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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو اخلامسة الدورة

ىل  19جنيف، من   2018 مارس 23اإ
 
 

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

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .1
اعات الأصلية وايلحلية املعةددة فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة  بشأأن"( عارفجلنة املواملعارف التقليدية والفوللكور )"

اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد ت)"الصندوق"(. و 
 .2010ثني يف سبةدرب مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثال 2005يف سبةدرب  املعقودةوالثالثني  ةالثاني

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

عالمية تضم ما ييل:جلنة املعارفقبل لك دورة من دورات  ")و( ىل املشاركني مذكرة اإ ه املدير العام للويبو اإ  ، يوّجِّ

 مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي اذلي ُكتبت فيه املذكرة؛ "1"

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

 ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ الأموال املرصوفة بعني الاعتبار؛ "3"

صدار املذكرة الإعالمية السابقة؛ "4"  وقامئة الأشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإ

 والأشخاص اذلين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا؛ "5"

م للك مس تفيد؛ "6"  ومقدار ادلمع املُقدَّ

 ووصف ُمفّصل مبا يكفي، لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة. "7"
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ىل ه هذه املذكرة اإ  ، من أأجل البحث والتداول." أأعضا  الجمل  الاسششاري، واحدا واحداوتُوجَّ

عامة. وفامي ييل املعلومات املطلوب والعرشون كام يقتضيه قرار امجلعية الادسة سوثيقة يه املذكرة الإعالمية ال وهذه ال .3
 :ة والثالثني للجنةامسبليغها للمشاركني يف ادلورة اخلت 

 :وأأسام  اجلهات املتربعة 2018يناير  26 مس توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

ويدي كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج الس 500 000فرناك سويرساي )ما يعادل  86 092.60مبلغ 
 ؛2006نومفرب  7( يف SwedBio/CBMادلويل للتنوع البيولويج )

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

سن دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تن  25 000فرناك سويرساي )ما يعادل  29 992.50ومبلغ 
 ؛2007 مارس 27 يف

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

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  5 000فرناك سويرساي )ما يعادل  5 965.27ومبلغ 
 ؛2007 أأغسط  14يف  ،أأفريقيا جنوب

يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة الرنوجي  60 000فرناك سويرساي )ما يعادل  98 255.16ومبلغ 
 ؛2007 ديسمرب 20 يف

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

دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم  13 441فرنك سويرسي )ما يعادل  12 500ومبلغ 
 ؛2011 مارس 25يف  ،والتكنولوجيا، جنوب أأفريقيا

 ؛2011 مايو 10 دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه متربع جمهول يف 573فرنك سويرسي )ما يعادل  500ومبلغ 

يف ذكل التارخي( دفعته حكومة أأسرتاليا دولر أأسرتايل  100 000فرنك سويرسي )ما يعادل  89 500ومبلغ 
 ؛2011 أأكتوبر 20 يف

 1؛2013 يونيو 20فرنك سويرسي دفعته حكومة أأسرتاليا يف  15 000 ومبلغ

 ؛2013 يونيو 20 يف نيوزيالنددفعته حكومة  سويرساي فرناك 4 694.40ومبلغ 

 ؛2017فرباير  28فرناك سويرساي دفعته حكومة أأسرتاليا يف  37 835ومبلغ 

 فرناك سويرساي. 661 236.71ما مجموعه  2018يناير  26 لصندوق حىتا يف حساب املقيّدةوتساوي املبالغ 

                                                
1

 وفقا للرشوط املتفق علهيا بشأأن اس تخدام تربع حكومة أأسرتاليا. 2013سبةدرب  2فرناك سويرساي يف  782.22مبلغ  ردّ  
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 مبلغ املوارد املتاحة:

 22 896.30الفوائد املرصفية:الرسوم و  ذكل مبا يف، 2018يناير  26 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -
 سويرساي. فرناك

 .فرناك سويرساي 15 130 :2018يناير  26املبلغ اخملصص يف -

 فرناك سويرساي. 7 766.30 :2018يناير  26املبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص يف -

 :2من الصندوق منذ صدور املذكرة الإعالمية السابقة اذلين أأويص بةدويل مشاركهتمأأو  قامئة الأشخاص املس تفيدين

الرتتيب )حسب وحصلوا عىل الةدويل  3والثالثني للجنة الرابعةرة طالبو ادلمع اذلين أأويص بةدويل مشاركهتم يف ادلو 
 (:الأجبدي الإنلكزيي

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 

 مايلاجلنس ية: 

 مايل، تومبوكتوعنوان املراسةل: 

 (ADJMORمنظمة أأدمجور ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مايل، توتومبوك مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 كعباج كوندي تشوكالس يد 

 اجلنس ية: بوليفيا

 عنوان املراسةل: لابز، بوليفيا

 ( CEM-Aymaraمركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 لابز، بوليفيا مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

انس يو   سالي  بيلفورتالس يدة لوس يا فرانندا اإ

 اجلنس ية: الربازيل

 ، الربازيلروندا أألتاعنوان املراسةل: 

