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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون

 2012 فرباير 22 إىل 14جنيف، من 

 
 

:  األصلية واحمللية املعتمدةماعاتاجللفائدة لتربعات ل  الويبوصندوق
  مذكرة إعالمية عن التربعات وطلبات الدعم

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية  .1 ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ها  ثتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ن ل للج ث مللكحت م ملعيغ تبل
يدية والفوللكور  نة("لتقلواملعارف ا تربعات حول مع") للجا ندوق ا لل  متدة للجامعاتص ية ا ية وا ملع األ حملل ندوق("صل "). لصا

ندوق يف مرفق الويقة  يل ا ثويرد نظام  لص ثالثني WO/GA/32/6تشغ ية وا ثا ية العامة يف دورهتا ا ل اليت وافقت علهيا ا ن ل مجلع
نعقدة ثالثني 2005سبمترب يف  ملا تاسعة وا ل مث عدلهتا يف دورهتا ا ل مترب ّ  .2010سبيف 

نظام عىل ما ييل) و(6تونص املادة  .2  :لمن ا

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 رص(ملوهوية ا تهاحةملما مل يطلب ا  ؛)ي عدم ذكر هو

تاحة مع أخذ "3" بارملومقدار املوارد ا  ؛عت األموال املرصوفة بعني الا

نذ  "4" ندوق  يدين من دمع ا موقامئة األشخاص ا لصتف سابقةملسـ ية ا لإصدار املذكرة اإلعال  ؛م

تريوا ل "5" بواخواألشخاص اذلين ا تفادة من ادلمع لكهنم ا سحال  ؛نسـ
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َّومقدار ادلمع املقدم  "6" يدللكُ  ؛مسـتف 

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

شاري،   ستوتوجه هذه املذكرة إىل أعضاء اجمللس الا َّ ًواحدا واحدا،ُ تداولً بحث وا ل من أجل ا  ".ل

ية  .3 موأعدت األمانة يف هذه الويقة املذكرة اإلعال رشةث ية  ثا عا ن يةل يه قرار ا مجلع كام  ملعلومات وفامي ييل ا.  العامةيقتض
شاركني يف ادلورة ها  للماملطلوب  رشين تبليغ  :للجنةلع ا

ندوق حىت  تربع هبا  بالغ ا للصتوى ا مل مل سمرب 19مسـ تربعة2011 يد هات ا مل وأسامء ا  :جل

تارخي ةسويديكرونة  500 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 86 092,60مبلغ  سويدي ادلويل  دفعه) ليف ذكل ا لالربانمج ا
يولو بنوع ا لت  ؛2006 نومفرب 7يف  )SwedBio/CBM(يج لل

تارخي يورو 20 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 31 684مبلغ و ته) ليف ذكل ا سمرب 20نحكومة فرسا يف  فعد  ؛2006ي د

تارخي دوالر أمرييك 25 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 29 992,50مبلغ و سن يف  دفعه) ليف ذكل ا نندوق كر  27يسـتص
 ؛2007مارس 

ية الفكرية، برن، سورسا يف  دفعهي فرنك سورسي 150 000مبلغ و سورسي  هد الفدرايل ا يا للملكي  ؛2007ن يويو 8لملع

تارخي دوالر أمرييك 5 000ما يعادل  (ي سورساي فرناك5 965,27مبلغ و ته) ليف ذكل ا نوب  فعد يا،  نولو جوزارة العلوم وا ج لتك
يا يف  سطس 14يقأفر  ؛2007غ أ

تارخي يورو 60 000ما يعادل  (يسورساي  فرناك98 255,16مبلغ و ته) ليف ذكل ا سمرب 20حكومة الرنوجي يف  فعد ي د
 ؛2007

ية الفكرية برن، سورسا يف  دفعهي فرنك سورسي 100 000مبلغ و سورسي  هد الفدرايل ا يا للملكي  ؛2008 فرباير 7لملع

يا دوالر13 441ما يعادل (ي فرنك سورسي 12 500مبلغ و تار ايك أمر ته) خيليف ذكل ا يا، فعد نولو ج وزارة العلوم وا لتك
يا يف  يقنوب أفر  ؛2011 مارس 25ج

يا 573ما يعادل  (ي فرنك سورسي500مبلغ و تارخييك دوالرا أمر هول  دفعه)ليف ذكل ا جمتربع   ؛2011 مايو 10 يف م

تارخي دوالر أسرتايل 100 000ما يعادل (ي فرنك سورسي 89 500مبلغ و ته) ليف ذكل ا ياأسرت حكومة فعد توبر 20 يف لا  كأ
 ؛2011

