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متدةاصندوق  ية ا ية وا متعات األ ملعتربعات لصاحل ا حمللجمل صل  :ل

تربعات  شأن ا ية  لمذكرة إعال ب  طلبات احلصول عىل ادلمعوم

  األمانةمن إعداد 

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 يـة املحت يـة الفكريـة واملـوارد الورا يـة اب يـة ادلويـة ا نـة احلكو هـا  ثعلومـات املطلـوب إبال ن ل مللكللج م ملعغ
يدية والفوللكور وامل نة("لتقلعارف ا متـدةشأن ب ")للجا يـة ا ية وا متعـات األ تربعات لـصاحل ا ندوق ا ملعمعل  حمللجمل صـل ل وتـرد قواعـد . ص

ندوق يف مرفق الويقة  ثمعل ا يـة العامـة يف دورهتـا  اليت وافقـت علهيـاWO/GA/32/6لص  26 املعقـودة يف الفـرتة مـن 32مجلع ا
توبر 5سبمترب إىل   . 2010ك أ

 : من القواعد عىل ما ييل) و(6املادة تونص  .2

ية تضم ما ييل )و(" شاركني مذكرة إعال بو إىل ا نة، يوجه املدير العام للو مبل لك دورة من دورات ا ملق ي  :ِّللج

يه املذكرة، "1"  بت  تارخي اذلي  ندوق يف ا تربعات املدفوعة  فتوى ا ُكت ل للص ل  مسـ

تربعني  "2"  تربع رصاحة (ملوهوية ا تهملما مل يطلب ا  ،)يعدم ذكر هو
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بار، "3"  تاحة مع أخذ األموال املرصوفة بعني الا تومقدار املوارد ا  عمل

سابقة، "4"  ية ا نذ إصدار املذكرة اإلعال ندوق  يدين من دمع ا لوقامئة األشخاص ا ملص م  ملسـتف

بوا، "5"  تفادة من ادلمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص اذلين ا نسـ  خ

َّومقدار ادلمع املقدم  "6"  يد،ُ  مسـتفللك 

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

تداول بحث وا شاري، واحدا واحدا، من أجل ا لوتوجه هذه املذكرة إىل أعضاء اجمللس الا ل ًت ً س َّ ُ." 

شثهذه الويقة يه املو .3 ية اليت  نة من نوع املذكرات اإلعال ثا يذكرة ا مل يةإصدارها  رتطم لومـات املطلـوب وتـرد املع. مجلعقرار ا
تايل نحو ا نة عىل ا رشة  سادسة  شاركني يف ادلورة ا ها  لإبال ل للج ع ل للم  : غ

ندوق تربعات املدفوعة  للصتوى ا ل تربعنيوأسامء، 2010 مارس 15 حىت مسـ  :مل ا

ساوي (ي فرناك سورساي 86 092.60مبلغ  - تارخيان سويدية يف ذا كرو500 000يما  نوع  )لك ا لتمقدم من برانمج ا
يولويج  سويدي لبا يد ،(SwedBio/CBM)لادلويل ا يد مقو تارخيص يف ر ندوق  با  ؛2006 نومفرب 7 لص

بلغ  - ساوي (ي فرناك سورساي 31 684مو تارخيذاك  يورو يف 20 000يما  يـد يف ، نمقدم من حكومة فرسا) لا مقو
تارخي ندوق  يد ا بر لص سمرب 20 ص  ؛2006ي د

بلغ  - رساي 29 992.50مو ساوي (يـ فـرناك سو تـارخير أمـرييك دوال25 000يـمـا  ندوق ) ل يف ذاك ا صـمقـدم مـن 
سن،  تارخي يسـتنكر ندوق  يد ا يد يف ر بو لص ص  ؛2007 مارس 27مق

بلغ  - ية الفكريةي فرنك سورسي مقدم من 150 000مو سورسي  هد الاحتادي ا للملكا يملع يـد ي، برن، سورسا، ل مقو
تارخي  ندوق  يد ا بيف ر لص  ؛2007ن يويه 8ص

بلغ  - ساوي مـا(ي فرناك سورساي 5 965.27مو تـارخي5 000يـ  مقـدم مـن وزارة العلـوم ) ل دوالر أمـرييك يف ذكل ا
يا،  نوب أفر يا،  نولو يقوا ج ج تارخي لتك ندوق  يد ا يد يف ر بو لص ص سطس 14مق  ؛2007غ أ

