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WIPO/GRTKF/IC/40/INF/4 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  15 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 یونیو 21ٕاىل  17 جنیف، من

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

 وطلبات الدعم

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

الوراثیة واملعارف حتتوي هذه الوثیقة �ىل املعلومات املطلوب تبلیغها للجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد 
 التقلیدیة والفو�لكور ("اللجنة") �شأٔن طریقة معل صندوق الترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة املعمتدة ("الصندوق").

اليت وافقت �لهيا امجلعیة العامة يف دورهتا الثانیة والثالثني املعقودة  WO/GA/32/6و�رد قوا�د الصندوق يف مرفق الوثیقة 
 .2010مث �ّد�هتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبمترب  2005يف 

 (و) من قوا�د الصندوق �ىل ما یيل:6وتنص القا�دة 

ه املد�ر العام للویبو ٕاىل املشاركني مذ�رة ٕا�المية تضم ما یيل: "(و)  قبل لك دورة من دورات اللجنة، یوّ�ِ

 املذ�رة؛مس�توى الترب�ات املدفو�ة للصندوق يف �رخي صیا�ة  "1"

 وهویة املترب�ني (ما مل یطلب املتربع رصا�ة �دم ذ�ر هویته)؛ "2"
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 ومقدار املوارد املتا�ة مع ٔأ�ذ أ�موال املرصوفة بعني �عتبار؛ "3"

 وقامئة أ�ش�اص املس�تفيد�ن من دمع الصندوق منذ ٕاصدار املذ�رة إال�المية السابقة؛ "4"

 م ا�سحبوا؛وأ�ش�اص ا��ن اختريوا لالس�تفادة من ا�مع لكهن "5"

م �لك مس�تفيد؛ "6"  ومقدار ا�مع املُقد�

لطاليب ا�مع ل�ورة الالحقة و/ٔأو الج�ع وا�د الحق ٔأو ٔأكرث للفریق  اكفياً  ُمفّصالً  ووصفاً  "7"
 العامل ما بني ا�ورات.

ه هذه املذ�رة ٔأیضاً   "من ٔأ�ل البحث والتداول. وا�داً  ٕاىل ٔأعضاء ا�لس �ستشاري وا�داً  وتُو��

وف� یيل املعلومات املطلوب تبلیغها  الوثیقة يه املذ�رة إال�المية الثالثة والعرشون كام یقتضیه قرار امجلعیة العامة.وهذه 
 للجنة: أ�ربعنيللمشاركني يف ا�ورة 

 :ؤأسامء اجلهات املترب�ة 2019مایو  8مس�توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت 

�رونة سویدیة يف ذ� التارخي) دفعه الرب�مج السویدي  500 000یعادل  فرناك سو�رس� (ما 86 092.60مبلغ 
 ؛2006نومفرب  7) يف SwedBio/CBMا�ويل للتنوع البیولو� (

یورو يف ذ� التارخي) دفعته حكومة فر�سا  20 000فرناك سو�رس� (ما یعادل  31 684ومبلغ 
 ؛2006 د�سمرب 20 يف

دوالر ٔأمر�يك يف ذ� التارخي) دفعه صندوق �ر�س�تنسن  25 000(ما یعادل فرناك سو�رس�  29 992.50ومبلغ 
 ؛2007 مارس 27 يف

 ،فرنك سو�رسي دفعه املعهد الفدرايل السو�رسي للملكية الفكریة، �رن، سو�رسا 150 000ومبلغ 
 ؛2007 یونیو 8 يف

خي) دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، دوالر ٔأمر�يك يف ذ� التار 5 000فرناك سو�رس� (ما یعادل  5 965.27ومبلغ 
 ؛2007 ٔأغسطس 14يف  ،ٔأفریقيا جنوب

یورو يف ذ� التارخي) دفعته حكومة الرنوجي  60 000فرناك سو�رس� (ما یعادل  98 255.16ومبلغ 
 ؛2007 د�سمرب 20 يف

 ،�رن، سو�رسا ،فرنك سو�رسي دفعه املعهد الفدرايل السو�رسي للملكية الفكریة 100 000ومبلغ 
 ؛2008 فربا�ر 7 يف