ندوق حىت  تربع هبا  بالغ ا للصوساوي ا مل مل سمرب 19ت  .ي فرناك سورساي604 489,53 ما مجموعه 2011 يد
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تاحة ملبلغ املوارد ا  :م

ندوق حىت  - تاح يف ا بلغ ا لصا مل سمرب 19مل يه الفوائد املرصية2011ي د ف مبا   .ي فرناك سورساي94 235,37: ف

بلغ اخملصص يف  - سمرب  19ملا  .1ي فرناك سورساي30 360 :2011يد

بلغ اخملصص يف  - ندوق بعد خصم ا تاح يف ا بلغ ا ملا لص مل سمرب 19مل  .يفرناك سورساي 63 875,37 :2011ي د

يدين  ندوق ملسـتفقامئة األشخاص ا سابقةصدور منذ لصمن ا ية ا لاملذكرة اإلعال  : 2م

تاسعة يف ادلورة ملشاركهتم نةلا رشة  للج   :ع

يد ندير أد  يلوفلسـا
ية  بأذريجان : جلنسـا

 بابكو، أذريجان: عنوان املراسةل
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يني: جل ناحتاد احملامني األذريجا  ب

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا  بابكو، أذريجان: جل

يد ألربت دتريل فا  لسـ
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

يا: عنوان املراسةل  سـاكسرتيس، سانت لو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشامس هة ا ّ ا ملع ية : جل شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  سـاكسرتيس، سانت لو

سون يدة اكيت هود جا  مسيث-لسـ
ية  كندا : جلنسـا

ندا :عنوان املراسةل يوان،  كساساكتون، ساساك  تشـ
متد هة ا ملعامس ا يني: ةّة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل  سـاجمللس الوطين للخال

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ندا: جل  كأواتوا، 

ساريويو يد جوزيف أو يا لسـ  ل

ية  كينيا : جلنسـا

يا : عنوان املراسةل يويك،  كينان  ن

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ندمج يف مجموعة : جل باب ا بنظمة ا مل يشـ ليكل سة المايو(ياك ماساي م  )سمؤ

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل يويك،  كينان  ن

يد نغوانق سوانم شرياب  لسـا
ية  نيبال: جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو يصل  لنم

متدة  هة ا ملعمقر ا بال: بصفة مراقبجل  نياكمتاندو، 
                                                 

ية يف املذكرة اإلعرتس 1 نفقات الهنا ئد ا بةل ل ية ا ملقال تعلقة م با تربعاتمل لندوق ا  .ص
تارخي WIPO/GRTKF/IC/18/INF/6ثانظر الويقة  2  .2011 مايو 11ب 



WIPO/GRTKF/IC/20/INF/5 

4 

 

رشين يف ادلورة ملشاركهتم نةلعا  :3للج 
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

يدة  يت أبوبكرينلسـا  لساوداتة وا
ية  مايل: جلنسـا

نا فاصو، واغادوغو: عنوان املراسةل  كيبور
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  Tin-Hinanمجعية : ةجل

هة ا ملمقر ا نا فاصو،  واغادوغو:عمتدة بصفة مراقبجل  كيبور

يدة ديربا هاري  لسـا
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية: عنوان املراسةل تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يولويج: ةجل تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بجملس ا سـ صل  )IPCB( لل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ية: جل تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

يلفورت يو  يا فرانندا إان يدة لو با سـ سـ  لسـ
ية  الربازيل: جلنسـا

يا، الربازيل: عنوان املراسةل  يلبراز
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية الربازييل: ةجل شعوب األ صلهد ا ل ية الفكرية مع  )INBRAPI(للملك 

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا، الربازيل: جل  يلبراز

يد نغوانق سوانم شرياب  لسـا
ية  نيبال: جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو يصل  لنم

هة ا ملمقر ا بال: عمتدة بصفة مراقبجل  نياكمتاندو، 

يد روديون سوياندزيغا لا  لسـ
ية  الاحتاد الرويس : جلنسـا

 موسكو، الاحتاد الرويس: عنوان املراسةل
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شامل : جل ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  )RAIPON(سـ

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا  ، الاحتاد الرويسموسكو: جل

يد  اترييس فانديلو ةلسـا
ية  فيجي: جلنسـا

ندا، أوالكند: عنوان املراسةل يليوز  ن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع هادئ :ةجل يط ا تاحف جزر ا ية  ل  حملم  )PIMA(مجع

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يال: جل  فانواتو، فبورت 

                                                 