بلغ  - رساي 98 255.16مو ساوي (يـ فرناك سو تـارذاك  يـورو يف 60 000يـمـا  مقـدم مـن حكومـة الـرنوجي، ) خيلا
تارخي ندوق  يد ا يد يف ر بو لص ص سمرب 20 مق  ؛2007ي د

بلغ  - ية الفكرية، برن، سورسا، 100 000مو سورسي  هد الاحتادي ا ي فرنك سورسي مقدم من ا ي ل للملكي يـد ملع مقو
تارخي  ندوق  يد ا بيف ر لص  .2008 فرباير 7ص

ندوق حىت  تربعات املدفوعة  للصويصل إجاميل ا بلغ  إىل2010 مارس 15ل  .ي فرناك سورساي501 989.53م 
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تا  حةملقدر املوارد ا

ندوق  - تـاح يف ا بلـغ ا لـصيصل ا مل  فـرناكت 169 710.85، مبـا يف ذكل فوائـد املـرصف إىل 2010 مـارس 15 يفمل
 .يسورسية

بلغ و - نجز اخملصصمليصل ا تلكفة ا نادا إىل تقدير ا مل ا ل )1(ي فرناك سورساي45 943.80 إىل 2010 مارس 15 يفست
 

بلــغ يــصل و - نــه ا ندوق خمــصوم  تــاح يف ا بلــغ ا ملا لــص مل  فــرناك 123 767.05 إىل 2010 مــارس 15 يف اخملــصصممل
 . يسورساي

تفادواقامئة األشخاص  سابقةسـاذلين ا ية ا نذ إصدار املذكرة اإلعال ندوق  ل من دمع ا ملص  :)2(م

نة رشة  سة  للجشاركة يف ادلورة اخلا ع م  :للم

تسب الرتيب األجبدي ابللغة اإلنلكعىل (  )زييةح

يدة ترودي برودريك    لسـا
ية   ي :جلنسـا  الأسرتا
ياWoolloomooloo NSW :عنوان املراسةل    ل، أسرتا

متد اذلي     : املرحش يسميملعامس املراقب ا
يال قانوينالركز امل   لنون يف أسرتا  لف
متد   ياWoolloomooloo NSW :ملعمقر املراقب ا  ل، أسرتا

 

تون   يوم  يد آين اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  كل
ية    نيجرياي :جلنسـا
سواك  :عنوان املراسةل    نيجرياي، )إنوغو إنوغو(ن 
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    ية األ شعوب األفر سالم وخفض الفقر بني ا ناء ا صلمركز  ل ل  يقب
متد   يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك  :ملعمقر املراقب ا  ن، 

                                                           
ندوق )1( تعلقة اب ية ا تا ية ا ية مع املذكرة اإلعال يان ابملصاريف الهنا لصيقدم  مل ل ل ئ ب  .مسـ
 .2009 نومفرب 9 املؤرخة WIPO/GRTKF/IC/INF/6ثانظر الويقة  )2(
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يد    فألربت دتريللسـا
ية   يا :جلنسـا  سـسانت لو
يا ، ساناكسرتيس :عنوان املراسةل    سـت لو

متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
متد   يااكسرتيس :ملعمقر املراقب ا  سـ، سانت لو

 
يدة    اراجهامان هالسـا
ية    الاكمريون  :جلنسـا
 ايوندي، الاكمريون :عنوان املراسةل  
متد ا    : املرحشيسميذلي ملعامس املراقب ا
ية    شعوب األ ساء ا صلنظمة  ل ن يةم  يقاألفر
متد    ايوندي، الاكمريون :ملعمقر املراقب ا

 
سن   تون هارد يد بر يا سـ يسـ  ل
ية   ية :جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل
ية  :عنوان املراسةل   تحدة األمر نطن، الوالايت ا يكياتل، والية وا مل شـ  سـ
متد اذلي     :  املرحشييسمملعامس املراقب ا
ية   شؤون احلكو مبة ا ل يب شع توال لبائل ا ل نطنلق  شـ يف وا
متد   ية  :ملعمقر املراقب ا تحدة األمر نطن، الوالايت ا يب، والية وا يكتوال مل شـ  ل

