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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشروناحلادية والدورة 

    2012201220122012أبريل أبريل أبريل أبريل     20202020 إىل  إىل  إىل  إىل 16161616ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  : ة اجلماعات األصلية واحمللية املعتمدةصندوق الويبو للتربعات لفائد
  مذكرة إعالمية عن التربعات وطلبات الدعم

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية  .1 ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا1وية ا نة احلكو ها  ثتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ن ل للج ث مللكحت م ملعيغ تبل
يدية والفوللكور  نة("لتقلواملعارف ا متدة ") للجا ية ا ية وا تربعات للجامعات األ ندوق ا ملعحول معل  حملل صل ل ندوق("ص "). 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
مترب  نعقدة يف  سبا مترب 2005مل ثالثني يف  تاسعة وا سب مث عدلهتا يف دورهتا ا ل ل ّ2010. 

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 ا{ي  ندوق يف ا تربعات املدفوعة  فتوى ا ُكت ل للص ل  مسـ

تربعني " 2" تربع (ملوهوية ا تهملما مل يطلب ا  ؛)يرصاحة عدم ذكر هو

بار؛" 3" تاحة مع أخذ األموال املرصوفة بعني � 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 ا1مع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص ا{ين ا نسـ  خ
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�ومقدار ا1مع املقد" 6" يد؛ُ  مسـتفم للك 

ّووصف مفصل مبا يكفي، لطاليب ا1مع ل�ورة الالحقة" 7" ُ. 

تداول بحث وا شاري، واحدا واحدا، من أجل ا لوتوجه هذه املذكرة إىل أعضاء ا£لس � ل ًت ً س ُ�". 

ية  .3 ثةموأعدت األمانة يف هذه املذكرة اإلعال ثا لا ية العامةل يه قرار ا رشة كام  مجلع  يقتض ومات املطلوب وف¨ ييل املعل. ع
شاركني يف ا1ورة  للمها  نةاحلادية وتبليغ رشين  للجا  :لع

ندوق حىت  تربع هبا  بالغ ا للصتوى ا مل مل تربعة2012 فرباير 29مسـ هات ا مل وأسامء ا  :جل

تارخي500 000ما يعادل (ي فرناك سورس± 86 092,60مبلغ  سويدي ا1ويل ) ل كرونة سويدية يف ذµ ا لدفعه الرب¸مج ا
لنوع ا  ؛2006 نومفرب 7يف ) SwedBio/CBM(بيولو¹ تلل

بلغ  تارخي20 000ما يعادل (ي فرناك سورس± 31 684مو ته حكومة فرسا يف ) ل يورو يف ذµ ا ند سمرب 20فع  ؛2006ي د

بلغ  تارخي25 000ما يعادل (ي فرناك سورس± 29 992,50مو سن يف ) ل دوالر أمرييك يف ذµ ا ندوق كر ندفعه   27يسـتص
 ؛2007مارس 

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

بلغ  تارخي5 000ما يعادل (ي فرناك سورس± 5 965,27مو نوب ) ل دوالر أمرييك يف ذµ ا يا،  نولو ته وزارة العلوم وا جد ج لتك فع
يا يف  سطس 14يقأفر  ؛2007غ أ

بلغ  تارخي60 000ما يعادل (يرناك سورس±  ف98 255,16مو ته حكومة الرنوجي يف ) ل يورو يف ذµ ا سمرب 20فعد  ؛2007ي د

بلغ  ية الفكرية برن، سورسا يف 100 000مو سورسي  هد الفدرايل ا ي فرنك سورسي دفعه ا ي للملكي  ؛2008 فرباير 7لملع

بلغ  يا يف ذµ 13 441ما يعادل (ي فرنك سورسي 12 500مو تارخييك دوالرا أمر يا، ) لا نولو ته وزارة العلوم وا جد لتك فع
يا يف  يقنوب أفر  ؛2011 مارس 25ج

بلغ  تارخي573ما يعادل (ي فرنك سورسي 500مو يا يف ذµ ا ل دوالرا أمر هول يف ) يك تربع  جمدفعه   ؛2011 مايو 10م

بلغ  تارخي100 000ما يعادل (ي فرنك سورسي 89 500مو ته حكوم) ل دوالر أسرتايل يف ذµ ا يا يف فعد لة أسرتا
توبر 20  ؛2011 كأ