يدين يف الويقة 3 ث ترد قامئة هؤالء األشخاص ا تارخي WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6ملسـتف  .2011ل يويو 21ب 
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شاركة يف ادل بالغ املرصوفة  للما تاسعةورة مل نةلا رشة  للج   :ع

يد ندير أديلوف  ي فرناك سورساي4 272,35: لسـا

يد ألربت دتريل فا  ي فرناك سورساي5 058,90: لسـ

سون يدة اكيت هود جا  ي فرناك سورساي5 074,70: مسيث-لسـ

ساريويو يد جوزيف أو يا لسـ  ي فرناك سورساي4 542,15: ل

يد نغوانق سوانم شرياب  ي فرناك سورساي4 818: لسـا

ب شاركة يف ادلورة ملا رشين للمالغ اخملصصة   :4للجنةلعا

يت أبوبكرين يدة ساوداتة وا لا  ي فرناكت سورسية4 710: لسـ

يدة ديربا هاري  ي فرناكت سورسية5 110: لسـا

يلفورت يو  يا فرانندا إان يدة لو با سـ سـ  ي فرناكت سورسية5 410: لسـ

يد نغوانق سوانم شرياب  ي فرناكت سورسية4 610: لسـا

يد روديون سوياندزيغا لا  ي فرناكت سورسية3 710: لسـ

يدة اترييس فانديلو  ي فرناكت سورسية6 810: لسـا

بني لدلمع يف  نةلقامئة األشخاص الطا رشين  للجادلورة احلادية وا  :لع
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

نا أبو بكر يد اباب غا  لسـ
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)وبورن(مايدوغوري : عنوان املراسةل  ن، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية شعب اكنوريةرابط: جل  تمن 

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجرياي)بورنو(مايدوغوري : جل  ن، 

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ
ية  بريو: جلنسـا

نا، بريو: عنوان املراسةل  كات
متدة بصفة مراقب اليت مست امل هة ا ّامس ا ملع نطقة األنديز األوائل: رحشجل شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  ما ل ت من ن  للتللج

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نا، بريو: جل  كات

                                                 

بةل رتس 4 ية ا ية يف املذكرة اإلعال نفقات الهنا ملقد ا م ئ تعلقة ل با تربعاتصمل  .لندوق ا
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يدة جني أندرسون  لسـا
ية يا: جلنسـا  لأسرتا

ية: عنوان املراسةل تحدة األمر يكيويورك، الوالايت ا مل  ن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع بدعني رابطة حقو: ةجل  )CRA(ملق ا

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا   كندا، فانكوفر: جل

تون يوم  يد اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  آين كل
ية  نيجرياي : جلنسـا

يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك : عنوان املراسةل  ن، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شعوب : جل سالم واحلد من الفقر بني ا ناء ا لمركز  ل يةب ية األ صلاألفر  يق

)CEPPER( 
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك : جل  ن، 

يد  يكريوفلسـا  بندير 
ية يا: جلنسـا  نأوكرا

ي: عنوان املراسةل نميفريوبول، أوكرا  اسـ
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع به جزير: جل ية يف  شعوب األ سة األحباث وادلمع  شـمؤ صل لل  ة القرمس

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ي:جل ميفريوبول، أوكرا ن   اسـ

يد  يو اكسرتو دايزلسـا با نسـإ  سـتي
ية ندا وبامن: جلنسـا يليوز  ن

نة بامن، بامن: عنوان املراسةل  يمد
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نود ادلوية: جل لجملس معاهدة ا  )IITC (له

متدة بصفة مرا هة ا ملعمقر ا سك :قبجل ية،ونسيسان فرا تحدة األمر يك الوالايت ا  مل

يلفا تا إ  يدة إدان ماراي دا كو سـا سـ  لسـ
ية  الربازيل : جلنسـا

 بيلمي، الربازيل: عنوان املراسةل
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يع يف جزيرة ماراخو: ةجل هاوايت  ساء ا ية  تعاوية اإليكولو تجما ن ن للل ل  للج

)CEMEM( 
متدة بصفة مراقبمقر ا ملعهة ا  بيلمي، الربازيل: جل

يد ألربت دتريل فا  لسـ
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

يا: عنوان املراسةل  سـاكسرتيس، سانت لو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل

)BCG( 
متدة بصفة مر هة ا ملعمقر ا يا: اقبجل  سـاكسرتيس، سانت لو
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يدة فوزية يوسف جالل ادلين  لسـا
ية سودان : جلنسـا  لا