 
يدة    ديربا هاريلسـا

ية ية :جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل
ي :عنوان املراسةل   تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  ة نيك
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس املراقب ا
يولويج   تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بجملس ا سـ صل  (IPCB) لل
متد   ية :ملعمقر املراقب ا تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

 
يلفورت يو  يا فرانندا إان يدة لو با سـ سـ  لسـ

ية     الربازيل :جلنسـا
ي :عنوان املراسةل    ا، الربازيليلبراز
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية الربازييل   شعوب األ صلهد ا ل ية الفكريةمع  (INBRAPI) للملك 

متد   يا، الربازيل :ملعمقر املراقب ا  يلبراز
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يد ديفي براساد مازومدر    لسـا
ية    بنغالديش  :جلنسـا
نغالديش :عنوان املراسةل    بداك، 
متد     : املرحشيسمياذلي ملعامس املراقب ا
ية    لتمننظمة العمل الاجامتعي وا  م
متد   نغالديش :ملعمقر املراقب ا  بداك، 

 
با  يد موىس عامثن ندا ما  لسـ
ية    الاكمريون :جلنسـا
ندا، الاكمريون  :عنوان املراسةل    مياب
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس املراقب ا
شعب   ية  ثقا ية وا ية الاجامت لرابطة ا ل ع فمن بورورو لت  (MBOSCUDA)مل ا
متد   ندا، الاكمريون :ملعمقر املراقب ا  مياب

 

يدة دورا أو  غا  بويلسـ
ية    نيجرياي  :جلنسـا
ييتبنني :عنوان املراسةل   يجرياي س   ن، 
 : املرحشيسميامس املراقب اذلي   
ية    شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  (WACIPR)يق
متد   ييتنيبن :ملعمقر املراقب ا يجريايس   ن، 

 
يد روديون سوياندزيغا  لا  لسـ
ية    الاحتاد الرويس  :جلنسـا
 موسكو، الاحتاد الرويس  :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
شامل    ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  (RAIPON)سـ

متد    موسكو، الاحتاد الرويس: ملعمقر املراقب ا
 

يد  توس تزورين خوالخوخ لسـا  ن سا
ية    غواتاميال  :جلنسـا
نانغو، غواتاميال :عنوان املراسةل    لتيشـامي
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
 نرابطة مااي تو أويك   

متد   ييت، غواتاميال :ملعمقر املراقب ا  سغواتاميال 
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يدة فوزية يوسف جالل ادلين    لسـا
ية   سودان  :جلنسـا  ل ا
سودان :نوان املراسةلع    لاخلرطوم، ا
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس ا ملراقب ا
ية حلفظ املعارف    سودا نالرابطة ا  (SUDAAK)ل

متد   سودان: ملعمقر املراقب ا  لاخلرطوم، ا
 

تفادة من  تريوا لال سـاألشخاص اذلين ا رشةخ سة  متويل يف ادلورة اخلا عا م بوال  :نسح لكهنم ا

نديس خا  يدة  نيا ل  الو كوبوسيبنا أرلسـ
ية    بريو :جلنسـا
 كوسكو، بريو :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
شع   يولويج  نوع ا للبكة ا ب ت لشـ ية ول  صلب األ
متد    كوسكو، بريو :ملعمقر املراقب ا

 
يدة مارغريت رافني    لسـا
ية   يا :جلنسـا  لأسرتا
يا نيدالندس، والية  :عنوان املراسةل   يا6009لغرب أسرتا  ل، أسرتا
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    شعوب األ صلئة ايماجتي ماربا ابران اباب ماجا  لل ل  هي
متد   يا :ملعمقر املراقب ا  لجريادلتون، أسرتا

 
سا ماالندا ن  يد هونور تود يا   )3(يغلسـ

ية      نغووالك  :جلنسـا
يل، الكونغو :عنوان املراسةل    فبرازا
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
شأن    ية ادلوية  شارة ا هاة والا باب ا بالرابطة الكونغوية  ل ن ت شـ تقل لس لط ـيتقنياتل  . لطه ا
متد   يل، الكونغو  :ملعمقر املراقب ا  فبرازا

                                                           
سا ماالندا ن )3( يد تود تلق ا يمل  سـ يه يف  رساةل ادلعوة اليت وغيلي توبر 23لهجت إ ية2009ك أ باب  ن، أل يد تودو. فسـ يقدم ا با غييسا ماالندا نلسـ  ً طل