 (INBRAPI) معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 ، الربازيلروندا أألتامقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 كامل كومار راي الس يد

 نيبالاجلنس ية: 

 نيبالعنوان املراسةل: اكمتاندو، 

مجعية  ،مج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلايانبر امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:
دارة أأصول امللكية الفكرية لأغراض احلفاظ عىل التنوع البيولويج يف الأرايض الرطبة  يف نيبال اإ

 بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبالمقر اجلهة املعةددة 
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 .2017مايو  15املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/34/INF/4انظر الوثيقة  
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 .2017مارس  3املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/33/INF/6 الوثيقةمرفق انظر  
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 لس يدة بولينا شولبيفاا

 الاحتاد الرويس اجلنس ية:

 تومسك، الاحتاد الرويس عنوان املراسةل:

مركز دمع الشعوب الأصلية يف الشامل/املركز الرويس للتدريب  :ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش
 ( CSIPN/RITCيف جمال الشعوب الأصلية )

 موسكو، الاحتاد الرويس ر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:مق

 (:الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي)حسب  4والثالثني للجنة اخلامسةطالبو ادلمع اذلين أأويص بةدويل مشاركهتم يف ادلورة 

 شاتو يايل أأ  ةلس يدا

 اجلنس ية: الاكمريون

 عنوان املراسةل: ابميندا، الاكمريون

: رابطة التمنية الاجامتعية والثقافية لشعب ةاقب اليت مّست املرحشامس اجلهة املعةددة بصفة مر 
 (MBOSCUDA) املبورورو

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: ابميندا، الاكمريون

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

 بامن بامن سييت،عنوان املراسةل: 
 (KUNAمجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 بامن كورجيميينتو، سان فيلييب،مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 لس يد اسشيفن غواغويريا
 اجلنس ية: أأوغندا 
 عنوان املراسةل: فورت بوراتل، أأوغندا 
نغابو زا تورو )منرب ش باب    تورو للعمل(امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: اإ
 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: فورت بوراتل، أأوغندا 

 لس يدة بولينا شولبيفاا
 الاحتاد الرويس اجلنس ية:

 تومسك، الاحتاد الرويس عنوان املراسةل:
مركز دمع الشعوب الأصلية يف الشامل/املركز الرويس للتدريب  :ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 ( CSIPN/RITCال الشعوب الأصلية )يف جم
 موسكو، الاحتاد الرويس مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:
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 .2017يونيو  15املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/34/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
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 الس يدة جينفر تويل كوربوز

 اجلنس ية: الفلبني

 عنوان املراسةل: كزيون سييت، الفلبني

مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف  -دة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: مؤسسة تبشيبا امس اجلهة املعةد
 الس ياسة العامة والتعلمي

 سييت، الفلبني ابغويومقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 :للجنة الرابعة والثالثنياملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

 ناك سويرسايفر  2 883 .10: حامدي أأج محمد أأابالس يد 

 فرناك سويرساي 3 139 .85: كعباج كوندي تشوكالس يد 

انس يو بيلفورت  فرناك سويرساي 4 195 .25: الس يدة لوس يا فرانندا اإ

 فرناك سويرساي 2 867 .35: كامل كومار راي الس يد

 فرناك سويرساي 2 476 .35: لس يدة بولينا شولبيفاا

 :للجنة امسة والثالثنياخلاملرصوفة للمشاركة يف ادلورة اخملصصة أأو املبالغ 

 فرناك سويرساي 2 950: الس يدة أألياي شاتو

 فرناك سويرساي 3 600نيلسون دي ليون كنتويل: الس يد 

 فرناك سويرساي 2 850: لس يد اسشيفن غواغويريا

 فرناك سويرساي 2 580: لس يدة بولينا شولبيفاا

 فرناك سويرساي 3 150: جينفر تويل كوربوز ةالس يد

 :الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي( حسب): للجنة املقبةليف ادلورة لمشاركة ل دلمع ا طاليبقامئة 

 عيىس أأداموالس يد 
 الاكمريوناجلنس ية: 

 ايونديعنوان املراسةل: 
 (SAMUSA) ش بكة منظامت الشعوب الأصلية يف الاكمريون امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 الاكمريون، نديايو مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 
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 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

 مايل، تومبوكتوعنوان املراسةل: 
 (ADJMORمنظمة أأدمجور ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

يغيب  الس يد أأغوسو مارس يلني اإ
 اجلنس ية: بنن

 كوتونو، بنن عنوان املراسةل:
 (JSF Béninش باب بنن بال حدود ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 : كوتونو، بننمقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب

 الس يد س يدهارات براي أأشوك
 اجلنس ية: الهند

 عنوان املراسةل: مومباي، الهند
 (NESTسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية والتقليدية )امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: املؤ 

 س يفاساغار )أأسام(، الهندقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: م

 الس يد محمد عيل عزيز النائب
 اجلنس ية: المين

 عنوان املراسةل: صنعا ، المين
 (ZIPOرية )امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: منظمة الزين للملكية الفك

