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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالتاسعة  الدورة
 2011ليويو 22 إىل 18جنيف، من 

  صندوق التربعات للجماعات األصلية واحمللية 
  قرارات اختذها املدير العام وفقااملعتمدة 

  التي اعتمدها اجمللس االستشاري للتوصيات
ية من إعداد املدير العام  ممذكرة إعال
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بو  .1 ندوق تربعات الو ية العامة إلشاء  بات اليت أقرهتا ا ييرد نص الرت ص ن مجلع ندوق("تي ثيف مرفق الويقة ") لصا
WO/GA/39/11 . عىل ما يأيتمن القرار) ط(6تونص املادة : 

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

نة الالحقة  "1" أي  (، املقصودة ابدلمع املايل-األفرقة ) اجامتعات( وإن دعت الرضورة اجامتع -للجدورة ا
نة،  للجادلورة الالحقة 

نة أو  اطاليبو "2" تاحة يف هذه ادلورة  هم ابألموال ا شاري عىل د للجدلمع اذلين وافق اجمللس الا مل معت س
 األفرقة،) اجامتعات(اجامتع 

تاحة و "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،  فغري اك

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

نة وفقا لإلجراء املذكور  "5" يه يف ادلورة الالحقة  بحث  به إلمعان ا ًأي طالب دمع أو أكرث أجل  للج ل فطل ّ ُ
 .10يف 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 حتدد وخي بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا مطر املدير العام للو ق ً للج ي

شأن لك طالب دمع تخذ  بالقرار ا  ."مل

تام الاجامتع اذلي عقده عىل  .2 شاري يف  متدها اجمللس الا يات اليت ا تو تقرير وا يغ ا يه، تود األمانة  خو ت ص ل ل بل سعل ع ت
تاهامش ادلورة  رشةسعةلا تقرير يف مرفق هذه الويقة. ع  ثويرد ا  .ل

نة إىل أنه، و .3 ناية ا للجنلفت  ية العامة WO/GA/39/11ثمن مرفق الويقة ) د(6وفقا للامدة ع مجلع كام أقرهتا ا
ثالثون( تاسعة وا لادلورة ا نظر إىل ) ل ياتلواب تو صا متدها اجمللس " 4"4و" 3"4 و3 و2 و1 ل عاليت ا

متد املدير ا شاري، ا عالا شاريست  .ستلعام القرارات اليت أوىص هبا اجمللس الا

بقا للامدتني  .4 تني من) أ(5و) د(6طو تو نظر إىل ا ي القرار واب ل شاري، " 2"4و" 1"4صل متدهام اجمللس الا ستكام ا ع
شاري إذا ومىت توفر ما يكفي  يا اجمللس الا بد تخذ قرار متويل املرحشني اذلين أوىص هبم  تفإن املدير العام  سئ م سي

نة أو للفريق العامل ما بني ادلوراتمن األ ية  تا بل ادلورة ا ناسب  ندوق يف الوقت ا للجموال يف ا ل ل مل  .قلص

شاري .5 تقرير الصادر عن اجمللس الا توايت ا سائر  سب األصول  توأحاط املدير العام علام  ل حم ب  .سح

 

]ييل ذكل املرفق[
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بو يندوق تربعات الو  ص

شاري  ستاجمللس الا

تقرير  لا

ية عقد اجمللس .1 ية ادلوية ا نة احلكو بو اذلي عني أعضاؤه بقرار من ا ندوق تربعات الو شاري  ن الا ل للج ي لص ملعت م ّ ُ س
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث نة("مللك ناء دورهتا ") للجا تاسعةثأ رشة واذلين لا ع 

تقرير، اجامتعه  لهر أسامؤمه يف هناية هذا ا رشتظ يد فالدميري 2011 ليويو 22 إىل 18  منعاحلادي  لسـ برئاسة ا
نصب، عىل هامش ادلورة  يفوف، وهو عضو حبمك ا مليو تاسعةسـ نةلا رشة  للج    .ع

شاري وفقا للامدتني  .2 متع أعضاء اجمللس الا ستوا شارك . WO/GA/39/11ث من مرفق الويقة 9 و7ج تومل 
يدة  يد نغوانغ سوانم رشابهاريدبرا لسـا نان عضوينلسـ وا نعا ملعي، ا شاري، يف املداوالت وا ت يف اجمللس الا مت س

تصويت عىل  ندوق طليبلعن ا  . من املرفق املذكور11، وفقا للامدة امهبالذلين تقدما لص ادلمع من ا

تذكري ابملادة  .3 شاري علام ابلوضع املايل WO/GA/39/11ثمن مرفق الويقة ) أ(5لوبعد ا ست، أحاط اجمللس الا
ية للصندوق كام جاء وصفه يف امل ل يويو 8 املؤرخة يف WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4مذكرة اإلعال

بلغ 2011 ندوق بعد خصم ا بقي يف ا بلغ ا نة واليت حتدد ا رشة  تاسعة  تاح ادلورة ا بل ا مل واملوزعة  لص ت مل للج ع ل ملت ف ق
يصه  بق  ختصاذلي  تارخي ذاته3 039,47بقمية سـ ل فرناك سورساي حىت ا  .ي

تة أقالمي  .4 با من  رشين  ية و نظر يف قامئة تضم مثا ية بعد ا تا يات ا تو شاري ا متد اجمللس الا يه ا سـو طل ع ن ل ل ل ص ل ت سعل ع
ية  ية كام جاء يف املذكرة اإلعال ية ثقا مجغرا ف ، ويف مضمون هذه WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4ف