ندوق حىت  تربع هبا  بالغ ا للصوساوي ا مل مل  .ي فرناك سورس±604 489,53 ما مجموعه 2012 فرباير 29ت
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تاحة ملبلغ املوارد ا  :م

ندوق حىت  - تاح يف ا بلغ ا لصا مل يه الفوائد املرصية 2012 فرباير 29مل فمبا   .ي فرناك سورس±68 930,67: ف

بلغ اÓصص يف  -  1ي فرناك سورس±23 420: 2012 فرباير 29ملا

بلغ اÓصص يف  - ندوق بعد خصم ا تاح يف ا بلغ ا ملا لص مل  يفرناك سورس± 45 510,67: 2012 فرباير 29مل

سابقة ية ا نذ صدور املذكرة اإلعال ندوق  يدين من ا لقامئة األشخاص ا ملص م  :2ملسـتف

رشينملشاركهتم يف ا1ورة  نةلعا  :للج 

يت أ يدة ساوداتة وا لا  بوبكرينلسـ
ية  مايل: جلنسـا

Ôنا فاصو: عنوان املراس  كيواغادوغو، بور
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع  Tin-Hinanمجعية : جل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نا فاصو: جل  كيواغادوغو، بور

يدة ديربا هاري  لسـا
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوال±ت ا  مل

Ôيةنيكسون: عنوان املراس تحدة األمر يفادا، الوال±ت ا يك، والية  مل   ن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع يولو¹ : جل تعامر ا ية املعين ال شعوب األ بجملس ا سـ صل  )IPCB(لل

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

يو  يا فر¸ندا إ¸ يدة لو سـا سـ  بيلفورتلسـ
ية  الربازيل: جلنسـا

Ôيا، الربازيل: عنوان املراس  يلبراز
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع ية الفكرية : جل ية الربازييل  شعوب األ للملكهد ا صلمع  )INBRAPI(ل

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

يد نغوانق سو¸م شري  لسـا
ية  نيبال: جلنسـا

Ôبال: عنوان املراس  نياكمتاندو، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو ن يصل  )NINPA (لم

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

يد روديون سوياندزيغا لا  لسـ
ية  �حتاد الرويس : جلنسـا

Ôحتاد الرويسموسكو، �: عنوان املراس 
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  موسكو، �حتاد الرويس: جل
                                                

تربعات 1 ندوق ا تعلقة  بÔ ا ية ا ية يف املذكرة اإلعال نفقات الهنا لسرتد ا بص مل ئ ملقل  .م
تارخي WIPO/GRTKF/IC/19/INF/5ثانظر الويقة  2 سمرب 19ب   .2011ي د
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يدة ìرييس فانديلو  لسـا
ية  فيجي: جلنسـا

Ôندا: عنوان املراس يوز يلأوíند،   ن
متدة بص هة ا ملعامس ا هادئ : ّفة مراقب اليت مست املرحشةجل يط ا تاحف جزر ا لية  حملم  )PIMA(مجع

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

نة رشين  للجشاركهتم يف ا1ورة احلادية وا  :3لعمل
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ
ية  بريو: جلنسـا

Ôن: عنوان املراس ìا، بريوك 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطقة األنديز األوائل: جل شعوب  ية  ية ا{ا نة القانوية  ما ل ت من ن  )CAPAJ (للتللج

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

يكريوف يد ندير  با  لسـ
ية يا: جلنسـا  نأوكرا

Ôيا: عنوان املراس نميفريوبول، أوكرا  سـ
هة ا ملعامس ا به جزيرة القرم: ّمتدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل ية يف  شعوب األ سة األحباث وا1مع  شـمؤ صل لل  س

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل نميفريوبول، أوكرا  سـ

يو اكسرتو د±ز با يد إ سـا ت نسـ سـ  يل
ية ندا وبù: جلنسـا يليوز  ن

Ôعنوان املراس :ùب ،ùنة ب  يمد
متدة بصفة مراق هة ا ملعامس ا نود ا1وية : ّب اليت مست املرحشجل لجملس معاهدة ا  )IITC(له

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ية: جل تحدة األمر سكو، الوال±ت ا يكسان فرا مل  نسي

