
 

WIPO/GRTKF/IC/43/INF/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022و ايم 12التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةلثالثاالدورة 

 2022 يونيو  3إىل  و ايم 30جنيف، من 

عات وطلبات الدعم عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة: مذكرة إعالمية عن التبر  صندوق الويبو للتبر

 األمانة وثيقة من إعداد

تحتوي هذه الوثيقة عىل المعلومات المطلوب تبليغها للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة )"الصندوق"(.  التقليدية والفولكلور )"اللجنة"( بشأن طريقة عمل صندوق التبر

ي مرفق الوثيقة وترد قواعد الصند
ي  WO/GA/32/6وق ف 

ي دورتها الثانية والثالثي   المعقودة ف 
ي وافقت عليها الجمعية العامة ف 

الت 
ي سبتمبر  2005

ي دورتها التاسعة والثالثي   ف 
 
لتها ف

ّ
 . 2010ثم عد

: 6وتنص القاعدة   )و( من قواعد الصندوق عىل ما يىلي

ه المدير  ")و( :  قبل كل دورة من دورات اللجنة، يوجِّ  العام للويبو إىل المشاركي   مذكرة إعالمية تضم ما يىلي

ي تاري    خ صياغة المذكرة؛ "1"
 
عات المدفوعة للصندوق ف  مستوى التبر

ع رصاحة عدم ذكر هويته(؛ "2" عي   )ما لم يطلب المتبر  وهوية المتبر

 ومقدار الموارد المتاحة مع أخذ األموال المرصوفة بعي   االعتبار؛ "3"

 من دعم الصندوق منذ إصدار المذكرة اإلعالمية السابقة؛وقائمة األشخاص المستفيدين  "4"

وا لالستفادة من الدعم لكنهم انسحبوا؛ "5"  واألشخاص الذين اختب 

م لكل مستفيد؛ "6"
َّ
 ومقدار الدعم الُمقد

ي الدعم للدورة الالحقة و/أو الجتماع واحد الحق أو أكبر للفريق العامل ما بي    "7"  لطالتر
ً
 كافيا

ً
 ُمفّصال

ً
ووصفا

 الدورات. 
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 من أجل البحث والتداول."
ً
 واحدا

ً
 إىل أعضاء المجلس االستشاري واحدا

ً
ه هذه المذكرة أيضا وجَّ

ُ
 وت

والثالثون كما يقتضيه قرار الجمعية العامة. وفيما يىلي المعلومات المطلوب تبليغها  ةخامسالوهذه الوثيقة هي المذكرة اإلعالمية 
ي الدورة 

 واألربعي   للجنة:  ةلثالثاللمشاركي   ف 

ع بها للصندوق حت   عة:  2202 و ايم 11مستوى المبالغ المتبر  وأسماء الجهات المتبر

نامج السويدي الدوىلي للتنوع   500,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  092.60,86مبلغ  ي ذلك التاري    خ( دفعه البر
كرونة سويدية ف 

ي ) ي SwedBio/CBMالبيولوجر
 ؛2006نوفمبر  7( ف 

ي  000,20)ما يعادل  فرنكا سويرسيا 684,31ومبلغ 
ي ذلك التاري    خ( دفعته حكومة فرنسا ف 

 ؛2006 ديسمبر  20 يورو ف 

ي ذلك التاري    خ( دفعه صندوق كريستنسن  000,25فرنكا سويرسيا )ما يعادل  29,992.50ومبلغ 
دوالر أمريكي ف 

ي 
 ؛2007 مارس 27 ف 

ي فرنك سويرسي دفعه المعهد الفدراىلي السويرسي للملكية الف 000,150ومبلغ 
 ؛2007 يونيو 8 كرية، برن، سويرسا، ف 

ي ذلك التاري    خ( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا،  000,5فرنكا سويرسيا )ما يعادل  5,965.27ومبلغ 
دوالر أمريكي ف 

ي  جنوب
 ؛2007 أغسطس 14أفريقيا، ف 

ي ذلك التاري    خ( دفعته حكومة  000,60فرنكا سويرسيا )ما يعادل  98,255.16ومبلغ 
ي يورو ف 

وي    ج ف   ؛2007 ديسمبر  20 الب 

ي  000,100ومبلغ 
اير 7 فرنك سويرسي دفعه المعهد الفدراىلي السويرسي للملكية الفكرية، برن، سويرسا، ف   ؛2008 فبر

ي ذلك التاري    خ( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب  441,13فرنك سويرسي )ما يعادل  500,12ومبلغ 
دوالرا أمريكيا ف 

ي 
 ؛2011 مارس 25أفريقيا، ف 

ي  573فرنك سويرسي )ما يعادل  500ومبلغ 
ع مجهول ف  ي ذلك التاري    خ( دفعه متبر

 ؛2011 مايو 10 دوالرا أمريكيا ف 

اليا  000,100فرنك سويرسي )ما يعادل  500,89ومبلغ  ي ذلك التاري    خ( دفعته حكومة أسب 
اىلي ف 