سودان: عنوان املراسةل  لاخلرطوم، ا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية حلفظ املعارف : ةجل سودا نالرابطة ا  )SUDAAK(ل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا سودان: جل  لاخلرطوم، ا

تون  يد بر سـا يسـ سنل  يهارد
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية : عنوان املراسةل تحدة األمر نطن، الوالايت ا يكياتل، والية وا مل شـ  سـ
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطن: جل يب يف وا توال بائل ا ية  شؤون احلكو شـبة ا ل ل ل لقشع  م

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نط: جل يب، والية وا شـتوال يةل تحدة األمر يكن، الوالايت ا  مل

يدة ديربا هاري  لسـا
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية: عنوان املراسةل تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يولويج : ةجل تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بجملس ا سـ صل  )IPCB(لل

متدة بصفة مراقبمقر هة ا ملع ا ية: جل تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

يد جوزيف أوجرياييخ  لسـا
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي: عنوان املراسةل ييت،  ننني   سب
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  )WACIPR(يق

متدة بصفة مراقبمقر هة ا ملع ا يجرياي: جل ييت،  ننني   سب

يد نا ةلسـا  بتشـينيندجيدا 
ية  الاحتاد الرويس: جلنسـا

 كميريوفو، الاحتاد الرويس: عنوان املراسةل
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يوخ شعب شور: ةجل  شـجملس 

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا سك، الاحتاد ال: جل  رويسنتنوفوكوز

يفن غواغويري يد  ستا  لسـ
ية ندا: جلنسـا  غأو

ندا: عنوان املراسةل  غفورت بوراتل، أو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع باب تورو للعمل(إنغابو زا تورو : جل شـنرب   )م

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ندا: جل  غفورت بوراتل، أو

يل بالغات  شارلز  يد  سلا ي ت كسـ  ل
ية  كينيا: جلنسـا

يا: عنوان املراسةل  كينإدلوريت، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يدية: جل ية ا ية واملعارف األ ثقافة األفر تقلمركز ا صل لل  يق

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  كينإدلوريت، 
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يد  نالسـا بو شزي فا سو سا يسوندري دا أ ل ن ن  لفل
ية يا: جلنسـا  مبكولو

يا، بوغوات: عنوان املراسةل  مبكولو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يا : جل ية يف كولو شعوب األ ية  بالرابطة الو صل لل من  )ONIC(ط

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا، بوغوات: جل  مبكولو

يد  شريابة اليك لسـا
ية  نيبال : جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 
متدة بصفة مراقب اليت هة ا ملعامس ا ية : ّ مست املرحشجل يات األ صلرابطة احملافظة عىل القو هاميالايم  )HIWN (ليف ا

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا بال: جل  نياكمتاندو، 

يد  سيهنا نونغ بولكي ةلسـا
ية  بنغالدش : جلنسـا

نغالدش: عنوان املراسةل بيت،   سـيله
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية امجل: ةجل تمننظمة  ية م  )ECDO(قاعات العر

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نغالدش: جل بيت،   سـيله

يد نغوانق سوانم شرياب  لسـا
ية  نيبال : جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو يصل  )NINPA (لنم

هة ا ملمقر ا بال: عمتدة بصفة مراقبجل  نياكمتاندو، 

يد توس تزورين جوال يويلسـا  ن سا
ية  غواتاميال: جلنسـا

نانغو، : عنوان املراسةل  غواتامياللتيشـامي
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  نرابطة مااي تو أويك: جل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ييت: جل  ، غواتاميالسغواتاميال 

يد نا غوايريو مي لسـا بو ييل أنطويو فا ل ن  غ
ية يا: جلنسـا  مبكولو

يا: عنوان املراسةل  مبالغاخريا، كولو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع سان حلرتوجي الرابطة  - Akuaipa Waimakat :جل  وحقوقنقوق اإل

يلشعوبا   والهنوض هبا وحاميهتاةصل األ
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ياالغاخ: جل  مبريا، كولو
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يد  اترييس فانديلو ةلسـا
ية  فيجي: جلنسـا

ندا، أوالكند: عنوان املراسةل يليوز  ن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع هادئ :ةجل يط ا تاحف جزر ا ية  ل  حملم  )PIMA(مجع

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يال: جل  فانواتو، فبورت 

يد غريغ يونغني  لسـا
ية  كندا: جلنسـا

ندا: ان املراسةلعنو  كفانكوفر، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع بدعني : ةجل  )CRA(ملرابطة حقوق ا

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا  كندا، فانكوفر: جل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .4 للجإن ا
 .ثمبضمون هذه الويقة

 

 ]ثهناية الويقة[


