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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرون والثالثةالدورة 

    2013201320132013    فربايرفربايرفربايرفرباير    8888 إىل  إىل  إىل  إىل 4444ججججننننيف، 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 ا4وية 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  :zللج

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 ا4مع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص ا|ين ا نسـ  خ
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�ومقدار ا4مع املقد" 6" يد؛ُ  مسـتفم للك 

ّووصف مفصل مبا يكفي، لطاليب ا4مع ل�ورة الالحقة" 7" ُ. 

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

ية ث الويقةوأعدت األمانة يف هذه .3 سةم املذكرة اإلعال ية العامةماخلا يه قرار ا رشة كام  مجلع  يقتض يل املعلومات وف¨ ي. ع
شاركني يف ا4ورة  ها  للماملطلوب  ثةتبليغ ثا لا نة ول رشين  للجا  :لع

ندوق حىت تربع هبا  بالغ ا للصتوى ا مل مل تربعة2013 يناير 8 مسـ هات ا مل وأسامء ا  :جل

تارخي500 000ما يعادل (ي فرناك سورس° 86 092,60مبلغ  سويدي ا4ويل ) ل كرونة سويدية يف ذ´ ا لدفعه الرب·مج ا
يولو¸ للت  ؛2006 نومفرب 7يف ) SwedBio/CBM(لبنوع ا

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

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

بلغ  ية الفكرية، برن، سورسا يف 150 000مو 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 ذ´ ا يا،  نولو ته وزارة العلوم وا جد ج لتك فع
يا يف  سطس 14يقأفر  ؛2007غ أ

بلغ  تارخي60 000ما يعادل (ي فرناك سورس° 98 255,16مو ته حكومة الرنوجي يف ) ل يورو يف ذ´ 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 يف13 441ما يعادل (ي فرنك سورسي 12 500مو تارخييك دوالرا أمر يا، ) ل ذ´ ا نولو ته وزارة العلوم وا جد لتك فع
يا يف  يقنوب أفر  ؛2011 مارس 25ج

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

بلغ  تارخي100 000ما يعادل (ي فرنك سورسي 89 500مو ت) ل دوالر أسرتايل يف ذ´ ا يا يف فعد له حكومة أسرتا
توبر 20  ؛2011 كأ

ندوق حىتتوساوي  تربع هبا  بالغ ا للصا مل  .ي فرناك سورس°604 489,53 ما مجموعه 2013 يناير 8 مل
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تاحة ملبلغ املوارد ا  :م

ندوق حىت - تاح يف ا بلغ ا لصا مل يه الفوائد املرصية 2013 يناير 8 مل فمبا   .ي فرناك سورس°366,52 21: ف

بلغ اÔصص يف -  .1يفرناك سورس° 078,85 18: 2013ريناي 8 ملا

بلغ اÔصص يف - ندوق بعد خصم ا تاح يف ا بلغ ا ملا لص مل  .يفرناك سورس° 3 287,67: 2013يناير  8 مل

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

يةملشاركهتم يف ا4ورة  ثا نا نةل رشين  للج وا  :3لع

يد اكزمي تون آينلسـا يوم  سـري شوكونو نغيل  كن
ية  نيجري° : جلنسـا

Ûيجري°)إنوغو إنوغو(نسواك : عنوان املراس  ن، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

ية ية األ شعوب األفر سالم واحلد من الفقر بني ا ناء ا صلمركز  ل ل  )CEPPER( يقب
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجري°)غوإنوغو إنو(نسواك : جل  ن، 

يد ألربت دتريل فا  لسـ
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

Ûيا: عنوان املراس  سـاكسرتيس، سانت لو
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

ية  شعوب األ صلا¢لس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  سـاكسرتيس، سانت لو

يدة اكيت سونلسـا  مسيث-ج هود
ية   كندا : جلنسـا

Ûندا :عنوان املراس يوان،  كساساكتون، ساساك  تشـ
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :ةجل

يني  سـا¢لس الوطين للخال
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ندا: جل  كأوèوا، 

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

Ûبنغالدشسـيلهيت، : عنوان املراس 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