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: صنعا ، المين

 الس يد أألفا أأمادو ابه
 اجلنس ية: غينيا

 عنوان املراسةل: كوانكري، غينيا
 (AGUIMAGامجلعية الغينية املغاربية للهنضة الاقتصادية والثقافية ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 ة مراقب: كوانكري، غينيامقر اجلهة املعةددة بصف

 الس يد لوي  ابهاكول مابيد
 الكونغواجلنس ية: 

 : برازافيل، الكونغوعنوان املراسةل
 (AJED – Congoالش باب من أأجل التمنية ) امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 برازافيل، الكونغو مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

 الس يد جامل بنايب
 املغربس ية: اجلن 

 ، املغربأ يت ملول: عنوان املراسةل
 : مجعية اتماينوت )شعب الأمازيغ(امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

نزاكن، املغرب مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:  اإ
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دان ماراي دا كوس تا اإ س يلفا  الس يدة اإ
 اجلنس ية: الربازيل

 عنوان املراسةل: بيلمي، الربازيل
 اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: التعاونية الإيكولوجية للنسا  الهاوايت للتجميع يف جزيرة امس

 (CEMEM) ماراخو
 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: ماراخو، الربازيل

 مسيث-الس يدة اكيت هودجسون
 ية: كنداس  اجلن 

 عنوان املراسةل: ساساكتون، ساساكتش يوان، كندا
 ة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: الجمل  الوطين للخالس ينيامس اجله

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: أأواتوا، كندا

انس يو بيلفورت  سالي  الس يدة لوس يا فرانندا اإ
 اجلنس ية: الربازيل

 ، الربازيلروندا أألتاعنوان املراسةل: 
 (INBRAPI) عهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكريةم  امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 ، الربازيلروندا أألتامقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

 الس يد تميويث أأويل لرابي
 اجلنس ية: كينيا

 عنوان املراسةل: اننيويك، كينيا
وض ابلسالم وف  حركة الشعوب الأصلية من أأجل الهنامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: 

 (IMPACT) الزناعات
 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: اننيويك، كينيا

 الس يد جيلبري اكلويب لوفونغول
 مجهورية الكونغو ادلميقراطية: اجلنس ية

 مجهورية الكونغو ادلميقراطيةكينشاسا،  عنوان املراسةل:
 (FOSBESاريع التضامن والرفاهية الاجامتعية )مؤسسة مش: امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 مجهورية الكونغو ادلميقراطيةكينشاسا،  مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

 الس يد اخملتار محمدو
 اجلنس ية: النيجر

 عنوان املراسةل: أأاكديز، النيجر
  والوطنيني وامللزتمني امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: جتّمع الأفارقة الواعني والزنها

 (RACINES) واملتضامنني
 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: أأاكديز، النيجر
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 الس يد تشاربواهبوكينغو نفني

 اكمريوناجلنس ية: ال

 عنوان املراسةل: كومبا مميي، الاكمريون

ن أأجل الإصالح الزراعي وحقوق احتاد التنوع البييئ والإيكولويج م امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:
 (FEEDAR&HRالإنسان )

 كومبا مميي، الاكمريون: مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب

 الس يد جون كولول أأويل تينغوا

 اجلنس ية: كينيا

 عنوان املراسةل: اننيويك، كينيا

 امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاساي

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: اننيويك، كينيا

 كامل كومار راي الس يد

 نيبالاجلنس ية: 

 نيبالعنوان املراسةل: اكمتاندو، 

دارة أأصول مجعية  ،مج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلايانبر امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: اإ
 يف نيبال اض احلفاظ عىل التنوع البيولويج يف الأرايض الرطبةامللكية الفكرية لأغر 

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 الس يد فينس ينت فمييلو رابوو

 اجلنس ية: بوتسواان

 عنوان املراسةل: موشودي، بوتسواان

 متحف فواتديكوبو امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 موشودي، بوتسواان املعةددة بصفة مراقب: مقر اجلهة

 الس يد مش  ادلين عيل انيج

 اجلنس ية: المين

 عنوان املراسةل: صنعا ، المين

 (ZIPOامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: منظمة الزين للملكية الفكرية )

 مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: صنعا ، المين
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 لس يدة بولينا شولبيفاا

 الاحتاد الرويس اجلنس ية:

 تومسك، الاحتاد الرويس عنوان املراسةل:

مركز دمع الشعوب الأصلية يف الشامل/املركز الرويس للتدريب يف جمال  :ةامس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحش
 ( CSIPN/RITCالشعوب الأصلية )

 موسكو، الاحتاد الرويس مقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب:

 الس يدة جينفر تويل كوربوز

 اجلنس ية: الفلبني

 عنوان املراسةل: كزيون سييت، الفلبني

مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف الس ياسة  -امس اجلهة املعةددة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: مؤسسة تبشيبا 
 العامة والتعلمي

 سييت، الفلبني ابغويومقر اجلهة املعةددة بصفة مراقب: 

ن  .4 ىل الإحاطة علام  نة املعارفجل اإ مدعوة اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


