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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو الرابعةالدورة 

        2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

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

  أالمانة من ٕاعدادوثيقة 

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ا6ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .1
احمللية املعمتدة اعات أالصلية و فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة حول يدية والفوللكور ("اللجنة") واملعارف التقل 

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

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

ه املدير العام للويبو ٕاىل املشاركني مذكرة ٕاعالمية تضم ما ييل:  "(و) قبل لك دورة من دورات اللجنة، يوّجِ

 ة؛" مسـتوى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي ا~ي ُكتبت فيه املذكر 1"

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

 " ومقدار املوارد املتاحة مع ٔاخذ أالموال املرصوفة بعني �عتبار؛3"

 " وقامئة أالشخاص املسـتفيدين من دمع الصندوق منذ ٕاصدار املذكرة إالعالمية السابقة؛4"

 ا6مع لكهنم انسحبوا؛" وأالشخاص ا~ين اختريوا لالسـتفادة من 5"
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م للك مسـتفيد؛6"  " ومقدار ا6مع املُقد�

 " ووصف ُمفّصل مبا يكفي، لطاليب ا6مع ل�ورة الالحقة.7"

 وتُوج�ه هذه املذكرة ٕاىل ٔاعضاء ا¦لس �ستشاري، واحدًا واحداً، من ٔاجل البحث والتداول."

عرشة كام يقتضيه قرار امجلعية العامة. وف¨ ييل املعلومات  ةالسادساملذكرة إالعالمية  الوثيقة ؤاعدت أالمانة يف هذه .3
  العرشين للجنة:و  الرابعةاملطلوب تبليغها للمشاركني يف ا6ورة 

 :وأسامء اجلهات املتربعة 2013 مارس 13 مسـتوى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

ذº التارخي) دفعه الرب¹مج السويدي ا6ويل  كرونة سويدية يف 500 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  86 092,60مبلغ 
 ؛2006نومفرب  7) يف SwedBio/CBMللتنوع البيولو« (

 ؛2006ديسمرب  20يورو يف ذº التارخي) دفعته حكومة فرنسا يف  20 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  31 684ومبلغ 

ذº التارخي) دفعه صندوق كريسـتنسن  دوالر أمرييك يف 25 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  29 992,50ومبلغ 
 ؛2007مارس  27 يف

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

يا، جنوب دوالر أمرييك يف ذº التارخي) دفعته وزارة العلوم والتكنولوج  5 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  5 965,27ومبلغ 
 ؛2007ٔاغسطس  14أفريقيا يف 

 ؛2007ديسمرب  20يورو يف ذº التارخي) دفعته حكومة الرنوجي يف  60 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  98 255,16ومبلغ 

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

دوالرا ٔامريكيا يف ذº التارخي) دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  13 441فرنك سويرسي (ما يعادل  12 500ومبلغ 
 ؛2011مارس  25جنوب ٔافريقيا يف 

 ؛2011مايو  10دوالرا أمريكيا يف ذº التارخي) دفعه متربع جمهول يف  573فرنك سويرسي (ما يعادل  500ومبلغ 

دوالر ٔاسرتايل يف ذº التارخي) دفعته حكومة أسرتاليا يف  100 000ادل فرنك سويرسي (ما يع 89 500ومبلغ 
 ؛2011  ٔاكتوبر 20

 فرناك سويرس³. 604 489,53ما مجموعه  2013 مارس 13 املبالغ املتربع هبا للصندوق حىتوتساوي 
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  مبلغ املوارد املتاحة:

  فرناك سويرس³. 9 726,17 رصفية:الفوائد امل ذº مبا يف 2013 مارس 13  املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -

 .1فرناك سويرس³ 8  288: 2013 مارس 13 املبلغ اÔصص يف -

  .فرناك سويرس³ 1 438,17 :2013 مارس 13 يفاملبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اÔصص  -

  :2قامئة أالشخاص املسـتفيدين من الصندوق منذ صدور املذكرة إالعالمية السابقة

  والعرشين للجنة الثالثةملشاركهتم يف ا6ورة 

 السـيدة �تريسـيا ٔادجاي
 اجلنسـية: ٔاسرتاليا

 عنوان املراسÕ: وولومولو، ٔاسرتاليا
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 مركز قانون الفنون يف ٔاسرتاليا
 ٔاسرتاليا املعمتدة بصفة مراقب: وولومولو، مقر اجلهة

 السـيدة هامان هاجارا
 اجلنسـية: الاكمريون 

 عنوان املراسÕ: ³وندي، الاكمريون
 :امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة

 منظمة نساء الشعوب أالصلية أالفريقية
 : ³وندي، الاكمريونمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب

 السـيدة لوسـيا فر¹ندا ٕا¹سـيو بيلفورت
 الربازيلاجلنسـية: 

 عنوان املراسÕ: برازيليا، الربازيل
  ة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة:امس اجلهة املعمتد

 )INBRAPI( معهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: برازيليا، الربازيل

  وا:انسحب ملكهنّ و للجنة  الثالثة والعرشينورة للمشاركة يف ا6 مٔاويص بتقدمي المتويل هل ا~ين طالبو ا6مع

