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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو اخلامسةالدورة 

        2013201320132013    يوليويوليويوليويوليو    24242424ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

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

  أالمانة من ٕاعدادوثيقة 

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ا4ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .1
احمللية املعمتدة اعات أالصلية و فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة حول جنة") واملعارف التقليدية والفوللكور ("الل 

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

 مسـتوى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي ا{ي ُكتبت فيه املذكرة؛  "1"

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

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

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

 وأالشخاص ا{ين اختريوا لالسـتفادة من ا4مع لكهنم انسحبوا؛  "5"
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م للك مسـتفيد؛  "6"  ومقدار ا4مع املُقد�

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

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

امجلعية العامة. وفª ييل املعلومات املطلوب  عرشة كام يقتضيه قرار السابعةإالعالمية يه مراجعة للمذكرة  الوثيقة هذهو  .3
  العرشين للجنة:و  اخلامسةتبليغها للمشاركني يف ا4ورة 

 :ؤاسامء اجلهات املتربعة 2013 يونيو 20 مسـتوى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

ربºمج السويدي ا4ويل كرونة سويدية يف ذ· التارخي) دفعه ال 500 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  86 092,60مبلغ 
 ؛2006نومفرب  7) يف SwedBio/CBMللتنوع البيولو« (

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

دوق كريسـتنسن دوالر أمرييك يف ذ· التارخي) دفعه صن 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 

دوالر ٔامرييك يف ذ· التارخي) دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب  5 000فرناك سويرس³ (ما يعادل  5 965,27ومبلغ 
 ؛2007ٔاغسطس  14أفريقيا يف 

 ؛2007ديسمرب  20يورو يف ذ· 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 ذ· التارخي) دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  13 441ل فرنك سويرسي (ما يعاد 12 500ومبلغ 
 ؛2011مارس  25جنوب ٔافريقيا يف 

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

ايل يف ذ· التارخي) دفعته حكومة أسرتاليا يف دوالر ٔاسرت  100 000فرنك سويرسي (ما يعادل  89 500ومبلغ 
  ؛2011  ٔاكتوبر 20

  ؛2013 يونيو 20فرنك سويرسي دفعته حكومة ٔاسرتاليا يف  15 000 ومبلغ

 ؛2013يونيو  20  يف نيوزيالنددفعته حكومة  سويرس³ فرناك 4  694,40ومبلغ 

 فرناك سويرس³. 624 183,93 ما مجموعه 2013 يونيو 20 املبالغ املتربع هبا للصندوق حىتوتساوي 
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  مبلغ املوارد املتاحة:

  فرناك سويرس³. 21 423,97 الفوائد املرصفية: ذ· مبا يف 2013 يونيو 21  املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -
 .فرناك سويرس³ 18 826 :2013 يونيو 21 املبلغ اÖصص يف -
  .فرناك سويرس³ 2 596,97 :2013 يويون  21 يفاملبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اÖصص  -

  :1قامئة أالشخاص املسـتفيدين من الصندوق منذ صدور املذكرة إالعالمية السابقة
  والعرشين للجنة الرابعةملشاركهتم يف ا4ورة 

 السـيد ��غنا ٔابو بكر
 اجلنسـية: نيجري³

 عنوان املراسØ: مايدوغوري (بورنو)، نيجري³
  راقب اليت ّمست املرحش:امس اجلهة املعمتدة بصفة م
 رابطة تمنية شعب اكنوري

  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: مايدوغوري (بورنو)، نيجري³

 السـيد توماس ٔاالركون ٔايساغريري
 اجلنسـية: بريو

 عنوان املراسß :Øكنا، بريو
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

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

، 2013 ٔابريل 22، يف ومل تكنطالب ا4مع ا{ي اæويص بتقدمي المتويل ã للمشاركة يف ا4ورة الرابعة والعرشين للجنة، 
  موارد اكفية يف الصندوق لمتويل مشاركته:

 السـيد جمي ووكر
 اليااجلنسـية: ٔاسرت 

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

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

                                                
 .2013مارس  20املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4انظر الوثيقة  1
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، يف الصندوق ، واكنت2ة اخلامسة والعرشين للجنةطالبو ا4مع ا{ين اæويص بتقدمي المتويل هلم للمشاركة يف ا4ور
  :م (حسب أالولوية)، موارد اكفية لمتويل مشاركهت2013 يوليو  1 يف

 حامدي ٔاج محمد ٔا�السـيد 
 مايلاجلنسـية: 

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

 )ADJMORمنظمة ٔادمجور (
  مايل، تومبوكتوهة املعمتدة بصفة مراقب: مقر اجل 

  السـيدة نونغبولكي سيهنا
  اجلنسـية: بنغالدش

  عنوان املراسØ: سـيلهيت، بنغالدش
  )ECDOامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة: منظمة تمنية امجلاعات العرقية (

  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: سـيلهيت، بنغالدش

 دترفيلالسـيد ٔالربت 
 اجلنسـية: سانت لوسـيا

 عنوان املراسØ: 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

  ديكوفاة تشينارا ساالسـيد
 اجلنسـية: قريغزيسـتان

 :Øقريغزيسـتانبيشكيكعنوان املراس ، 
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

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

  ، ولكنه انسحب من المتويل3ا{ي أويص بتقدمي ا4مع ã للمشاركة يف ا4ورة اخلامسة والعرشين للجنة طالب ا4مع