دوالرا ٔأمر�كيا يف ذ� التارخي) دفعته وزارة العلوم  13 441فرنك سو�رسي (ما یعادل  12 500ومبلغ 
 ؛2011 مارس 25يف  ،والتكنولوجيا، جنوب ٔأفریقيا
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 ؛2011 مایو 10 دوالرا ٔأمر�كيا يف ذ� التارخي) دفعه متربع جمهول يف 573فرنك سو�رسي (ما یعادل  500ومبلغ 

دوالر ٔأسرتايل يف ذ� التارخي) دفعته حكومة ٔأسرتالیا  100 000فرنك سو�رسي (ما یعادل  89 500ومبلغ 
 ؛2011 ٔأكتو�ر 20 يف

 1؛2013 یونیو 20فرنك سو�رسي دفعته حكومة ٔأسرتالیا يف  15 000ومبلغ 

 ؛2013 یونیو 20 يف نیوزیالنددفعته حكومة  سو�رس� فرناك 4 694.40ومبلغ 

 ؛2017فربا�ر  28فرناك سو�رس� دفعته حكومة ٔأسرتالیا يف  37 835ومبلغ 

 27يف كندا دفعته حكومة  )دوالر كندي يف ذاك التارخي 000 25(ما یعادل فرناك سو�رس�  268.75 18ومبلغ 
 .2019مارس 

 فرناك سو�رس�. 505.46 679ما مجمو�ه  2019مایو  8 لصندوق حىتا يف حساب املقيّدةو�ساوي املبالغ 

 مبلغ املوارد املتا�ة:

 الفوائد املرصفية:الرسوم و  ذ� مبا يف، 2019مایو  8 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -
 سو�رس�. فرناك365.25 18

 .فرناك سو�رس� 50. 959 15 :2019مایو  8 املبلغ ا�صص يف -

 فرناك سو�رس�. 2405.75: 2019مایو  8 املبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ ا�صص يف -

 :2من الصندوق منذ صدور املذ�رة إال�المية السابقة ٔأو ا��ن ٔأويص �متویل مشاركهتم قامئة أ�ش�اص املس�تفيد�ن

�كن  فر أ�موال، ولكن ملاتو رهنا ب  ،3يف ا�ورة التاسعة والثالثني للجنة طالبو ا�مع ا��ن ٔأويص �متویل مشاركهتم
 (حسب أ�ولویة): �متویلهمموارد مالیة اكفية يف الصندوق  هناك

 الس�ید ٔأودون �سومبو اكبو
 اجلنس�یة: مجهوریة الكونغو ا�ميوقراطیة

 مايي، مجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة -عنوان املراس�: مبو� 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: مركز البحوث وا�هنوض �لقانون

 مايي، مجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة -اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: مبو� مقر 
 
 

                                         
 وفقا للرشوط املتفق �لهيا �شأٔن اس�ت�دام تربع حكومة ٔأسرتالیا. 2013سبمترب  2فرناك سو�رس� يف  782.22مبلغ  ردّ  1
 .2019فربا�ر  4املؤر�ة  /INF/4/39WIPO/GRTKF/ICانظر الوثیقة  2
 .2018د�سمرب  13املؤر�ة  /INF/6/38WIPO/GRTKF/ICانظر مرفق الوثیقة  3
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 الس�ید كعباج �وندي �شوك
 اجلنس�یة: بولیفيا

 عنوان املراس�: ال�ز، بولیفيا
 )CEM-Aymaraامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: مركز ا�راسات املتعددة التخصصات ٔأميارا (

 متدة بصفة مراقب: ال�ز، بولیفيامقر اجلهة املع 
 

موارد مالیة  وملن توافرتفر أ�موال، اتو ب  رهنا، للجنة أ�ربعنييف ا�ورة  مشاركهتمن ٔأويص �متویل �ا�مع ا� وطالب
 (حسب أ�ولویة): 20194مایو  8يف  �متویلهم، اكفية

 الس�یدة جينفر تويل �وربوز
 اجلنس�یة: الفلبني

 سييت، الفلبنيعنوان املراس�: �و�زون 
مركز الشعوب أ�صلیة ا�ويل للبحث يف  -امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة: مؤسسة تبتيبا 

 الس�یاسة العامة والتعلمي
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: �غیو سييت، الفلبني