ية ية امجلاعات العر قنظمة   )ECDO( تمنم
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نغالدش: جل بيت،   سـيله

                                                
تربعات 1 ندوق ا تعلقة  بÛ ا ية ا ية يف املذكرة اإلعال نفقات الهنا لسرتد ا بص مل ئ ملقل  .م
تارخي WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5ثانظر الويقة  2  .2012ن يويو 15ب 
يدين يف الويقةانظر 3 ث قامئة هؤالء األشخاص ا تارخي WIPO/GRTKF/IC/22/INF/7 ملسـتف  .2012 ليويو 12ب 
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يد روديون سوياندزيغا لا  لسـ
ية  �حتاد الرويس : جلنسـا

Ûموسكو، �حتاد الرويس: عنوان املراس 
مت هة ا ملعامس ا  :ّ اليت مست املرحشدة بصفة مراقبجل

شامل ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  )RAIPON( سـ
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا  موسكو، �حتاد الرويس: جل

يد جمي ووكر  لسـا
ية يا : جلنسـا  لأسرتا

Ûياصنيبانك،: عنوان املراس  ل أسرتا
مت هة ا ملعامس ا  :ّدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل

بحوث من أج سة ا لمؤ ية وساكن اجلزرس شعوب األ صلل ا  )FAIRA( ل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  لوولوغا، أسرتا

ثةملشاركهتم يف ا4ورة  ثا لا نةل رشين  للج وا  4لع
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

يا أدجاي يدة تر سـا يسـ  ل
ية يا: جلنسـا  لأسرتا

Ûيا: عنوان املراس  لوولومولو، أسرتا
متدة هة ا ملعامس ا  :ةّ بصفة مراقب اليت مست املرحشجل

يا نون يف أسرتا لمركز قانون ا  لف
هة متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا وولومولو،: ملع ا  لأسرتا

يدة هامان هاجارا  لسـا
ية  الاكمريون : جلنسـا

Ûوندي، الاكمريون: عنوان املراس° 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشة هة ا ّامس ا ملع  :جل

شعوب األ ساء ا صنظمة  ل ن يةم يقية األفر  ل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا  °وندي، الاكمريون: جل

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

Ûندا :عنوان املراس يوان،  كساساكتون، ساساك  تشـ
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :ةجل

يني  سـا¢لس الوطين للخال
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نداأوè: جل  كوا، 

                                                
يدين يف الويقةانظر 4 ث قامئة هؤالء األشخاص ا تارخي WIPO/GRTKF/IC/22/INF/7 ملسـتف  .2012 ليويو 12ب 
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يلفورت يو  يا فر·ندا إ· يدة لو با سـ سـ  لسـ
ية  الربازيل: جلنسـا

Ûيا، الربازيل: عنوان املراس  يلبراز
متد هة ا ملعامس ا  :ّة بصفة مراقب اليت مست املرحشةجل

ية الفكرية ية الربازييل  شعوب األ للملكهد ا صلمع  )INBRAPI( ل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا، الربازيل: جل  يلبراز

نغوا كولول جونيدلسـا  تي أويل 
ية  كينيا : جلنسـا

Ûيا: عنوان املراس يويك،  ين·  كن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

شعب املاساي ثقايف  سة الرتاث ا لمؤ ل  س
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يويك: جل  كينيا، ن·

شاركة يف ا4ورة  ها  متويل  تقدمي ا يدة اليت أويص  للما ب لسـ ل رشينل ثة وا ثا لعا ل بتل نة لكهنا ا سح   :5نللج

نفر تويل كوربوز يدة  يا جسـ  ل
ية بني: جلنسـا  لفلا

Ûبني: عنوان املراس ييت، ا يو  لفل  سغ
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :ةجل

با  سة  يمؤ تعلمي–تبتس ياسة العامة وا بحث يف ا ية ا4ويل  شعوب األ ل مركز ا سـ لل صل  لل
مت هة ا ملعمقر ا بني: دة بصفة مراقبجل ييت، ا يو  لفل  سغ

