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WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019 فرباير 4 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون التاسعة الدورة
 2019 مارس 22إىل  18 جنيف، من

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

 األمانة من إعدادوثيقة 

الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية 

اعات األصلية واحمللية املعمتدة )"الصندوق"(. فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة  بشأن"( اللجنةالتقليدية والفوللكور )"

والثالثني  الثانيةيف دورهتا للويبو اليت وافقت علهيا امجلعية العامة  WO/GA/32/6 الصندوق يف مرفق الوثيقة قواعدرد تو 

 .2010مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبمترب  2005يف سبمترب  املعقودة

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

ه املدير العام للويبو إىل املشاركني مذكرة إعالمية تضم ما ييل:اللجنةقبل لك دورة من دورات  ")و(  ، يوجِّ

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

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

 ومقدار املوارد املتاحة مع أخذ األموال املرصوفة بعني الاعتبار؛ "3"
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 ابقة؛وقامئة األشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ إصدار املذكرة اإلعالمية الس "4"

 واألشخاص 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"

ه هذه املذكرة إىل أعضاء اجمللس الاستشاري، واحدا واحدا، من أجل البحث والتداول."  وتُوجَّ

. وفامي ييل املعلومات املطلوب تبليغها للويبو كام يقتضيه قرار امجلعية العامة ثالثونادية وال احليقة يه املذكرة اإلعالمية وهذه الوث 

 :والثالثني للجنة ةتاسعال للمشاركني يف ادلورة 

 :وأسامء اجلهات املتربعة 9201 فرباير 4 مس توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج السويدي  500 000سويرساي )ما يعادل فرناك  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

دوالر أمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تنسن  25 000سويرساي )ما يعادل  فرناك 29 992.50ومبلغ 

 ؛2007 مارس 27 يف

 ،فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية، برن، سويرسا 150 000ومبلغ 

 ؛2007 يونيو 8 يف

ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، دوالر أمرييك يف  5 000فرناك سويرساي )ما يعادل  5 965.27ومبلغ 

 ؛2007 أغسطس 14يف  ،أفريقيا 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

دوالرا أمريكيا يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم  13 441فرنك سويرسي )ما يعادل  12 500ومبلغ 

 ؛2011 مارس 25يف  ،والتكنولوجيا، جنوب أفريقيا

 ؛2011 مايو 10 دوالرا أمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه متربع جمهول يف 573فرنك سويرسي )ما يعادل  500ومبلغ 
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دوالر أسرتايل يف ذكل التارخي( دفعته حكومة أسرتاليا  100 000فرنك سويرسي )ما يعادل  89 500ومبلغ 

 ؛2011 أكتوبر 20 يف

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

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

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

 فرناك سويرساي. 661 236.71ما مجموعه  2018 نومفرب 20 لصندوق حىتا يف حساب املقيّدةوتساوي املبالغ 

 مبلغ املوارد املتاحة:

 سويرساي. فرناك 96.50 الفوائد املرصفية:الرسوم و  ذكل مبا يف، 2019فرباير  4 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -

 .ال يوجد :2019فرباير  4 املبلغ اخملصص يف -

 فرناك سويرساي. 96.50: 2019فرباير  4 يفاملبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص  -

 :2ر املذكرة اإلعالمية السابقةمن الصندوق منذ صدو  أو اذلين أويص بمتويل مشاركهتم قامئة األشخاص املس تفيدين

، وُمنح، ابعتباره األول حسب األولوية 3والثالثني للجنة الثامنةادلورة  يف طالب ادلمع اذلي أويص بمتويل مشاركته

 :نه مل يقبل العرضإماكنية الاس تفادة من متويل جزيئ من الصندوق، ولك 

 لوس يا فرانندا إانس يو بيلفورت ساليس ةالس يد

 الربازيلاجلنس ية: 

 عنوان املراسةل: روندا ألتا، الربازيل

 (INBRAPI) معهد الشعوب األصلية الربازييل للملكية الفكرية :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 ألتا، الربازيل مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: روندا

، وُمنح، ابعتباره الثاين حسب األولوية 4والثالثني للجنة الثامنةادلورة  يف طالب ادلمع اذلي أويص بمتويل مشاركته

 :إماكنية الاس تفادة من متويل جزيئ من الصندوق، وقبل العرض

 جينيفر اتيويل كوربوز ةلس يدا

 الفلبنياجلنس ية: 

 الفلبنيعنوان املراسةل: كويزون سييت، 

                                         
 وفقا للرشوط املتفق علهيا بشأن اس تخدام تربع حكومة أسرتاليا. 2013سبمترب  2فرناك سويرساي يف  782.22مبلغ  ردّ  1
 .2018نومفرب  21املؤرخة  /INF/4/38WIPO/GRTKF/ICانظر الوثيقة  2
 .2018 أغسطس 30املؤرخة  /INF/6/37WIPO/GRTKF/ICانظر مرفق الوثيقة  3
 .مكّرر 4
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مركز الشعوب األصلية ادلويل للبحث يف  -: مؤسسة تبتيبا ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 الس ياسة العامة والتعلمي

 الفلبني سييت،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ابغيو 

واذلين، عند توفر األموال،  5الثني للجنةوالث الثامنةادلورة  يف اممشاركهتأويص بمتويل  ن الذلانطالبا ادلمع اآلخرا

