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WIPO/GRTKF/IC/16/INF/6 
 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 مايو 6: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

   السادسة عشرةالدورة
 2010 مايو 7 إىل 3جنيف، من 

  يةلتربعات لصاحل اجملتمعات األصلية واحمللاصندوق 
  قرارات التي اختذها املدير العامال
  عمال بتوصية اجمللس االستشاري 

ية    املدير العاممن إعدادممذكرة إعال
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بات .1 تعلتيترد الرت تربعات، كام أقرهتا مل ا بو  ندوق الو شاء  للقة بإ ي ص ية العامن  مرفقة يف مجلعا
 :ما ييل من القرار عىل "1" 6ملادة تونص ا). القرار ( WO/GA/32/6ثالويقة

ها" متع عىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا ته  شاري تو شمتد اجمللس الا مق جيس للجيع ي ية حتديد . صت تو صويرد يف هذه ا ل
 :ما ييل

بةل املقصودة ابدلمع املايل  "1" نة الالحقة(ملقادلورة ا  ،)للجأي دورة ا

هم ابألموا "2" ية بد تو شاري عىل ا معطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الا ص ل تاحة،ست  ملل ا

تاحة غري  "3" ية بدمعه، ولكن األموال ا تو يا عىل ا بد شاري  ملأي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الا ص ل ئ ًت م س
ية دلمعه،  فاك

به وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  "4" ًأي طالب دمع أو أكرث رفض  طل ُ10، 

نة وفقا "5" به حىت ادلورة الالحقة  ًأي طالب دمع أو أكرث أجل  للج طل ّ  ،10 لإلجراء املذكور يف املادة ُ

ية تو ناء عىل ا تخذ قرارا  بو اذلي  ية إىل املدير العام للو تو توايت ا شاري فورا  نقل اجمللس الا صو ل ب ي ي ص ل حم ت ًي ًّ . س
ية،  بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا موخيطر املدير العام للو ق ً للج ي

ش تخذ  بابلقرار ا  ".أن لك طالب دمعمل

يه، تود األمانة  .2 نةعلو متدهىل ع للجإطالع ا شاري من  عما ا يات ستاجمللس الا تام اجامتعهصتقرير وتو  اذلي خيف 
نة رشة  سادسة  للجعقد عىل هامش ادلورة ا ع تقرير املذكور يف . ل  .املرفقلويرد ا

نةيطحنو .3 متد القرارات اليت أوىص هبا اجملللج ا بقا لع علام بأن املدير العام ا شاري، وذكل  طلس الا ) د(6 لامدةست
ية العامة WO/GA/32/6ث الويقة مرفقمن  متدهتا ا مجلع اليت ا ثالثون(ع ية وا ثا لادلورة ا ن ندوق ) ل شاء  صشأن إ ن ب

يات د تو تربعات، ومراعاة  بو  صالو لل لل شاري" 4"ود" 3"ود" 2"ود" 1"ًي متدها اجمللس الا ستاليت ا  .ع

بال  .4 يدعو املدير العام  مجو متويل مسـتقسـ يدين من ا شاركني ا ليع ا ملسـتف عن   ومامتسكزي وجتقدمي تقريرإىل أن مل
شاريطبقا البمتويل مشاركهتم يف الاجامتع  ق هذا وسريف. من تقريره) ه(د يف الفقرة  الوارستقرتاح اجمللس الا

باهت تقرير  بطلا نظر فهيا مل شارييليك  نحو الواجب يف حال قرر مقدمو است اجمللس الا ل عىل ا  طلباتل
متويل يدون من ا لا باهتم  ملسـتف  . ذاتهلغرضلطلإعادة تقدمي 

بقىعلام وقد أحاط املدير العام  .5 شاريمن تمبا   .ست تقرير اجمللس الا

 

 ]املرفق ييل ذكل[
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 رفقامل
تربعات بو  للندوق الو ي  ص
شاري  ستاجمللس الا

 تقريرلا
تربعات اذلي عني )أ( بو  ندوق الو شاري  ّإن اجمللس الا لل ي لص نة  أعضست ية للجاؤه بقرار من ا ية ماحلكو نادلوية ا ملعل