 مسيث-السـيدة اكيت هودجسون
 اجلنسـية: كندا

:Õساساكتون، ساساكتشـيوان، كندا عنوان املراس 
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 ا¦لس الوطين للخالسـيني
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ٔاوåوا، كندا

                                                
 النفقات الهنائية يف املذكرة إالعالمية املقبÕ املتعلقة بصندوق التربعات.سرتد  1
 .2013يناير  8املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4انظر الوثيقة  2



WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4 

4 

 

 
 كولول ٔاويل تينغواجون  السـيد

 اجلنسـية: كينيا 
 عنوان املراسÕ: ¹نيويك، كينيا

  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:
 مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاساي
 كينيا، مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ¹نيويك

  3السـيدة جينفر تويل كوربوز
  الفلبنياجلنسـية: 

 :Õغيو سييت، الفلبنيعنوان املراس� 
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 مركز الشعوب أالصلية ا6ويل للبحث يف السـياسة العامة والتعلمي –مؤسسة تبتيبا 
  �غيو سييت، الفلبنيمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

  4والعرشين للجنة الرابعةملشاركهتم يف ا6ورة 
  دي إالنلكزيي)(وفق الرتتيب أالجب

 السـيد ��غنا ٔابو بكر
 اجلنسـية: نيجري³

 عنوان املراسÕ: مايدوغوري (بورنو)، نيجري³
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 رابطة تمنية شعب اكنوري
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: مايدوغوري (بورنو)، نيجري³

 السـيد توماس ٔاالركون ٔايساغريري
 اجلنسـية: بريو

 عنوان املراسå :Õكنا، بريو
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )CAPAJ( اللجنة القانونية للتمنية ا~اتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: åكنا، بريو

   

                                                
 .مسـتفيدة من منحة الويبو لفائدة امجلاعات أالصليةيف ا6ورة الثالثة والعرشين للجنة بصفهتا  تويل كوربوزشاركت السـيدة  3
 .2013فرباير  7املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5انظر قامئة املسـتفيدين يف مرفق الوثيقة  4
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مارس  13يف بعة والعرشين للجنة، ولكن مل تكن هناك، ا6ورة الراا~ي أويص بتقدمي المتويل ö للمشاركة يف طالب ا6مع 
  5اكفية يف الصندوق لمتويل مشاركتهموارد  ،2013

 السـيد جمي ووكر
 اجلنسـية: ٔاسرتاليا

 عنوان املراسÕ: صنيبانك، ٔاسرتاليا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )FAIRAساكن اجلزر (مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية و 
  غا�، ٔاسرتالياونمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: وولو 

  والعرشين للجنة: لثةرصوفة للمشاركة يف ا6ورة الثااملبالغ امل

  فرناك سويرس³ 3 803,85: السـيدة �تريسـيا ٔادجاي

  فرناك سويرس³ 2 974,85السـيدة هامان هاجارا: 

  سويرس³ فرناك 4 539,35: السـيدة لوسـيا فر¹ندا ٕا¹سـيو بيلفورت

  6ةسويرسي تفرناك 306: جون كولول أويل تينغوا السـيد

  :7والعرشين للجنة الرابعةاملبالغ اÔصصة ٔاو املرصوفة للمشاركة يف ا6ورة 

  سويرس³ فرناك 3 894: السـيد ��غنا ٔابو بكر

  فرناك سويرس³ 4 394: السـيد توماس ٔاالركون ٔايساغريري

  والعرشين للجنة اخلامسةيف ا6ورة للمشاركة قامئة أالشخاص الطالبني ل�مع 
  (وفق الرتتيب أالجبدي إالنلكزيي)

 السـيدة �تريسـيا ٔادجاي
 اجلنسـية: ٔاسرتاليا

 عنوان املراسÕ: وولومولو، ٔاسرتاليا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة:

 مركز قانون الفنون يف ٔاسرتاليا
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: وولومولو، ٔاسرتاليا

   

                                                
 .2013فرباير  7املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5انظر امس هذا املرحش املوىص بمتويù يف مرفق الوثيقة  5
 الطائرة.من المتويل، ولكّن الصندوق دفع رسوم ٕالغاء تذكرة  السـيد ٔاويل تينغواانسحب  6
 سرتد النفقات الهنائية يف املذكرة إالعالمية املقبÕ املتعلقة بصندوق التربعات. 7
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 حامدي ٔاج محمد ٔا�السـيد 
 مايلاجلنسـية: 

 :Õموريتانيا، نواكشوطعنوان املراس 
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )ADJMORمنظمة ٔادمجور (
  مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 بيا أسـيغا كريستيانالسـيدة 
 اجلنسـية: الاكمريون 

 عنوان املراسÕ: ³وندي، الاكمريون
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة:

  )HEPبر¹مج الصحة والبيئة (
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ³وندي، الاكمريون

  السـيدة ٕاد¹ مار³ دا كوسـتا ٕا سـيلفا
  اجلنسـية: الربازيل
 :Õالربازيلا¹ٔنينديواعنوان املراس ،  

امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة: التعاونية إاليكولوجية للنساء الهاو³ت للتجميع يف جزيرة ماراخو 
)CEMEM(  