 الس�ید كعباج �وندي �شوك
 اجلنس�یة: بولیفيا

 فياعنوان املراس�: ال�ز، بولی 
 )CEM-Aymaraامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: مركز ا�راسات املتعددة التخصصات ٔأميارا (

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: ال�ز، بولیفيا

 الس�ید ٔأودون �سومبو اكبو
 اجلنس�یة: مجهوریة الكونغو ا�ميوقراطیة

 و ا�ميقراطیةمايي، مجهوریة الكونغ -عنوان املراس�: مبو� 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: مركز البحوث وا�هنوض �لقانون

 مايي، مجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة -مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: مبو� 
  

                                         
 .2019مارس  21املؤر�ة  WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6انظر مرفق الوثیقة  4
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 الس�ید نیلسون دي لیون كنتويل
 اجلنس�یة: ب�

 عنوان املراس�: ب� سييت، ب�
 )KUNAدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: مجعیة قبائل �و� املت�دة يف �بغوا� (امس اجلهة املعمت

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: �ورجيميینتو، فيس�تا ٔألیغري، ٔأراجيان، ب�

 الس�ید حامدي ٔأج محمد ٔأ�
 اجلنس�یة: مايل

 عنوان املراس�: تومبوكتو، مايل
 )ADJMORاملرحش: منظمة ٔأدمجور ( امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: تومبوكتو، مايل
 

فر أ�موال، ولكن مل �كن هناك موارد اتو ب  رهنا، 5للجنة أ�ربعنييف ا�ورة  ممشاركهتٔأويص �متویل  ا��نا�مع  طالبو
 :املقطو�ة ت�لزتاما ٔأساس �ىل ، �متویلهم2019مایو  8يف مالیة اكفية، يف الصندوق 

 الس�یدة سونیا ��ر�س�یا مور�اك روا
 اجلنس�یة: �ولومبیا

 عنوان املراس�: بوغو�، �ولومبیا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة: مالواك ا�ولیة

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: بوغو�، �ولومبیا

 الس�یدة بييب �ر�
 اجلنس�یة: ٔأسرتالیا

 : كريیبييل س�یدين، ٔأسرتالیاعنوان املراس�
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحشة: مركز قانون الفنون يف ٔأسرتالیا

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: وولومولو، ٔأسرتالیا

 :للجنة والثالثني السابعةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ا�ورة 

 مل یُرصف ٔأي مبلغ.

 :(حسب �رتيب أ�ولویة) للجنة أ�ربعنيللمشاركة يف ا�ورة ا�صصة املبالغ 

 فرناك سو�رس�. 3282.05: جينیفر �یويل �وربوز ةلس�یدا

 فرناك سو�رس�. 4168.80: الس�ید كعباج �وندي �شوك
                                         

 .مكّرر 5
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 فرناك سو�رس�. 2698.90: الس�ید ٔأودون �سومبو اكبو

 فرناك سو�رس�. 3081.95: الس�ید نیلسون دي لیون كنتويل

 .فرناك سو�رس� 2727.80: ٔأ� لس�ید حامدي ٔأج محمدا

 :الرتتيب أ�جبدي إالنلكزيي) حسب(: للجنة املقب�يف ا�ورة للمشاركة �مع اقامئة طاليب 

 الس�ید ٔأغوسو مارس�یلني ٕایغيب
 اجلنس�یة: بنن

 �وتونو، بننعنوان املراس�: 
 )JSF Béninبال �دود ( امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: ش�باب بنن

 : �وتونو، بننمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب

 الغونالس�ید رودریغو دي ال �روس إ 
 اجلنس�یة: ٕا�وادور

 عنوان املراس�: �یتو، ٕا�وادور
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش: منظمة نداء أ�رض

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: �وسكو، بريو

 ند��ا سول دالس�ی
 اجلنس�یة: الس�نغال

 داكر، الس�نغالعنوان املراس�: 
 بيئة والتمنیة يف العامل الثالث�ر�مج الص�ة التابع ملنظمة ال  :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت ّمست املرحش

 داكر، الس�نغالمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

إال�اطة �لام مبضمون  مدعوة ٕاىل اللجنةٕان 
 الوثیقة. هذه

 [هنایة الوثیقة]
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