
 

WIPO/GRTKF/IC/46/INF/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
اير  13التاري    خ:   2023 فير

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون سةداسالالدورة 
اير  27جنيف، من   2023مارس  3ىل إفير

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  ةمناثالوهذه الوثيقة هي المذكرة اإلعالمية 
ي الدورة 

 
 واألربعي   للجنة:  سةداسالللمشاركي   ف

ع بها للصندوق حت   عة:  3202اير بر ف 10 مستوى المبالغ المتبر  وأسماء الجهات المتبر

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

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

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

 
 ؛2006 ديسمبر  20 يورو ف

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

ي 
 
 ؛2007 مارس 27 ف

ي فرنك سويرسي دفعه المعهد الفدراىلي السويرس  150,000ومبلغ 
 
 ؛2007 يونيو 8 ي للملكية الفكرية، برن، سويرسا، ف

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

ي  جنوب
 
 ؛2007 أغسطس 14أفريقيا، ف

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

 ؛2007 ديسمبر  20 يورو ف 

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

ي ذلك التاري    خ( دفعته وزارة العلوم 13,441فرنك سويرسي )ما يعادل  12,500ومبلغ 
والتكنولوجيا، جنوب  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  100,000فرنك سويرسي )ما يعادل  89,500ومبلغ  ي ذلك التاري    خ( دفعته حكومة أسب 
اىلي ف 

دوالر أسب 
ي 
 ؛2011 أكتوبر 20 ف 

ي  15,000ومبلغ 
اليا ف   1؛2013 يونيو 20فرنك سويرسي دفعته حكومة 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    خدوال 25,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  18,268.75ومبلغ 
ي ر كندي ف 

 ؛2019مارس  27( دفعته حكومة كندا 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 ذاك التاري    خ( دفعته حكومة  15,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  14,233.70ومبلغ 
ي  ألمانيا يورو ف 

 ؛2022 سبتمبر  13ف 

ي حساب الصندوق حت  
اير  10وتساوي المبالغ المقّيدة ف   فرنكا سويرسيا.  726,126.07ما مجموعه  2023فبر

                                                
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: 2023يناير  15المبلغ المتاح ف

 
 سويرسيا.  فرنكا 6,446.23، بما ف

ي  -
 
 . فرنكا سويرسيا  3,644.65: 2023يناير  17المبلغ المخصص ف

ي  -
 
ي الصندوق بعد خصم المبلغ المخصص ف

 
 فرنكا سويرسيا.  2,801.58: 2023 اير بر ف 10المبلغ المتاح ف

 :3مة األشخاص المستفيدين أو الذين أوصي بتمويل مشاركتهم من الصندوق منذ صدور المذكرة اإلعالمية السابقةقائ

ي  قائمة ي الدورة  لدعما طالتر
 
 : والذين تم دعمهم 4،واألربعي   للجنة، رهنا بتوافر األموال )حسب األولوية( ةخامسالف

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 
 مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: كوتونو، بي   

 (السيد) أولوكوا دوهايلونسود 
 المتحدة األمريكية الوالياتالجنسية: 

، هاي، الواليات المتحدة األمريكيةعنوان المراسلة:    كابوىلي
ي سّمت المرشح: 

 (Ka'uikiokapōمنظمة كاويكيوكابو )اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
، هاي، الواليات المتحدة مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب:    األمريكيةكابوىلي

 (السيد) موىس عثمان ندامبا 
ون  الجنسية: الكامب 

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

اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
(MBOSCUDA) 

ون  مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: باميندا، الكامب 

ي  الدعم الذين أوصي بتمويل مشاركته طالب
، رهنا بتوافر األموال، ولمن توافرت موارد مالية 5للجنةواألربعي    سةداسالالدورة ف 

ي  كافية لتمويله
 )حسب األولوية(: ، 2023ناير ي 10ف 

ا رام   (السيد) موشاهاريجبر
 : الهندالجنسية

ي )أسام(، الهند
 عنوان المراسلة: بيجت 

ي المنطقة الشمالية المعتمدة اسم الجهة
ي سّمت المرشح: االتحاد الهندي للشعوب األصلية والقبلية ف 