)ابعتبارهام الثالث والرابع  2018نومفرب  20ولكن مل تكن هناك موارد مالية اكفية يف الصندوق لمتويلهام يف 

 :األولوية( حسب

 الس يد جون كولول أويل تينغوا

 اجلنس ية: كينيا

 عنوان املراسةل: اننيويك، كينيا

 مراقب اليت مّست املرحش: مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاسايامس اجلهة املعمتدة بصفة 

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اننيويك، كينيا

 الس يدة جيون لوريزنو

 ةالوالايت املتحدة األمريكياجلنس ية: 

 عنوان املراسةل: بويبلو الجوان )نيو مكس يكو(، الوالايت املتحدة األمريكية

 الرابطة العاملية للشعوب األصلية :ةراقب اليت مّست املرحشامس اجلهة املعمتدة بصفة م

 (، كنداكيبيكمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكهناوايك )

واذلين، عند توفر األموال،  6الثني للجنةوالث ةتاسعال ادلورة  يف اممشاركهتأويص بمتويل  ن الذلانطالبا ادلمع اآلخرا

 :حسب األولوية() 2019فرباير  4ولكن مل تكن هناك موارد مالية اكفية يف الصندوق لمتويلهام يف 

 أودون نسومبو اكبوالس يد 

 مجهورية الكونغو ادلميوقراطيةاجلنس ية: 

 ، مجهورية الكونغو ادلميقراطيةمايي -مبويج عنوان املراسةل: 

 مركز البحوث والهنوض ابلقانون :راقب اليت مّست املرحشامس اجلهة املعمتدة بصفة م

 ، مجهورية الكونغو ادلميقراطيةمايي -مبويج مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 كعباج كوندي تشوكالس يد 

 بوليفيااجلنس ية: 

 الابز، بوليفيا عنوان املراسةل:

 (CEM-Aymaraمركز ادلراسات املتعددة التخصصات أميارا ) :راقب اليت مّست املرحشامس اجلهة املعمتدة بصفة م

 الابز، بوليفيامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

                                         
 .مكّرر 5
 .2018 ديسمرب 13املؤرخة  /INF/6/38WIPO/GRTKF/ICانظر مرفق الوثيقة  6
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 :للجنة والثالثني الثامنةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

 .فرناك سويرساي 1 650: جينيفر اتيويل كوربوز ةلس يدا

 :للجنة والثالثني الثامنةللمشاركة يف ادلورة اخملصصة املبالغ 

 .مل يرُصف أي مبلغ

 :الرتتيب األجبدي اإلنلكزيي( حسب): للجنة املقبةليف ادلورة للمشاركة دلمع اقامئة طاليب 

 حامدي أج محمد أابالس يد 

 مايلاجلنس ية: 

 مايل، تومبوكتوعنوان املراسةل: 

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

 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يد أغوسو مارس يلني إيغيب

 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

 بييب ابرابالس يدة 

 أسرتاليااجلنس ية: 

 ، أسرتالياكرييبييل س يدينعنوان املراسةل: 

 مركز قانون الفنون يف أسرتاليا: ةدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشامس اجلهة املعمت

 وولومولو، أسرتاليامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 لس يد كعباج كوندي تشوكا

 اجلنس ية: بوليفيا

 املراسةل: الابز، بوليفياعنوان 

 (CEM-Aymaraامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: مركز ادلراسات املتعددة التخصصات أميارا )

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: الابز، بوليفيا

 الغونالس يد رودريغو دي ال كروس إ

 اجلنس ية: إكوادور

 عنوان املراسةل: كيتو، إكوادور

 املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: منظمة نداء األرضامس اجلهة 
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 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: كوسكو، بريو

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 

 بامناجلنس ية: 

 بامن بامن سييت،عنوان املراسةل: 

 (KUNA) مجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 بامن كورجيميينتو، فيس تا أليغري، أراجيان،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 سونيا مورياك رواالس يدة 

 كولومبيااجلنس ية: 

 بوغوات، كولومبياعنوان املراسةل: 

 مالواك ادلولية: ةدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشامس اجلهة املعمت

 بوغوات، كولومبيامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 أودون نسومبو اكبوالس يد 

 ادلميقراطيةمجهورية الكونغو اجلنس ية: 

 قراطيةمجهورية الكونغو ادلمي، مايي - مبويجعنوان املراسةل: 

 والهنوض ابلقانونمركز البحوث  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 مجهورية الكونغو ادلميوقراطية، مايي - مبويجمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 ندايغا سول الس يد

 اجلنس ية: الس نغال

 داكر، الس نغالعنوان املراسةل: 

 ثالثبيئة والتمنية يف العامل ال برانمج الصحة التابع ملنظمة ال  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 داكر، الس نغالمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 جينيفر اتيويل كوربوز ةلس يدا

 الفلبنياجلنس ية: 

 الفلبنيعنوان املراسةل: كويزون سييت، 

مركز الشعوب األصلية ادلويل للبحث يف  -: مؤسسة تبتيبا ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 الس ياسة العامة والتعلمي

 الفلبني سييت،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ابغيو 

مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون  اللجنةإن 

 الوثيقة. هذه

 ]هناية الوثيقة[