نة رشة  سابعة  متويل يف ادلورة ا للجللحصول عىل ا عل  . ل
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يد تونو تويونو    لسـا
ية   ندا :جلنسـا يليوز  ن
ندا :عنوان املراسةل   يوز ية،  شام تون ا يلابملري ن ل ل  سـ
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
يا املعلومات والاتصاالت    نولو ية يف جمال  شعوب األ جفرقة معل ا تك صل  )IITF(ل
متد   سويد :ملعمقر املراقب ا لسونا، ا  ل

 
نة رشة  سادسة  للجشاركة يف ادلورة ا ع ل )4(للم

:  

نا أبو بكر   يد اباب غا  لسـ
ية    نيجرياي  :جلنسـا
يجرياي)بورنو(وغوري مايد :عنوان املراسةل    ن، 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية شعب اكنوري     تمنرابط 
متد   يجرياي)بورنو(مايدوغوري  :ملعمقر املراقب ا  ن، 

 
يد توماس أالركون أ  يا  اغريريسلسـ
 بريو  :نسـيةجلا  
نا، بريو :عنوان املراسةل    كات
متد اذلي      : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    ية اذلا ية القانوية  لاملفو ت من ن نطقة األنديزللتض ية يف  مشعوب األ صل  ل
متد   نا، بريو :ملعمقر املراقب ا  كات

 
يد أطور رمحن شودوري    لسـا
ية    بنغالديش :جلنسـا
نغالديش  :عنوان املراسةل    بداك، 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ي   لتمننظمة العمل الاجامتعي وا  ة م
متد   نغالديش  :ملعمقر املراقب ا  بداك، 

                                                           
يدين )4( سمرب 11 املؤرخة WIPO/GRTKF/IC/INF/6ث يف الويقة  الورادةملسـتفانظر قامئة ا  . 2009ي د
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يد بدر ادلين معر احلاج     موىسلسـا
ية   سودان :جلنسـا  لا
سودان  :عنوان املراسةل    لاخلرطوم، ا
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية حلفظ املعارف    سودا نالرابطة ا  (SUDAAK)ل

متد   سودان  :ملعمقر املراقب ا  لاخلرطوم، ا
 

ييد خوري ألفريدو غوترييز مارساكلا   لسـ
ية   يا  :جلنسـا  ليفبو
يا  :عنوان املراسةل    ليفالابز، بو
متد امس املراقب     : املرحشيسمياذلي ملعا
نطقة األنديز توابخ أمارو يف حركة    م 
متد   ييف، سورسا :ملعمقر املراقب ا  جن

 
يدة   ديربا هاريلسـا

ية ية :جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل
ية  :عنوان املراسةل   تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس املراقب ا
يولويج   تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بجملس ا سـ صل  (IPCB) لل
متد   تحدة :ملعمقر املراقب ا يفادا، الوالايت ا ملسون، والية  ن يةنيك  يك األمر

  

يدة     مرييواز جان انينلسـا
ية    كينيا  :جلنسـا
يا :عنوان املراسةل   يويك،  كينان  ن
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس املراقب ا
س   ساء مجموعة ا لنظمة  ن يةام ية وا ية ا ئبورو  لبيم مي تعلمن لت  لل
متد   يا  :ملعمقر املراقب ا يويك،  كينان  ن

 
يد جوزيف أوجرياييخ    لسـا
ية    نيجرياي :جلنسـا
يجريايننيب  :ةلعنوان املراس   ييت،  ن   س
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  (WACIPR)يق
متد   يجرياي :ملعمقر املراقب ا ييت،  ننني   سب
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يفا   نا شو يدة بو با ي لسـ ل  ل
ية    الاحتاد الرويس  :جلنسـا
سك، الاحتاد الرويس  :عنوان املراسةل    متو
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
شامل    ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  (RAIPON)سـ

متد    موسكو، الاحتاد الرويس: ملعمقر املراقب ا
 

تو  سني  يدة ما سـا ك   لسـ
ية    جاماياك  :جلنسـا
ية :عنوان املراسةل   تحدة األمر يويورك، الوالايت ا يكإملونت،  مل  ن
 : املرحشيسميعمتد اذلي ملامس املراقب ا  
يو أفريقي   تات األ ية الحتاد ا ثجملس األ لشـ   لف
متد    كنغسـتون، جاماياك  :ملعمقر املراقب ا