دوالر أسب 
ي 
 ؛2011 أكتوبر 20 ف 

ي  فرنك سويرسي دفعته 000,15ومبلغ 
اليا ف   1؛2013 يونيو 20حكومة أسب 

ي  4,694.40ومبلغ 
 ؛2013 يونيو 20 فرنكا سويرسيا دفعته حكومة نيوزيالند ف 

ي  37,835ومبلغ 
اليا ف  اير  28فرنكا سويرسيا دفعته حكومة أسب   ؛2017فبر

ي ذاك التاري    خ 25,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  18,268.75ومبلغ 
 
ي   ( دفعته حكومةدوالر كندي ف

 
 ؛2019مارس  27كندا ف

ي  15,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  16,227.93ومبلغ 
ي ذاك التاري    خ( دفعته حكومة فنلندا ف 

 ؛2019نوفمبر  6يورو ف 

ي ذاك التاري    خ( دفعته حكومة ألمانيا 15,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  16,158.98ومبلغ 
 
يورو ف

2
ي  
 
 . 2019ديسمبر  9ف

ي حساب الصندوق حت  
اير  4وتساوي المبالغ المقّيدة ف   فرنكا سويرسيا.  711,892.37ما مجموعه  2022فبر

  

                                              
1  

ّ
ي  782.22مبلغ  رد

اليا.  2013سبتمبر  2فرنكا سويرسيا ف  ع حكومة أسب  وط المتفق عليها بشأن استخدام تبر اليا وفقا للرسر  إىل حكومة أسب 

 مبلغ  2
ّ
ي  16,158.98رد

ع حكومة ألمانيا.  2021يناير  8فرنكا سويرسيا ف  وط المتفق عليها بشأن استخدام تبر ا للرسر
ً
 إىل حكومة ألمانيا وفق
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 مبلغ الموارد المتاحة: 

ي الصندوق حت   -
ي ذلك الرسوم والفوائد المرصفية: 2022 لبريأ 21المبلغ المتاح ف 

 سويرسيا.  فرنكا 20,574.53، بما ف 

ي  -
 . فرنكا سويرسيا 6,967.15: 2022 يلبر أ 29المبلغ المخصص ف 

ي  -
ي الصندوق بعد خصم المبلغ المخصص ف 

 فرنكا سويرسيا.  13,607.38: 2022 و ايم 12المبلغ المتاح ف 

 :3قائمة األشخاص المستفيدين أو الذين أوصي بتمويل مشاركتهم من الصندوق منذ صدور المذكرة اإلعالمية السابقة

ي الدورة الحادية واألربعي   للجنة مشاركة طالبي   للدعموأوص المجلس االستشاري للصندوق بتمويل 
، رهنا بتوافر األموال 4ف 

 )حسب األولوية(: 

 السيد ندياغا سول
 الجنسية: السنغال

 عنوان المراسلة: دكار، السنغال
ي العال

ي سّمت المرشحة: برنامج الصحة التابع لمنظمة البيئة والتنمية ف 
 م الثالثاسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 

 مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: دكار، السنغال

 السيد رودريغو دي ال كروس إنالغو
 الجنسية: إكوادور

 عنوان المراسلة: كيتو، إكوادور
ي سّمت المرشح: منظمة نداء األرض

 اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
و  مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: كوسكو، بب 

ا للمادة 
ً
عات 5وفق ي سيغطيها الصندوق تهدف إىل تمكي   المشاركي   الممولي   5)ـه( من قواعد صندوق الويبو للتبر

، فإن المرصوفات الت 
 .
ً
 من السفر وحضور الجلسات شخصيا

 بسبب الوضع الذي فرضته جائحة 
ً
ي المجموعات بحضور الدورة شخصيا

 لمنسق 
ّ
، لم يؤذن إّل وفيما يتعلق بالدورة الحادية واألربعي  

ي ذلك الوقت.  19-كوفيد
 6 ف 

، فل ي الدعم الموص بهما بسبب جائحة كوفيدالصندوق يستطع م وأما فيما يتعلق بالدورة الثانية واألربعي   -أن يمنح الدعم الماىلي لطالتر
 . 7ه من قيود عىل السفر وسياسات ساريةتوما فرض 19

ي قدمها المجلس االستشاري بتوصية العند تنفيذ لكن و 
ي التمويل الموص بهماللصندوق فيما يتعلق بالتمويل الت  األمانة  تفهم ،طالتر

ي ذلك الوقت قد قدم
 
ي اعتمدها المجلس االستشاري للصندوق ف

 ت أن التوصية الت 
ً
دورة من الدورات المقبلة للجنة ألغراض أول  ضمنيا

 بعي   االعتبار القيود المفروضة عىل فيها سُيسمح 
ً
، والسفر لحضورها، أخذا ، كمراقبي  

