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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو السادسة الدورة

ىل  25جنيف، من   2018 يونيو 29اإ
 
 

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

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .1
اعات الأصلية فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة  بشأأن( أأو "جلنة املعارف" "ةاللجنواملعارف التقليدية والفوللكور )"
اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد تواحمللية املعمتدة )"الصندوق"(. و 

 .2010مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبمترب  2005يف سبمترب  املعقودةوالثالثني  الثانيةدورهتا 

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

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

  التارخي ايذي كتتبت فيه املذكرة مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف "1"

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

 ايذين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا  والأشخاص "5"

م للك مس تفيد  "6" تقدَّ  ومقدار ادلمع امل

فّصل مبا يكفي، لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة. "7"  ووصف مت
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ىل أأعضاء اجمللس الاستشاري، واحدا واحدا، من أأجل البحث والتداول." ه هذه املذكرة اإ  وتتوجَّ

. وفامي ييل املعلومات للويبو والعرشون كام يقتضيه قرار امجلعية العامة السابعةوهذه الوثيقة يه املذكرة الإعالمية  .3
 :والثالثني للجنة السادسةاملطلوب تبليغها للمشاركني يف ادلورة 

 :وأأسامء اجلهات املتربعة 2018 أأبريل 27 مس توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج السويدي  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

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تنسن  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

ر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، دول 5 000فرناك سويرساي )ما يعادل  5 965.27ومبلغ 
  2007 أأغسطس 14يف  ،أأفريقيا جنوب

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

 ،برن، سويرسا ،للملكية الفكريةفرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي  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 متربع جمهول يف دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه 573فرنك سويرسي )ما يعادل  500ومبلغ 

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

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

  2013 يونيو 20 يف ندنيوزيالدفعته حكومة  سويرساي فرناك 4 694.40ومبلغ 

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

 فرناك سويرساي. 661 236.71ما مجموعه  2018 أأبريل 27 لصندوق حىتا يف حساب املقيّدةوتساوي املبالغ 

                                                
1

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

 8 895.15الفوائد املرصفية:الرسوم و  ذكل مبا يف، 2018 أأبريل 27 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -
 سويرساي. فرناك

 .فرنك سويرسي 8 100 :2018 أأبريل 27 املبلغ اخملصص يف -

 فرناك سويرساي. 795.15: 2018 أأبريل 27 املبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص يف -

 :2من الصندوق منذ صدور املذكرة الإعالمية السابقة أأو ايذين أأويص بمتويل مشاركهتم قامئة الأشخاص املس تفيدين

 وحصلوا عىل المتويل: 3والثالثني للجنة اخلامسةطالبو ادلمع ايذين أأويص بمتويل مشاركهتم يف ادلورة 

 شاتو يايل أأ  ةلس يدا

 اجلنس ية: الاكمريون

 عنوان املراسةل: ابميندا، الاكمريون

: رابطة التمنية الاجامتعية والثقافية لشعب ةملرحشامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست ا
 (MBOSCUDA) املبورورو

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ابميندا، الاكمريون

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

 بامن بامن سييت،عنوان املراسةل: 
 (KUNA املتددة يف انبغواان )مجعية قبائل كوان امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 بامن ،فيس تا أأليغري، أأراجيانكورجيميينتو، مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

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

 لس يدة بولينا شولبيفاا
 الاحتاد الرويس اجلنس ية:

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

 ( CSIPN/RITCيف جمال الشعوب الأصلية )
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: موسكو، الاحتاد الرويس
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 .2018 فرباير 1املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/35/INF/4انظر الوثيقة  
3

 .2017 يونيو 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

عوب الأصلية ادلويل للبحث يف مركز الش -امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: مؤسسة تبتيبا 
 الس ياسة العامة والتعلمي

 سييت، الفلبني ابغويومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 :لأولوية(ا)حسب  4والثالثني للجنة السادسةطالبو ادلمع ايذين أأويص بمتويل مشاركهتم يف ادلورة 

 الس يدة جينفر تويل كوربوز

 اجلنس ية: الفلبني

 عنوان املراسةل: كزيون سييت، الفلبني

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

 سييت، الفلبني ابغويومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

انس يو بيلفورت  ساليس الس يدة لوس يا فرانندا اإ

 اجلنس ية: الربازيل

 ، الربازيلروندا أألتاعنوان املراسةل: 