 
تقدمي  يدة اليت أويص  با متويللسـ بتلا نة لكهنا ا رشة  سادسة  شاركة يف ادلورة ا ها  سح  للج ع ل نللم  :ل

يدة ترودي برودريك   )5(لسـا
ية   يا :جلنسـا  لأسرتا
ياWoolloomooloo NSW :ةلعنوان املراس    ل، أسرتا

متد اذلي امس ا    : املرحشيسميملعملراقب ا
يا   نون يف أسرتا لمركز قانون ا  لف
متد   ياWoolloomooloo NSW :ملعمقر املراقب ا  ل، أسرتا

  

يد)6(واخملصص املرصوفادلمع بلغ م  : مسـتف للك 

يد عابد ديوان موحد  )7(لسـا
 ) رصفت(يورسية  فرناكت س204.15 :

 
بالغ املرصوفة  لا نةلمل رشة  سة  للجشاركة يف ادلورة اخلا ع م  : م

يدة  نا أرلسـا نينديس خا  ي فرناك سورساي347.00 :)8(الو كوبوسيبل
يدة ترودي برودريك   ي فرناك سورساي 6 750.42 :لسـا

                                                           
متد اذلي  )5( يهنا إثر مغادرهتا للعمل دلى املراقبمسىملعحسب املراقب ا يدة ترودي برودريك  تعي ا  . لسـ
ندوق )6( تعلقة اب ية ا تا ية ا نفقات مع املذكرة اإلعال ية  لصتقدم املوازنة الهنا مل ل ل لل ئ  .مسـ
يد قرر  )7( تقدمي ، اذليعابد ديوان موحدلسـا متويلب أويص  نة، الاسحاب لا رشة  ن هل يف ادلورة الرابعة  للج ثانظر الويقة (ع

WIPO/GRTKF/IC/14/INF/4 يه رسوم ). 5، الصفحة ندوق، ) و(5ًتذكرة الطريان وفقا للامدة  إلغاءعللكن فرضت  لصمن قواعد ا
سمرب 28 هذه الرسوم يف ورصفت  . 2009ي د

سحب )8( نا أرفالو كوبوس أن  نديس خا يدة  نقررت ا ن ل تسـ ي ندوق) و(5ً تذكرة الطريان وفقا للامدة إلغاءلكن فرضت علهيا رسوم . ل  . لصمن قواعد ا



WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4 

- 10 - 

تون  يوم  يد آين اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  ي فرناك سورساي6 261.05 :كل
يد    ي فرناك سورساي5 946.60 :فألربت دتريللسـا
يدة    ي فرناكت سورسية 5 405.20 :هامان هاجارالسـا
يد   سنلسـا تون هارد يبر  ي فرناك سورساي3 990.20 :يسـ
يد    ي فرناك سورساي5 099.40 :ديربا هاريلسـا
يلفورت  يو  يا فرانندا إان يدة لو با سـ سـ  ي فرناك سورساي6 515.06 :لسـ
يد ديفي براساد مازومدر   يسورساي فرناك 4 978.20 :لسـا
با  يد موىس عامثن ندا ما  ي سورساي فرناك5 332.20 :لسـ
يدة    ي فرناك سورساي5 172.70 :بويغدورا أولسـا
يد روديون سوياندزيغا  لا  ي فرناكت سورسية 3 610.80 :لسـ
توس تزورين خوالخوخ  يد سا نا  ي فرناك سورساي 3 184.20 :لسـ
يدة فوزية يوسف جالل ادلين   رسايي فرناك سو3 954.38 :لسـا

 
شارصصاخملبلغ ملا نةللم  رشة  سة  للجكة يف ادلورة اخلا ع  :م

توس تزورين خوالخوخ يد سا نا  ي فرناك سورساي2 728.80 :)9(لسـ
 
نةصصةاخملبالغ ملا رشة  سادسة  شاركة يف ادلورة ا للج  ع ل  : للم

نا أبو بكر يد اباب غا  ي فرناك سورساي3 687 :لسـ
يد توماس أالركون أ يا  ي سورساي فرناك4 497 :اغريريسلسـ

يد أطور رمحن شودوري  ي فرناك سورساي4 857 : لسـا
يد بدر ادلين معر احلاج موىس  ي فرناك سورساي3 817 :لسـا

يد   ي فرناك سورساي4 967 :يخوري ألفريدو غوترييز مارساكللسـا
يدة ديربا هاري  ي فرناك سورساي4 177 :لسـا