ú±يد جوزيف أوجري  لسـا
ية  نيجري±: جلنسـا

Ôيجري±: عنوان املراس ييت،  ننني   سب
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية حتالف غ: جل شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلرب أفر ل  )WACIPR(يق

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجري±: جل ييت،  ننني   سب

يدة اليك شري  لسـا
ية  نيبال : جلنسـا

Ôبال: عنوان املراس  نياكمتاندو، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ه¨ال± : ةجل ية يف ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو  )HIWN(صلم

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

                                                
يدين يف الويقة  3 ثترد قامئة هؤالء األشخاص ا  .2012 فرباير 17ارخي بت WIPO/GRTKF/IC/20/INF/7ملسـتف
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يدة ìرييس فانديلو  لسـا
ية  فيجي: جلنسـا

Ôندا: عنوان املراس يوز يلأوíند،   ن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع هادئ : جل يط ا تاحف جزر ا لية  حملم  )PIMA(مجع

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

شاركة يف ا1ورة  بالغ املرصوفة  للما رشينمل نةلعا  :للج 

يت أبوبكرين يدة ساوداتة وا لا  يفرناك سورس± 4 154,85: لسـ

يدة ديربا هاري  ي فرناك سورس±4 159: لسـا

يلفورت يو  يا فر¸ندا إ¸ يدة لو با سـ سـ  رس±ي فرناك سو4 986,35: لسـ

يد نغوانق سو¸م شري  ي فرناك سورس±4 102: لسـا

يد روديون سوياندزيغا لا  ي فرناك سورس±3 095,35: لسـ

يدة ìرييس فانديلو  ي فرناك سورس±4 812: لسـا

نة رشين  شاركة يف ا1ورة احلادية وا بالغ اÓصصة  للجا للم  :4لعمل

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  ي فرناك سورس±4 734: لسـ

يكريوفلا بيد ندير   ي فرناك سورس±2 684: سـ

يو اكسرتو د±ز با يد إ سـا ت نسـ سـ  ي فرناك سورس±4 234: يل

ú±يد جوزيف أوجري  ي فرناك سورس±3 534: لسـا

يدة اليك شري  ي فرنك سورسي3 400: لسـا

يدة ìرييس فانديلو  ي فرناك سورس±4 834: لسـا

بني ل�مع يف ا1ورة  يلقامئة األشخاص الطا ثا نا نةةل رشين  للج وا  لع
 5)توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ
ية  بريو: جلنسـا

Ôنا، بريو: عنوان املراس ìك 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطقة األنديز األوائل: جل شعوب  ية  ية ا{ا نة القانوية  ما ل ت من ن  للتللج

متدة بصفة م هة ا ملعمقر ا نا، بريو: راقبجل ìك 

                                                
تربعات 4 ندوق ا تعلقة  بÔ ا ية ا ية يف املذكرة اإلعال نفقات الهنا لسرتد ا بص مل ئ ملقل  .م
يدة ديربا هاري طلهبا يف  5 سـبت ا  .2012 فرباير 17لحس
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تون آين يوم  يد اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  كل
ية  نيجري± : جلنسـا

Ôيجري±)إنوغو إنوغو(نسواك : عنوان املراس  ن، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل ية األ شعوب األفر سالم واحلد من الفقر بني ا ناء ا صلمركز  ل ل يقب

)CEPPER( 
متدة هة ا ملعمقر ا يجري±)إنوغو إنوغو(نسواك :  بصفة مراقبجل  ن، 

يلفورت يو  يا فر¸ندا إ¸ يدة لو با سـ سـ  لسـ
ية  الربازيل: جلنسـا

Ôيا، الربازيل: عنوان املراس  يلبراز
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع ية الفكرية : جل ية الربازييل  شعوب األ للملكهد ا صلمع  )INBRAPI(ل

متدة ب هة ا ملعمقر ا يا، الربازيل: صفة مراقبجل  يلبراز

يد ألربت دتريل فا  لسـ
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

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

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يااكسرتيس، سانت: جل  سـ لو

شورو يه  يس كزا يد فرا يا جسـ فن س  ل
ية  كينيا: جلنسـا

Ôيا: عنوان املراس  كيننريويب، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ثقايف األفريقي : جل ياء الرتاث ا لهد إ ح  )ACRI(مع