بالغ  شاركة يف ا4ورة املرصوفةملا يةللم  ثا نا نةل رشين  للج وا  :لع

تون آين يوم  يد اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  يفرناك سورس° 3 764,90: كل

يد ألربت دتريل فا  يفرناك سورس° 3 983,05: لسـ

سون يدة اكيت هود جا  يفرنك سورسي 3 400,60: مسيث-لسـ

يد  لكا نغسـل سيياكتا  ن  يفرناك سورس° 4 144: شم

يد روديون سوياندزيغا لا  يفرناك سورس° 2 255,35: لسـ

يد جمي ووكر  يفرناك سورس° 5 186,85: لسـا

بالغ اÔصصة شاركة يف ا4ورة  أو املرصوفةملا ثةللم  ثا لا نةل رشين  للج وا  6:لع

يا أدجاي يدة تر سـا يسـ  ي فرنك سورسي3 954: ل

يدة هامان هاجارا  يفرناك سورس° 2 964,85 :لسـا

                                                
يدة  5 سـشارك ا لت نة بصفهتتويل كوربوزس رشين  ثة وا ثا للج يف ا4ورة ا لع ل يةل بو لفائدة امجلاعات األ نحة الو يدة من  صلا  ي م  .مسـتف
تربعات 6 ندوق ا تعلقة  بÛ ا ية ا ية يف املذكرة اإلعال نفقات الهنا لسرتد ا بص مل ئ ملقل  .م
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سون يدة اكيت هود جا  ي فرناك سورس°3 684: مسيث-لسـ

يلفورت يو  يا فر·ندا إ· يدة لو با سـ سـ  يفرناك سورس° 4 529,35: لسـ

نغوا يد جون كولول أويل  تيا  يفرناك سورس° 2 946,65: لسـ

بني ل�مع يف ا4ورة  نةالرابعةلقامئة األشخاص الطا رشين  للج وا  لع
 ) األجبدي اإلنلكزييتوفق الرتيب(

نا أبو بكر يد  غا  لسـ
ية  نيجري°: جلنسـا

Ûيجري°)بورنو(مايدوغوري : عنوان املراس  ن، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

ية شعب اكنوري  تمنرابطة 
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجري°)بورنو(مايدوغوري : جل  ن، 

يد   حامدي أج محمد ألسـا
 مايل: جلنسـيةا

Ûشوط: عنوان املراس يا، كنوا تا نمور  ي
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

 )ADJMOR(منظمة أدمجور 
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا تو: جل بو كتو  مايل، م

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ
ية  بريو: جلنسـا

Ûنا، بريو: عنوان املراس èك 
متدة ب هة ا ملعامس ا  :ّصفة مراقب اليت مست املرحشجل

نطقة األنديز األوائل شعوب  ية  ية ا|ا نة القانوية  ما ل ت من ن  )CAPAJ( للتللج
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا نا، بريو: جل èك 

يد  يو بودونلسـا يتور إدواردو ألو نكف  يك
ية  شـييل: جلنسـا

Ûيا(تميوكو : عنوان املراس  شـييل، )نأراواك
متدة بصفة م هة ا ملعامس ا  :ّراقب اليت مست املرحشجل

يا  ية إقلمي أراواك سة  نمؤ من  )FUDEAR(تس
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا(تميوكو : جل  شـييل، )نأراواك
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يد رودريغو دي ال كروس إيالغو  لسـا
ية  إكوادور: جلنسـا

Ûكيتو، إكوادور: عنوان املراس 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

 نداء األرض
متدة بصفة مراقبمق هة ا ملعر ا  كوسكو، بريو: جل

يد ألربت دتريل فا  لسـ
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

Ûيا: عنوان املراس  سـاكسرتيس، سانت لو
مت هة ا ملعامس ا  :ّدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل

ية  شعوب األ صلا¢لس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  )BCG (ل
متدة بصفة مرا هة ا ملعمقر ا يا: قبجل  سـاكسرتيس، سانت لو

يد يا عيللسـا بد هللا فايت صوما لة   ع
ية يجر: جلنسـا  لنا

Ûيجر: عنوان املراس نشريوزيرين أاكديز، ا  لت
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  : ةجل