 بصفة مراقب الت 
قية  الرسر

ي 
 )أسام(، الهندمقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: غواهات 

  

                                                
 . 2022نوفمبر  23المؤرخة  /INF/4/45WIPO/GRTKF/ICالوثيقة  (ي)انظر  3
 . 2022سبتمبر  15المؤرخة  /INF/6/44WIPO/GRTKF/ICانظر)ي( مرفق الوثيقة   4
 . 2022ديسمبر  8المؤرخة  /INF/6/45WIPO/GRTKF/ICانظر)ي( مرفق الوثيقة   5
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ي  الدعم الذين أوصي بتمويل مشاركته طالب
 
موارد  توافر ت ، ولكن لمرهنا بتوافر األموال، 6للجنةواألربعي    سةداسالالدورة ف

ي  مالية كافية لتمويله
 
 )حسب األولوية(: ، 2023ناير ي 19ف

 (السيد) جعفرو ماالم كواسو 
 لجنسية: النيجرا

، النيجر  عنوان المراسلة: نيامي
ي سّمت المرشح: 

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

ي الدورة 
 
 ة واألربعي   للجنة: مساخالالمبالغ المرصوفة للمشاركة ف

ي أغوسو مارسيلي     سويرسيفرنك  2,758.65: (السيد) إيغتر
 سويرسيفرنك  2,822.45 : (السيد) دوهايلونسود أولوكوا 

 سويرسيفرنك  2,962.65 : (السيد) ندامبا موىس عثمان 

امات   ة واألربعي   للجنة: سادسالدورة ال بشأنااللب  

ا رام موشاهاري  سويرسيفرنك  3,644.65 : (السيد) جبر

ي ا ي الدورة القائمة طالتر
ي(: سلدعم بهدف المشاركة ف  تيب األبجدي اإلنكلب    ابعة واألربعي   للجنة )حسب الب 

 (السيد) باباغنا أبو بكر 
 نيجرياالجنسية: 

ياوريغمايدو عنوان المراسلة:   ، نيجب 
ي سّمت المرشح: 

 جمعية تنمية كانورياسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
يامايدوغوريمقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب:   ، نيجب 

 (السيد) حمادي أج محمد أبا 
 الجنسية: ماىلي 

 عنوان المراسلة: تومبوكتو، ماىلي 
ي سّمت المرشح: منظمة أدجمور )

 (ADJMORاسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 مراقب: تومبوكتو، ماىلي  بصفةمقر الجهة المعتمدة 

ي   إيغتر
 (سيدال) أغوسو مارسيلي  
 الجنسية: بي   

 عنوان المراسلة: كوتونو، بي   
ي سّمت المرشح: شباب بي   بال حدود ) اسم الجهة المعتمدة

 (JSF Béninبصفة مراقب الت 
 بصفة مراقب: كوتونو، بي    المعتمدةمقر الجهة 

 (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 
، بنمامراقب:  بصفةمقر الجهة المعتمدة  ي

 بنما سيت 

 (السيد) أولوكوا دوهايلونسود 
 الواليات المتحدة األمريكية  : الجنسية

، هاواي، الوال   عنوان المراسلة:   يات المتحدة األمريكيةكابوىلي
ي سّمت المرشح: 

  Kaʻuikiokapō اسم الجهة المعتمدة بصفة مراقب الت 
 ، هاواي، الواليات المتحدة األمريكيةكابوىلي   مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب: 

                                                
 المرجع السابق نفسه.   6
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 (السيد) موىس عثمان ندامبا 
ون : الجنسية  الكامب 

ون عنوان المراسلة:   باميندا، الكامب 
ي سّمت المرشحاسم الجهة المعتمدة بصفة مرا

 رابطة التنمية االجتماعية والثقافية لشعب : قب الت 
 ( MBOSCUDA)  مبورورو

ون ،ياوندي مقر الجهة المعتمدة بصفة مراقب:   الكامب 

إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بمضمون 
 الوثيقة.  هذه

 ]نهاية الوثيقة[