يدة   ي فرناك سورساي3 732 :جان انين مرييوازلسـا
يد جوز  ي فرناك سورساي3 687 :يف أوجرياييخلسـا

يدة  يفالسـا نا شو ببو لي  ي فرناك سورساي5 897 :ل
يدة  تومالسـا سـسني   ي فرناكت سورسية3 807 :ك

                                                           
مية ا2010 مارس 15 حىت مل حتدد )9( يةملرصق،  تذكرة طريان ائوفات الهنا توس تزورين خوالخوخل  نيد سا  .لسـ
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نة رشة  سابعة  بني يف احلصول عىل ادلمع لدلورة ا للجقامئة األشخاص الرا ع ل  :غ

سب الرتيب األجبدي ابللغة اإلنلكزيية( تعىل   )ح

نا أ يدا كر يدة إ خا ل يسـتيسـ يكول ل  شـساك 
ية   غواتاميال :جلنسـا
ييت  :عنوان املراسةل   سغواتاميال 
متد اذلي    : املرحشيسميملعامس املراقب ا
 نمااي تو أويكرابطة  
متد  ييت  :ملعمقر املراقب ا  سغواتاميال 

 
نا أبو بكر  يد اباب غا  لسـ

ية    نيجرياي  :جلنسـا
يجرياي)بورنو(مايدوغوري  :عنوان املراسةل    ن، 
متد اذلي امس    : املرحشيسميملع املراقب ا
ية شعب اكنوري     تمنرابط 
متد   يجرياي)بورنو(مايدوغوري  :ملعمقر املراقب ا  ن، 

 
ساتو  يدة بواب أ يا  لسـ
ية    الاكمريون :جلنسـا
 اينودي، الاكمريون  :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    ية الاجامت عرابطة ا بورورو لتمن شعب ا ية  ثقا ملوا ل  (MBOSCUDA)فل
متد    اينودي، الاكمريون  :ملعمقر املراقب ا

 
يد عيل آي شاتو    لسـا
ية    الاكمريون  :جلنسـا
ندا، الاكمريون :عنوان املراسةل    مياب
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
بورورو    شعب ا ية  ثقا ية وا ية الاجامت ملرابطة ا ل ل ع فمن  (MBOSCUDA)لت
متد    ايوندي، الاكمريون :ملعمقر املراقب ا
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يد روخري أالركون لامييش   لسـا
ية    بريو :جلنسـا
نا، بريو :عنوان املراسةل    كات
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
نطقة األنديز   ية يف  شعوب األ ية  ية اذلا ية القانوية  ماملفو صل لل ت من ن  للتض
متد    اك، بريواتن :ملعمقر املراقب ا

 
نا  يد أر يا مسـ   مهيانابرأ غل
ية   يا؛ فرسا :جلنسـا نأر  مين
يو، فرسا :عنوان املراسةل   ناب  ن
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
يامجعية األرمن     منمن غرب أر
متد    نابريس، فرسا: ملعمقر املراقب ا

 
يب بريد   يد  يلا فسـ  ل
ية    كندا :جلنسـا
نداأوات :عنوان املراسةل    كوا، 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ساء مجموعة اإلنويت   تويت  نرابطة بو لك  ت
متد   ندا :ملعمقر املراقب ا  كأواتوا، 

 
تون   يوم  يد آين اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  كل
ية    نيجرياي :جلنسـا
يجريايNsukka (Enugu Enugu) :عنوان املراسةل    ن، 
متد اذل    :  املرحشيسميي ملعامس املراقب ا
سالم    ناء ا لمركز  ية واحلد منب ية األ شعوب األفر صل الفقر بني ا  يقل
متد   يجرياي،)إنوغو إنوغو(نسواك  :ملعمقر املراقب ا   ن 

 
يد رودريغو دي ال كرو    إيالغو سلسـا
ية    إكوادور  :جلنسـا
 كيتو، إكوادور  :عنوان املراسةل  
متد اذلي     :رحش امليسميملعامس املراقب ا
 نداء األرض  
متد    كوسكو، بريو :ملعمقر املراقب ا
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يد    فألربت دتريللسـا
ية   يا :جلنسـا  سـسانت لو
يا اكسرتيس :عنوان املراسةل    سـ، سانت لو

متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
مت   يااكسرتيس :دملعمقر املراقب ا  سـ، سانت لو