رشة والواردة أسامؤمه يف  سادسة  يدية والفوللكور إابن دورهتا ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا عاب ل تقل لث مللك
ية من  نة ادلوية احلكو رشة  سادسة  ثامن عىل هامش ادلورة ا تقرير قد عقد اجامتعه ا مهناية هذا ا ل للج ع ل ل  6 إىل 4ل

يفوف، وهو عضو حبمك 2010مايو  يد فالدميري يو سـ برئاسة ا نصبلسـ  .ملا

شاري معال ابملادتني  )ب( متع أعضاء اجمللس الا ستوقد ا شارك . WO/GA/32/6ث الويقة مرفق من 9 و7ج تومل 
يفا، ويه من  نا شوبا يدة بو يا ل ي لسـ نني عضاء األل شارييف ملعيّا نعت عن ستاجمللس الا مت، يف املداوالت وا

يد روديون سويادزيغا، وذكل معال ابملادة لا ندوق من ا لتصويت عىل طلب ادلمع املقدم إىل ا سـ  من 11للص
 . املذكوراملرفق

شاري ابملادة ّوإذ ذكر )ج(  علام ابلوضع املايل فقد أحاط WO/GA/32/6ث الويقة مرفقمن ) أ(5ست اجمللس الا
ية مندوق كام ورد يف املذكرة اإلعال  2010 مارس 20 املؤرخة يف  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4للص

تاح  بلغ ا نة وحددت ا رشة  سادسة  تاح ادلورة ا بل ا ملاليت وزعت  مل للج ع ل فت ندوق يفق بلغ املدفوع بعد طرحلص ا مل ا
 .2010 مارس 15ي فرناك سورساي يف 123 767,05 قدره منه

ية و )د( تا يات ا تو شاري ا متد اجمللس الا لعالوة عىل ذكل، ا ل ص ل ست نظر يف قامئة تضم أسامء ثالثة وثالثني من بعدع ل ا
ية  نظر و، WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4مطاليب ادلمع كام ورد يف املذكرة اإلعال يف مضمون لبعد ا

بات املقدمة، و  :WO/GA/32/6ث الويقة مرفقمن " 1"6معال ابملادة لطلا

بةل  "1" نظر يف ملقادلورة ا ساب): ه(5دلمع املايل معال ابملادة ستاليت  ية لادلورة ا نة احلكو رشة  معة  للج ع
 .لادلوية

ب "2" تاحةولطا هم ابألموال ا ية بد تو شاري عىل ا مل ادلمع اذلين وافق اجمللس الا ص ل معت با (س رش طا نا  لا ع ،  لدلمعث
 ) للغة اإلنلكزييةتابلرتيب األجبديترد أسامؤمه 

يد رودريغو دي ال كروز إالغو  لسـا

ترييل يد ألربت د فا ي  لسـ

ي يدة لو سـا يلفورتلسـ يو  با فرانندا إان  سـ

نا ساييت لووا يدة كر يسـتيا  لسـ

يلر يدة فريان  ما  لسـ

با يد موىس عصامن ندا ما  لسـ

بوا يدة دورا أو غا  لسـ

يد ماوي سولومون  لسـا

يد نغوانغ سوانن شرياب  لسـا

يد روديون سوياندزيغا لا  لسـ
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يال ريفريا زاي يدة اتر سـا  لسـ

يو سا ماالندا  يد هونور تود نغا ي  لسـ

بو ادلمع  "3" باهتملطا  )للغة اإلنلكزيية تابلرتيب األجبديترد أسامؤمه : (طلاذلين رفضت 

ساتو يدة بواب أ يا  لسـ
يدة أيل أل شاتو  لسـا

يان ناغ أبراها يد أر ما ي مسـ  ل
يب بريد يد  يلا فسـ  ل

بالنغات  شريويوت يرت  يد  يا ب كسـ  ل
شور يدة إرين  يا لسـ  ل

يد جافارو ماالم كوساو  لسـا
ساريويو يد جوزيف أو يا لسـ  ل

يد إدوين  بوسلسـا  مفاسكزي اك

بو "4" بت يف  ّ ادلمع اذلين أجللطا شاري حىت يواصلطلباهتم لا سابعة فهيا ست اجمللس الا لإابن ادلورة ا
نة للجرشة   :ع