ية منظمة رايوان  مماè غري احلكو
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجر: جل نشريوزيرين أاكديز، ا  لت

بواكو كوييد لسـا يل  مدا   ني
ية  كينيا : جلنسـا

Ûيا)·كورو (إغرتون: عنوان املراس  كين، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

يك ية شعوب األو غبر·مج   )OPDP( تمن
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا)·كورو (إغرتون :جل  كين، 

يدة جالكني مارجس كورارو  لسـا
ية  كينيا : جلنسـا

Ûيا: عنوان املراس يويك،  ين·  كن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :ةجل

شعب املاساي ثقايف  سة الرتاث ا لمؤ ل  س
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يويك: جل  كينيا، ن·



WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4 

8 

 

توفر السري يد أرنو4 كر سـا يسـ  ل
ية يا: جلنسـا  نتزنا

Ûيا: عنوان املراس  نأروشا، تزنا
متدة  هة ا ملعامس ا  : ّبصفة مراقب اليت مست املرحشجل

ية  شطة الرعوية الزرا تطوير األ شامل  عالرب·مج أوال لو الروسا ا ن ل  )OLIPAD(ل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  نأروشا، تزنا

يد   جون ماري مونغاييلسـا
ية ية: جلنسـا طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج

Ûدي: عنوان املراسèيةمجهورية الكونغو ا4مي، ما  طقرا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

سان   )CNDH(ناملركز الوطين حلقوق اإل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ية، ماèدي: جل طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج

يد توين نديفرو فراشاها  لسـا
ية ية: جلنسـا طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج

Ûيةمجهورية الك، كنشاسا: عنوان املراس  طونغو ا4ميقرا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

تضامن  رشوعات ا سة  لمؤ يوالرعايةمس  )FOSBES NGO (ةع �ج�
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ية، كنشاسا: جل طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج

يد  نغ رايلسـا يب  سيد  يل
ية  نيبال: جلنسـا

Ûعنوان املراس :èنيبال، سغارما 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشا هة ا ّمس ا ملع  :جل

بال ية لغة جامعة كريات كوالنغ وثقافهتا يف  نيية  من  )ANKKLCD( تمجع
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ساري : جل بال،)داران(نسا  ني 

يد نارا ساديكوفالسـا  تشية 
ية تان: جلنسـا  سـقريغزي

Ûتان، بيشكيك: عنوان املراس  سـقريغزي
هة ا ملامس ا ّمتدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل  :ةع

تدامة  ية ا تعلمي وا ية  سـالرابطة العامة للمراكز اإل من لل ملمي ت تان، )RCE(لقل  سـقريغزي
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا تان، بيشكيك: جل  سـقريغزي
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يد نغوانق سو·م شري  لسـا
ية  نيبال : جلنسـا

Ûبال: عنوان املراس  نياكمتاندو، 
متدة  هة ا ملعامس ا  :ّبصفة مراقب اليت مست املرحشجل

ية با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو ن يصل  )NINPA( لم
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا بال: جل  نياكمتاندو، 

يد  يتلسـا بانغو  تإمانويل  ني  تش
ية ية: جلنسـا طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج

Ûية، كنشاسا: عنوان املراس طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج
هة متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّ ا  :ملع

تضامن من أجل عامل أفضل لنظمة ا  م
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ية، كنشاسا: جل طهورية الكونغو ا4ميقرا  مج

يد إيدوين  بوسفلسـا يس اك ما  سك
ية  بريو: جلنسـا

Ûكيتو، إكوادور: عنوان املراس 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل
نطقة حوض األمازون  ية  شعوب األ ملأمانة ا صل  )COICA(ل

متد  كيتو، إكوادور: ملعمقر املراقب ا

يد جمي ووكر  لسـا
ية يا: جلنسـا  لأسرتا

Ûيا: عنوان املراس لبانك، أسرتا ين  ص
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  :جل

ية وساكن اجلزر  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل  )FAIRA(س
متدة بصفة مراقبمق هة ا ملعر ا ياونوولو: جل  لغا، أسرتا

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

 ]ثهناية الويقة[