 
يغو إ  يد د يا  نسامان إسكوابر غويبلسـ
ية   يا  :جلنسـا  مبكولو
 كيتو، إكوادور  :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
نطقة حوض األمازون    ية  شعوب األ ملأمانة ا صل  (COICA)ل
متد    كيتو، إكوادور  :ملعمقر املراقب ا

 
يا  يدة لو سـا يلفورتلسـ يو  ب فرانندا إان  سـ
ية     الربازيل :جلنسـا
يا، الربازيل :عنوان املراسةل    يلبراز
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية الفكرية    ية الربازييل  شعوب األ للملكهد ا صلمع  (INBRAPI)ل

متد   يا، الربازيل :ملعمقر املراقب ا  يلبراز
 

ياش أركوس  يد خوان اكرلوس  تا نسـ   خل
ية    إكوادور :جلنسـا
 كيتو، إكوادور  :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
نطقة حوض األمازون    ية  شعوب األ ملأمانة ا صل  (COICA)ل
متد    كيتو، إكوادور  :ملعمقر املراقب ا

 
بالنغات شريويوت   يرت  يد  يا ب كسـ  ل
ية    نيا يك :جلنسـا
يا إغرتون، :عنوان املراسةل    كين 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
يك    ية شعوب األو غبرانمج   تمن
متد   يا :ملعمقر املراقب ا  كينانروك، 
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توفر السري   يد أرنودل كر سـا يسـ  ل
ية   يا  :جلنسـا  نتزنا
يا  :عنوان املراسةل    نأروشا، تزنا
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية الربانمج أواليخ    تطوير األشطة الرعوية الزرا شامل  علو الروسا ا ن ل  ل
متد   يا :ملعمقر املراقب ا  نأروشا، تزنا

 
شور   يدة إرين  يا لسـ  ل
ية    كينيا : جلنسـا
يا : عنوان املراسةل   بورو،  نمارالال سا  كيم
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
يوي    متع ان ية  ننظمة  جممن ت  م
مت   يا :دملعمقر املراقب ا بورو،  نمارالال سا  كيم

 
ياان ساييت لوا   يدة كر يستا  لسـ
ية    كينيا: جلنسـا
يا : عنوان املراسةل    كيننريويب، 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    منتدى احلقوق وا لتن ية يف قرية املولووام لبيئياحة ا  لسـ
متد   يا :ملعمقر املراقب ا  كيننريويب، 

 
يد جافارو م   االم كوساو لسـا
ية   يجر :جلنسـا  لنا
يايم :عنوان املراسةل    ن 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
 ابل اليم  
متد   يجر :ملعمقر املراقب ا نيايم، ا  لن

 
يدة    جان انين مرييواز لسـا
ية    كينيا  :جلنسـا
يا :عنوان املراسةل   يويك،  كينان  ن
متد اذلي     : رحش امليسميملعامس املراقب ا
س   ساء مجموعة ا لنظمة  ن يةام ية وا ية ا ئبورو  لبيم مي تعلمن لت  لل
متد   يا  :ملعمقر املراقب ا يويك،  كينان  ن
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يلري  يدة فريان  ما  لسـ
ية    كندا  :جلنسـا
ندا  :عنوان املراسةل   يا،  يش كولو كاكتش كريك، بر ب مي  تي
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
نو   تحالف العاملي  تا يولويجللل ثقايف ا بع ا يا العرية/لل يولو متع ادلويل  قا ج للج  (ISE)/ جمل

متد   تول  :ملعمقر املراقب ا يا(يسـبر نة فر نمد ية)جيي تحدة األمر يك، الوالايت ا  مل
 

يد جربا رام موشاهاري    لسـا
ية   ند  :جلنسـا  لها
ند )أسام(بيجين  :عنوان املراسةل    له، ا
متد اذلي     : حش املريسميملعامس املراقب ا
رشية    ية ا شام نطقة ا ية يف ا ية وا شعوب األ ندي  قالاحتاد ا ل ل ل مل بل صل لل لقه  ل
متد   ند )أسام(غواهايت  :ملعمقر املراقب ا  له، ا

 
با  يد موىس عامثن ندا ما  لسـ
ية    الاكمريون :جلنسـا
ندا، الاكمريون  :عنوان املراسةل    مياب
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس املراقب ا
بورورو رابطة ا   شعب ا ية  ثقا ية وا ملية الاجامت ل ل ع فمن  (MBOSCUDA)لت
متد    ايوندي، الاكمريون :ملعمقر املراقب ا