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

 ، الربازيلروندا أألتامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 

 مايلاجلنس ية: 

 مايل، تومبوكتوعنوان املراسةل: 

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

 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 لس يدة بولينا شولبيفاا
 الاحتاد الرويس اجلنس ية:

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

 ( CSIPN/RITCيف جمال الشعوب الأصلية )
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: موسكو، الاحتاد الرويس

                                                
4

 .2018 مارس 22املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/35/INF/6الوثيقة مرفق انظر  
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 مسيث-الس يدة اكيت هودجسون

 ية: كنداس  اجلن 

 عنوان املراسةل: ساساكتون، ساساكتش يوان، كندا

 رحشة: اجمللس الوط ي للخالس ينيامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست امل

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: أأواتوا، كندا

 :للجنة والثالثني اخلامسةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

 فرناكت سويرسية 3 008. 10: شاتو يايل أأ  ةلس يدا

 فرناك سويرساي 3 172. 85: نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 

 ت سويرسيةفرناك 2 582. 10: لس يد استيفن غواغويريا

 فرناك سويرساي 2 613: لس يدة بولينا شولبيفاا

 ت سويرسيةفرناك 2 625. 10: الس يدة جينفر تويل كوربوز

 :للجنة والثالثني السادسةللمشاركة يف ادلورة اخملصصة املبالغ 

 فرنك سويرسي 2 700: جينفر تويل كوربوز ةالس يد

انس يو   فرنك سويرسي 5 400: ساليس بيلفورتالس يدة لوس يا فرانندا اإ

 :الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي( حسب): للجنة املقبةليف ادلورة للمشاركة دلمع اقامئة طاليب 

 الس يد ابابغنا أأبو بكرالس يد 
 نيجرياياجلنس ية: 

 مايدوغوري )بورنو(، نيجريايعنوان املراسةل: 
 رابطة تمنية شعب اكنوري امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مايدوغوري )بورنو(، نيجريايمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

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

 مايل، كتوتومبومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 
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يغيب  الس يد أأغوسو مارس يلني اإ
 اجلنس ية: بنن

 كوتونو، بننعنوان املراسةل: 
 (JSF Béninامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: ش باب بنن بال حدود )

 : كوتونو، بننمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب

 الس يد س يدهارات براي أأشوك
 اجلنس ية: الهند

 مومباي، الهندعنوان املراسةل: 
 (NESTامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: املؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية والتقليدية )

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: س يفاساغار )أأسام(، الهند

 الس يد محمد عيل عزيز النائب
 اجلنس ية: المين

 عنوان املراسةل: صنعاء، المين
 (ZIPOهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: منظمة الزين للملكية الفكرية )امس اجل 

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: صنعاء، المين

دان ماراي دا كوس تا اإ س يلفا  الس يدة اإ
 اجلنس ية: الربازيل

 عنوان املراسةل: بيلمي، الربازيل
لتعاونية الإيكولوجية للنساء الهاوايت للتجميع يف جزيرة امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: ا

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

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

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

 بامن ،فيس تا أأليغري، أأراجيانكورجيميينتو، مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

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

 ، الربازيلروندا أألتاعنوان املراسةل: 
 (INBRAPI) معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية رحشة:امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست امل

 ، الربازيلروندا أألتامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 
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 الس يد جون كولول أأويل تينغوا
 اجلنس ية: كينيا

 عنوان املراسةل: اننيويك، كينيا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاساي

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اننيويك، كينيا

 كامل كومار راي الس يد
 نيبالاجلنس ية: 

 نيبالعنوان املراسةل: اكمتاندو، 
دارة أأصول مجعية  ،الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلاي مج دراسةانبر امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: اإ

 يف نيبال امللكية الفكرية لأغراض احلفاظ عىل التنوع البيولويج يف الأرايض الرطبة
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 الس يد مشس ادلين عيل انيج

 اجلنس ية: المين

 عنوان املراسةل: صنعاء، المين

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

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: صنعاء، المين

ن  .4 ىل الإحاطة علام  اللجنةاإ مدعوة اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


