر تويل كوربوز ةالس يد
 الفلبنياجلنس ية: 

 الفلبني، كزيون سييتعنوان املراسةل: 
الس ياسة مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف  –مؤسسة تبتيبا : ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 العامة والتعلمي
 سييت، الفلبني ابغيومقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 فيالس يد ميخائيل توديش  
 اجلنس ية: الاحتاد الرويس

 عنوان املراسةل: موسكو، الاحتاد الرويس
 جملس ش يوخ شعب الشور :ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 تش تاغول، الاحتاد الرويس مراقب:مقر اجلهة املعةددة بصفة 
ىل الإحاطة علامً  .4 ن اللجنة مدعوة اإ  اإ

 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