  ، الربازيلب�ية جاغاراجومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 السـيد رودريغو دي ال كروس ٕايالغو
 ادوراجلنسـية: ٕاكو 

 عنوان املراسÕ: كيتو، ٕاكوادور
 نداء أالرض دة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:امس اجلهة املعمت

  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: كوسكو، بريو

 نيلسون دي ليون كنتويلالسـيد 
 ب�اجلنسـية: 

 :Õب� ب� سييت،عنوان املراس 
  املرحش:امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست 

 )KUNAمجعية قبائل كو¹ املتحدة يف ¹بغوا¹ (
  ب� ، سان فيلييب،كورجيميينتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 السـيد ٔالربت دترفيل
 اجلنسـية: سانت لوسـيا

 عنوان املراسÕ: اكسرتيس، سانت لوسـيا
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )BCGالرئايس( سانت لوسـيالس ا¦لس إالداري للشعوب أالصلية (شعب بتشـيلوكونو) ¦
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكسرتيس، سانت لوسـيا
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 السـيدة لوسـيا فر¹ندا ٕا¹سـيو بيلفورت
 اجلنسـية: الربازيل

 عنوان املراسÕ: برازيليا، الربازيل
  املرحشة: امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست

 )INBRAPI( معهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية
 يلمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: برازيليا، الرباز 

 السـيدة جالكني مارجس كورارو
 اجلنسـية: كينيا

 عنوان املراسÕ: ¹نيويك، كينيا
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 يف لشعب املاسايمؤسسة الرتاث الثقا
  كينيا، مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ¹نيويك

 غولفايرا كوتشينكوالسـيدة 
 �حتاد الرويساجلنسـية: 

 :Õبيسك، ٔالتايسيك كراي، �حتاد الرويسعنوان املراس 
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 الشعوب أالصليةلفائدة شـبكة لورافيتالن إالعالمية والتعلميية 
  ٔالتيسك، �حتاد الرويس-غورنومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 جون ماري مو�نغاييالسـيد 
 مجهورية الكونغو ا6ميقراطيةاجلنسـية: 

 :Õديعنوان املراسåمجهورية الكونغو ا6ميقراطية، ما 
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

  )CNDHإالنسان ( املركز الوطين حلقوق
  مجهورية الكونغو ا6ميقراطية، ماåديمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

  السـيد جوزيف أوليساريويو
  اجلنسـية: كينيا

 :Õكينيأايت ريفرعنوان املراس ،  
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: منظمة الشـباب املندمج يف مجموعة ليكيبياك ماساي

  ة املعمتدة بصفة مراقب: ¹نيويك، كينيامقر اجله

  السـيد ستيفن غواغويري
  اجلنسـية: ٔاوغندا

  عنوان املراسÕ: فورت بورåل، ٔاوغندا
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: ٕانغابو زا تورو (منرب شـباب تورو للعمل)

  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: فورت بورåل، أوغندا
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  تشينارا ساديكوفاة السـيد
 قريغزيسـتاناجلنسـية: 

 :Õقريغزيسـتان، بيشكيكعنوان املراس 
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

  قريغزيسـتان، )RCEالرابطة العامة للمراكز إالقلميية للتعلمي والتمنية املسـتدامة (
  قريغزيسـتان، بيشكيكمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

  سينديزيرا يفرانالسـيد سـ 
  بوروندياجلنسـية: 

 :Õبوروندي، بوجومربوراعنوان املراس  
  )AIDBرابطة �ندماج والتمنية املسـتدامة يف بوروندي (امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: 

  بوروندي، بوجومربورامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

  السـيد لكشمياكنتا سينغ
  دشاجلنسـية: بنغال

  عنوان املراسÕ: سـيلهيت، بنغالدش
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

  )ECDOمنظمة تمنية امجلاعات العرقية (
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: سـيلهيت، بنغالدش

  بولكي سيهناالسـيدة نونغ 
  اجلنسـية: بنغالدش

  عنوان املراسÕ: سـيلهيت، بنغالدش
  )ECDOبصفة مراقب اليت ّمست املرحشة: منظمة تمنية امجلاعات العرقية ( امس اجلهة املعمتدة

  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: سـيلهيت، بنغالدش

 السـيد نغوانق سو¹م شري�
 اجلنسـية: نيبال

 عنوان املراسÕ: اكمتاندو، نيبال
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )NINPA(  وميات أالصلية النيباليةرابطة احملافظة عىل الق
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

  السـيد روديون سولياندزيغا
  اجلنسـية: �حتاد الرويس

  عنوان املراسÕ: موسكو، �حتاد الرويس
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

  )RAIPONالرابطة الروسـية للشعوب أالصلية يف الشامل (
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: موسكو، �حتاد الرويس
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 السـيد جمي ووكر
 اجلنسـية: ٔاسرتاليا

 عنوان املراسÕ: صنيبانك، ٔاسرتاليا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )FAIRAمؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر (
 غا�، ٔاسرتالياونمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: وولو 

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  .4
 مبضمون هذه الوثيقة.

 [هناية الوثيقة]