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  كيننريويب، 

يدة فوزية يوسف جالل ا1ين  لسـا
ية س: جلنسـا  ودان لا

Ôسودان: عنوان املراس  لاخلرطوم، ا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع ية حلفظ املعارف : جل سودا نالرابطة ا  )SUDAAK(ل

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

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

Ôيوان،  :عنوان املراس  كنداتشـساساكتون، ساساك
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يني: ةجل  سـا£لس الوطين للخال

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ندا: جل  كأوìوا، 
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يد   موىس كوسويملسـا
ية يجر: جلنسـا  لنا

Ôيجر: عنوان املراس  لنأغاديز، ا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نظامت ا: جل £نظمة دمع  م ية م ية ا بمتعات ا  "قوس قزح"لشعحملل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجر: جل  لنأغاديز، ا

نا يدة ندجيدا  يا ينسـ  بتشـل
ية  �حتاد الرويس: جلنسـا

Ôكميريوفو، �حتاد الرويس: عنوان املراس 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع يوخ شعب شور: جل  شـجملس 

متدة بصفة هة ا ملعمقر ا سك، �حتاد الرويس:  مراقبجل  نتنوفوكوز

نا بو شزي فا سو سا يد سوندري دا أ يا ل ن ن ل لفسـ  ل
ية يا: جلنسـا  مبكولو

Ôيا: عنوان املراس  مببوغوì، كولو
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: جل  مببوغوì، كولو

نغ ياكتا  يد  سيا ن شم لكسـ  ل
ية  بنغالدش : جلنسـا

Ôنغالدش: عنوان املراس بيت،   سـيله
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل ية امجلاعات العر قنظمة   )ECDO(تمنم

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

يهنا يدة نونغ بولكي  سا  لسـ
ية  الدش بنغ: جلنسـا

Ôنغالدش: عنوان املراس بيت،   سـيله
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع ية : جل ية امجلاعات العر قنظمة   )ECDO(تمنم

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

يد نغوانق سو¸م شري  لسـا
ية  نيبال : جلنسـا

Ôبال: عنوان املراس  نياكمتاندو، 
هة ا ملامس ا ّمتدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل ية : ع با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو ن يصل  )NINPA(لم

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

يا  يدة مار ستا سـ  وارتيلسـ
ية ياك: جلنسـا  مجا

Ôيا(نيا ليتو: عنوان املراس ية، )جوالية جور تحدة األمر يكالوال±ت ا  مل
مت هة ا ملعامس ا يو أفريقي: ةّدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل تات األ ية الحتاد ا ثجملس األ لشـ  لف

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا  كنغسـتون، جاماياك: جل
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يد روديون سوياندزيغا لا  لسـ
ية  �حتاد الرويس : جلنسـا

Ôموسكو، �حتاد الرويس: عنوان املراس 
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  موسكو، �حتاد الرويس: جل

توس تزورين جوال يوي يد سا نا  لسـ
ية  غوات¨ال: جلنسـا

Ôنانغو، غوات¨ال: عنوان املراس  لتيشـ¨
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  نأويكرابطة ما± تو : جل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ييت، غوات¨ال: جل  سغوات¨ال 

نا غو±ريو  بو يل أنطويو فا يد  يا ل ن يغ مسـ  ل
ية يا: جلنسـا  مبكولو

Ôياما¸وري: عنوان املراس  مب، كولو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع سان وحقوق - Akuaipa Waimakat: جل ن رابطة الرتوجي حلقوق اإل

ية والهنوض هبا وحاميهتالا  صلشعوب األ
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ياما¸وري: جل  مب، كولو

يد جمي ووكر  لسـا
ية يا : جلنسـا  لأسرتا

Ôياصنيبانك،: عنوان املراس  ل أسرتا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية وساكن اجلزر : جل شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل  )FAIRA(س

متدة بصفة مراقبمق هة ا ملعر ا يا: جل  لوولوغا، أسرتا

يد غريغ يونغني  لسـا
ية  كندا: جلنسـا

Ôندا: عنوان املراس  كفانكوفر، 
مت هة ا ملعامس ا بدعني : ّدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل  )CRA(ملرابطة حقوق ا

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

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

 

 ]ثهناية الويقة[