يد ابابغاان أبو بكر  لسـا
يكول نا أجزاك  يدا كر يدة إ شـا يل يسـتيسـ  ل

يه أالركون لاميش يد رو جا  لسـ
يد  سنتلسـا نغأين اكزميري شوكوونويلوم   كين

يغو  يد د يا  ن غوزماإفان إسكوابرلسـ
ياش أركوس يد خوان اكرلوس  خينتا  لسـ

سري توفر  يد أرنودل كر يا سـ لسـ ي  ل
يدة جني انميي مرييواس  لسـا
يد جربا رام موشاهاري  لسـا
يا نديفون يدة  يلا سـسـ  سيل
يرياييك يد جوزيف أ جا  لسـ

يدة فوزية يوسف جالل ادلين  لسـا

شاريويود  )ه( شاركني  أيضا أن يقرتح عىل املدير العستاجمللس الا يع ا نظر يف إماكية دعوة  بو أن  ملام للو مج ن ي ي
متويل  يدين من ا لا شاركهتم يف الاجامتعإىل تقدميملسـتف ندوقم تقرير موجز عن  متويل من ا لص  تقوميكن إرفاق .ب رير ال ا

يدون من  بات ا نحو الواجب يف حال قرر مقدمو ا شاري عىل ا نظر فهيا اجمللس الا سـتفباهتم ليك  ملس لطل ل ت ي بطل
مت باهتم لا  . ذاتهلغرضلطلويل إعادة تقدمي 

يحال  متده أعضاء اجمللس سـو بو بعد أن  يه إىل املدير العام للو يات الواردة  تو تقرير وا يع مضمون هذا ا ي ص ل فل
شاري معال ابملادة   .WIPO/GA/32/6ث الويقة مرفقالفقرة األخرية من " 1"6ستالا

 

يف،    2010 مايو 6جنحرر يف 
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شا  :ريستأعضاء اجمللس الا

شار يف يفوف،  يد فالدميري يو تا سـ مسسـ يف، ريس ل بلغاراي  ثة ادلامئة  ئ ا ن ل جببع شاريل نة ئ، انئب ريس ستاجمللس الا للجا
ية  نصب، لادلويةماحلكو  ]ّوقع[مل، عضو حبمك ا

 : للغة اإلنلكزييةتوابلرتيب األجبدي

يد  شؤون احلكولسـا نطن  بائل تواليب إلدارة وا ثل  سن،  للبرسنت هارد شـ ل مم ي يةميةقي تحدة األمر يك، الوالايت ا  ]ّوقع[، مل

يد  يفلسـا يا  ثة ادلامئة ألملا شار يف ا يورغ هريمان،  نيا ن بع ت ن جبه ل  ]ّوقع[، مس

يف نغالديش  ثة ادلامئة  ياز مرشد اكزي، سكرتري أول يف ا يد  نا ب بع جبسـ ل ل ّل  ]ّوقع[، ف

تب ادل يا حلق املؤلف،  يذية جمللس  يال أوما، املديرة ا يدة مار مكا ن كينف لت سـ يسـ يال نايرويب،  كينوةل للقانون   ]ّوقعت[ ،ب

ندن أورموند يد  يا لسـ يا-ل نون، ولومولو، أسرتا يا لقانون ا ثل مركز أسرتا لابركر،  ل  ]ّوقعت[، لفمم

سة  نا هد الوطين لدلفاع عن ا يا اجلديدة اب نولو سؤوةل يف إدارة الاتاكر وا يلامن،  يغا  تويا أورورا أور يدة أ فا مل ب م ب ت ن ن ملعسـ ج لتك ل
ي  ]ّوقعت[، بلامي، بريو) INDECOPI(ة الفكرية مللكوحامية ا

ية  شامل األ ية شعوب ا ثةل  يفا،  با نا  يدة بو صلا ل مجع مم ي شل ي لسـ  ]ّوقعت[، يف موسكو، الاحتاد الرويس) RAIPON(ل

تجار ية الفكرية والرباءات والعالمات ا تب الفدرايل  تعاون ادلويل اب بة مدير إدارة ا ميونوفا، ان يدة الرسا  لا ل ئ ي للملكسـ ملك سـ ية ل
)ROSPATENT (ّوقعت[ .مبوسكو، الاحتاد الرويس[ 

 

 ]ث والويقةاملرفق  هناية[