 
يا نديفون  يدة  سلا يسـ  سل
ية     الاكمريون  :جلنسـا
 يندا، الاكمريونم اب–مانكون  :عنوان املراسةل  
متد اذلي امس امل    : املرحشيسميملعراقب ا
ي   تعمري وا منرابطة إعادة ا شعوب املوكو أوهلتل  لة 
متد   ندا،–مانكون  :ملعمقر املراقب ا   الاكمريونمي اب

 
يدة دورا أو  غا  بويلسـ
ية    نيجرياي  :جلنسـا
يجرياي  :عنوان املراسةل   ييت،  ننني   سب
 : املرحشيسميامس املراقب اذلي   
ية    شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  (WACIPR)يق
مت   يجرياي :دملعمقر املراقب ا ييت،  ننني   سب
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يد جوزيف أوجرياييخ    لسـا
ية    نيجرياي :جلنسـا
يجريايننيب  :عنوان املراسةل   ييت،  ن   س
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية    شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  (WACIPR)يق
متد   يجرياي :ملعمقر املراقب ا ييت،  ننني   سب

 
يد جوزيف  ساريويولسـا  لي أو
ية    كينيا  :جلنسـا
يا  :عنوان املراسةل   يويك،  كينان  ن
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ياك ماساي    ندمج يف مجموعة  باب ا بنظمة ا مل يشـ ليكل  م
متد   يا  :ملعمقر املراقب ا يويك،  كينان  ن

 
يا   يال ريفريا  يدة اتر سـا سـ  لسـ
ية    بريو : جلنسـا
 لامي، بريو  :عنوان املراسل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ية يف بريو   شعوب األ صلمركز ثقافات ا  (CHIRAPAQ) ل

متد    لامي، بريو :ملعمقر املراقب ا
 

يد    نغوانق سوانم شريابلسـا
ية    نيبال :جلنسـا
بال :عنوان املراسةل    نياكمتاندو، 
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
يةرا   با ية ا يات األ لبطة احملافظة عىل القو يصل  لنم
متد   بال :ملعمقر املراقب ا  نياكمتاندو، 

 
يد ماوي سولومون    لسـا
ية   ندا :جلنسـا يليوز  ن
ندا :عنوان املراسةل   يوز يلبوريروا، أوياروا،  ن  ت
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
ـي موريوري    تهيندوق شعب هوكو  ص
متدمقر املراقب   ندا: ملع ا يوز تون، أوياروا،  يلو ن ت  يلنغ



WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4 

- 17 - 

يد روديون سوياندزيغا لا  لسـ
ية    الاحتاد الرويس  :جلنسـا
 موسكو، الاحتاد الرويس  :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
شامل    ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  (RAIPON)سـ

متد    الاحتاد الرويسموسكو، : ملعمقر املراقب ا
 

سا ماالندا ن  يد هونور تود يا   غيلسـ

ية      نغووالك  :جلنسـا
يل، الكونغو :عنوان املراسةل    فبرازا
متد اذلي      املرحشيسميملعامس املراقب ا
ـي   شأن فن ا ية ادلوية  شارة ا هاة والا باب ا هالرابطة الكونغوية  لطلط ب ل ن ت شـ تقل لس  . ل
متد   يل، الكو :ملعمقر املراقب ا  نغو فبرازا

 
بوس   يس اك يد إيدوين اب ما سك  لسـ
ية    بريو  :جلنسـا
 كيتو، إكوادور :عنوان املراسةل  
متد اذلي     : املرحشيسميملعامس املراقب ا
نطقة حوض األمازون    ية  شعوب األ ملأمانة ا صل  (COICA)ل

متد    كيتو، إكوادور: ملعمقر املراقب ا
 

يدة فوزية يوسف جالل ادلين    لسـا
ية   سودان   :جلنسـا  لا
سودان :عنوان املراسةل    لاخلرطوم، ا
متد اذلي     :  املرحشيسميملعامس ا ملراقب ا
ية حلفظ املعارف    سودا نالرابطة ا  (SUDAAK)ل

متد   سودان: ملعمقر املراقب ا  لاخلرطوم، ا
 

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف .4 ً إن ا للج
 ثهذه الويقة

 
 ]ثهناية الويقة[