 السـيد جمي ووكر
 اجلنسـية: ٔاسرتاليا

 عنوان املراسØ: 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 

                                                
 .2013ٔابريل  25املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6انظر قامئة املسـتفيدين يف مرفق الوثيقة  2
 .2013ٔابريل  25املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6انظر قامئة املسـتفيدين يف مرفق الوثيقة  3
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  والعرشين للجنة: الرابعةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ا4ورة 

 فرناك سويرس³ 3 572,95: السـيد ��غنا ٔابو بكر
 فرناك سويرس³ 4 406,35: السـيد توماس ٔاالركون ٔايساغريري

  :4والعرشين للجنة اخلامسةيف ا4ورة املبالغ اÖصصة ٔاو املرصوفة للمشاركة 

 فرناك سسويرس³ 5 144حامدي ٔاج محمد ٔا�: السـيد 
  فرناك سويرس³ 5  644: السـيدة نونغبولكي سيهنا

 فرناك سويرس³ 3 144: السـيد ٔالربت دترفيل
  فرناك سويرس³ 4 894: ة تشينارا ساديكوفاالسـيد

  5للجنة املقبØة يف ا4ورللمشاركة قامئة أالشخاص الطالبني ل�مع 
  (وفق الرتتيب أالجبدي إالنلكزيي)

 السـيدة �تريسـيا ٔادجاي
 اجلنسـية: ٔاسرتاليا

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

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

 حامدي ٔاج محمد ٔا�يد السـ 
 مايلاجلنسـية: 

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

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

 ٕاساه بوكينياالسـيد 
 ٔاوغندااجلنسـية: 

 :Øمكباال، أوغنداعنوان املراس 
  اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:امس 

 )CISONETشـبكة منظامت ا¤متع املدين من ٔاجل اسـتدامة الزراعة والبيئة (
  مكباال، ٔاوغندامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

                                                
 سرتد النفقات الهنائية يف املذكرة إالعالمية املقبØ املتعلقة بصندوق التربعات. 4
 ا.ٕان انعقاد ا4ورة املقبØ للجنة رهني بتجديد امجلعية العامة لواليهت 5
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 نيلسون دي ليون كنتويلالسـيد 
 ب�اجلنسـية: 

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

) ºبغواº املتحدة يف ºمجعية قبائل كوKUNA( 
  ب� كورجيميينتو، سان فيلييب،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 السـيد ٔالربت دترفيل
 اجلنسـية: سانت لوسـيا

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

 )BCGالرئايس( سانت لوسـيالس لس إالداري للشعوب أالصلية (شعب بتشـيلوكونو) ¤ا¤
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكسرتيس، سانت لوسـيا

 السـيدة لوسـيا فرºندا ٕاºسـيو بيلفورت
 اجلنسـية: الربازيل

 عنوان املراسØ: برازيليا، الربازيل
  رحشة:امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست امل

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

 جواو بولو اكهيلو دوس ماركوس السـيد
 ٔانغوالاجلنسـية: 

 :Øٔانغوال، لوانداعنوان املراس 
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )ADSCA( متع املدين أالنغويلرابطة تمنية ا¤ 
  ٔانغوال، لواندامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 السـيدة جالكني مارجس كورارو
 اجلنسـية: كينيا

 عنوان املراسº :Øنيويك، كينيا
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاساي
  كينيا، راقب: ºنيويكمقر اجلهة املعمتدة بصفة م

 غولفايرا كوتشينكوالسـيدة 
 �حتاد الرويساجلنسـية: 

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

 )LIENIP( شـبكة لورافيتالن إالعالمية والتعلميية لفائدة الشعوب أالصلية
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  ٔالتيسك، �حتاد الرويس-غورنوة بصفة مراقب: مقر اجلهة املعمتد

 سوهنـي مونونغا شيناهاما السـيد
 ٔانغوالاجلنسـية: 

 :Øٔانغوال، لوانداعنوان املراس 
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

 )ADSCA( رابطة تمنية ا¤متع املدين أالنغويل
  ٔانغوال، لواندامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

  السـيد ديليب سينغ راي
  اجلنسـية: نيبال

  عنوان املراسØ: سغارماß، نيبال
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:

  )ANKKLCDمجعية تمنية لغة جامعة كريات كوالنغ وثقافهتا يف نيبال (
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: داران، نيبال

  السـيد ستيفن غواغويري
  غندااجلنسـية: ٔاو 

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

  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: فورت بورßل، أوغندا

  ة تشينارا ساديكوفاالسـيد
 اجلنسـية: قريغزيسـتان

 :Øقريغزيسـتانبيشكيكعنوان املراس ، 
  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

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

  سينديزيرا يفرانالسـيد سـ 
  بوروندياجلنسـية: 

 :Øبوروندي، بوجومربوراعنوان املراس  
   اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش:امس

  )AIDBرابطة �ندماج والتمنية املسـتدامة يف بوروندي (
  بوروندي، بوجومربورامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 السـيد نغوانق سوºم شري�
 اجلنسـية: نيبال

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

 )NINPA(  رابطة احملافظة عىل القوميات أالصلية النيبالية
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  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

  السـيدة ßرييس فانديلو
  اجلنسـية: فيجي

  عنوان املراسØ: ٔاو�ند، نيوزيلندا
  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة:

  )PIMAالهادئ ( مجعية متاحف جزر احمليط
  مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: بورت فيال، فانواتو

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

 [هناية الوثيقة]