ً
ي الدعم الموص بهما الحضور شخصيا لطالتر

 نظر و . 19-السفر والسياسات السارية بسبب جائحة كوفيد
ً
طي   فيما يتعلق بالدورة الثالثة واألربعي   للجنة،  ا طالبا سُيمنح الستيفاء الرسر

 الموص بهما، وفقالتمويل 
ً
يطة لقواعد الصندوق و  ا  . الثالثة واألربعي    الدورةألغراض توافر األموال، شر

ي المبالغ المرصوفة 
 
 : واألربعي   للجنة الثانيةالدورة للمشاركة ف

 ال يوجد

  

                                              
اير  7المؤرخة  /INF/4/42WIPO/GRTKF/ICالوثيقة  )ي(انظر 3  . 2022فبر

 . 2019يونيو  20المؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6انظر)ي( مرفق الوثيقة  4

ي سبتمبر WO/GA/32/6انظر)ي( مرفق الوثيقة  5
ي دورتها التاسعة والثالثي   ف 

ا ف 
ً
جاع القواعد من 2010، الذي عدلته الجمعية العامة الحق ا اسب 

ً
. ويمكن أيض

 . WIPO/GRTKF/IC/41/3المرفق األول للوثيقة 
 . 2021يوليو  13المؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/41/3انظر)ي( الوثيقة  6

اير  7المؤرخة  /3/42WIPO/GRTKF/ICالوثيقة  )ي(انظر 7  . 2022فبر
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ي صة خصالمبالغ الم
 : واألربعي   للجنة الثالثةالدورة للمشاركة ف 

  2,851.15: السيد ندياغا سول
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

  4,116: رودريغو دي ال كروس إنالغو السيد 
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

ي الدعم ي  قائمة طالتر
ي(:  واألربعي   للجنة الثالثةالدورة بهدف المشاركة ف  تيب األبجدي اإلنكلب    )حسب الب 

 السيد حمادي أج محمد أبا
 الجنسية: ماىلي 

 عنوان المراسلة: تومبوكتو، ماىلي 
ي سّمت

 (ADJMORالمرشح: منظمة أدجمور ) اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: تومبوكتو، ماىلي 

ي   إيغتر
 السيد أغوسو مارسيلي  

 الجنسية: بي   
 عنوان المراسلة: كوتونو، بي   

ي سّمت المرشح: شباب بي   بال حدود )
 (JSF Béninاسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 كوتونو، بي   مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب:  

 السيد نيلسون دي ليون كنتوىلي 
 الجنسية: بنما

، بنما ي
 عنوان المراسلة: بنما سيت 

ي نابغوانا )
ي سّمت المرشح: جمعية قبائل كونا المتحدة ف 

 (KUNAاسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: كوريجيمينتو، فيستا أليغري، أرايجان، بنما

 فانكور كاالفوال لوزو، رئيس المجلس التنفيذيالسيد 
 الجنسية: جمهورية الكونغو الديموقراطية

 عنوان المراسلة: سيانغوغو، رواندا
ي سّمت المرشح: تجّمع أمهات كاميتوغا )

 (REMAKاسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: كاميتوغا، رواندا

 والسيدة جيون لوريب   
 الجنسية: الواليات المتحدة األمريكية

ي )نيو مكسيكو(، الواليات المتحدة األمريكية
 
 عنوان المراسلة: باغوات

ي سّمت المرشحة: مجلس معاهدة الهنود الدولية
 اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 

 ألمريكيةمقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة ا

 السيد جعفرو ماالم كواسو
 الجنسية: النيجر

، النيجر  عنوان المراسلة: نيامي
ي سّمت المرشح: 

 Bal’lameاسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
، النيجر  مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: نيامي

ي موتيمانوا  السيد فيديل امبيلب  
 الجنسية: جمهورية الكونغو الديمقراطية

 غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية المراسلة: عنوان 
ي سّمت المرشح

ي الكونغواسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 : الرابطة الوطنية لجمعيات شعوب البيغمي األصلية ف 

 : غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطيةمقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب
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 عثمان ندامبا موىسالسيد 
ونالجنسية:   الكامب 

ون  عنوان المراسلة: باميندا، الكامب 
ي سّمت المرشحة: رابطة التنمية االجتماعية والثقافية لشعب

 اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 (MBOSCUDA) المبورورو

ون  مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: باميندا، الكامب 

 السيدة جينفر توىلي كوربوز
 الجنسية: الفلبي   

، الفلبي   عنوان الم ي
 راسلة: كويزون سيت 

ي سّمت المرشحة: مؤسسة تبتيبا 
ي السياسة  -اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 

مركز الشعوب األصلية الدوىلي للبحث ف 
 العامة والتعليم

، الفلبي    ي
 مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: باغيو سيت 

إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بمضمون 
 الوثيقة.  هذه

 ]نهاية الوثيقة[