بات، ووفقا للامدة   :WO/GA/39/11ثويقة من مرفق ال) ط(6لطلا

نة أو للفريق العامل ما بني : يه) ه(5مة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة ادلورة القاد "1" للجادلورة القادمة 
 ادلورات

شاركهتم "2" شاري عىل رضورة دمع  بو ادلمع اذلين وافق اجمللس الا مطا ت ياسل بد ئ   يف ادلورة املذكورة، ولكن م
ندوق ما يغطي نفقاهتم يف الوقت الراهن لصيس يف ا ب (:ل لتة طا سب تريب األولويةسـ تني،   )حب

يلفورت يو  يا فرانندا إان يدة لو با سـ سـ  لسـ

يت أبوبكرين يدة ساوداات وا لوا  لسـ

يدة دبرا هاري  لسـوا

يد رو  لديون سوياندزيغالسـوا

يد نغوانغ سوانم رشاب  لسـوا

يدة اترييس فونديلو  لسـوا

بو ادلمع اذلين  "3" باهتم أجلتلطا شاري لميعنطل  بحث ست اجمللس الا نةفهيا حىتلا : للج ادلورة القادمة 
 )تابلرتيب األجبدي ألسامهئم ابإلنلكزيية(

يكريوف يد اندر  با  لسـ

يو اكسرتو دايز با يد إ سـوا نسـ  سـتيل

تا إي سلفا يدة إدان ماراي دا كو سـوا  لسـ
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يد ألربت دتريل فوا  لسـ

يد جوزيف أوجرياييخ  لسـوا

نا يدة اندجدا  يوا بشـينسـ  ل

بوالك يدة نو نغوا يهنايلسـ  س 

توس تزو يد سا نوا  رين خوالخوخلسـ

باهتم "4" بو ادلمع اذلين رفضت  طلطا  )تابلرتيب األجبدي ألسامهئم ابإلنلكزيية: (ل

يد ابابغاان أبوباكر  لسـا

يال تا  يدة ماري أكو بينوا سـ  لسـ

يدهاراث براي أشوك يد  سـوا  لسـ

تريو كورتزي سكو اكر يد فرا بنوا س نسـ  ل

شورو سس  يد فرا يوا ن جسـ  ل

يدة فوزية يوسف جالل ادلين   لسـوا

يدة يا نامياين مواترينلسـوا  سـنث 

نا شو نا  يدة إ يوا ن ي شكسـ ل  ل

بو ياغو أو يد  سـوا بسـ  سـنتل

يد املصطفى أوازيز  لسـوا

بالنغات يل  يد شارلز سا يوا ل كسـ  ل

نغ تا  يد  سـوا ن لكشميكسـ  ل

نا غوريو بو يل أنطويو فا يد  يوا ل ن يغ مسـ  ل

تاالن يال زااكرايس  يدة سويا إ يوا ست س ن  لسـ

يات اليت  تو تقرير وا يحال مضمون هذا ا حيو ص ل ل متده أعضاء اجمللس سـ بو بعد أن  يعتوي علهيا إىل املدير العام للو ي
شاري وفقا للفقرة األخرية من املادة   .WO/GA/39/11ثمن مرفق الويقة ) ط(6ستالا

بو .5 شاري كذكل يف أن يقرتح عىل املدير العام للو يويرغب اجمللس الا بات املقدمة سعيا ،ست سري حفص ا لطل إىل  تي
تربعات عىل ندوق ا لإىل  يح ص نظر يف  شاري، أن  تنق اجمللس الا يس تواها نسق اسـامترات الطلب ت وترمجة حمو

يتالاسـامترات  تو فإىل اللغة اإلنلكزيية ما ا يةأخرى  لغة ةبأي سـ تحدة الر مسمن لغات األمم ا يوافق عىل أن و ،مل
 .ذكل

يف، يف   2011ل يويو 21جنحرر يف 

 ]اتبع[
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شاري  ستأعضاء اجمللس الا

يد فالدميري ي شاري، وانئب لسـا يس اجمللس الا يف، ور بلغاراي،  ثة ادلامئة  شاري دلى ا بري ا يفوف،  تو ن ل بع ت سسـ ج ئس لخ
نصب  ية ادلوية، وعضو حبمك ا نة احلكو ملريس  ل مللج يع[ئ  ]قتو

 :توابلرتيب األجبدي لألسامء ابإلنلكزيية

يد و سول هادي، انئب مدير لسـا يا يفمجسا هورية إندو ياحة،  ثقافة وا سـ وزارة ا سـ يل نل يع[مج  ]قتو

ية الفكرية  سورسي  يدرايل ا هد ا شؤون القانوية وادلوية، ا شار قانوين، ا يد بين مولر،  للملكوا لف يملع ل ل ن ل ت مسسـ يع[ل  ]قتو

يد  نزي، سكرتري أول دلى لسـوا يف تيراؤول مار هورية ابراغواي،  ثة ادلامئة  نا جبع مجل يع[ل  ]قتو

سول ماتروس، سكرتري  يد ماند يكوا ثة ادلامئة  اثن دلىلسـ يف لبعا يا،  نوب أفر جنهورية  يق ج يع[مجل  ]قتو

يف  هورية أذريجان،  ثة ادلامئة  ميوروف، ملحق دلى ا يد أمني  نوا ب بع جسـ مجل ل  ]غائب[تل

يذية جمل يدة دبرا هاري، املديرة ا لتنفوا يولويجلسـ تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بلس ا سـ صل يع) [IPCB (لل  ]قتو

يس مالزيير، ريس  يد  ئوا ل بحوث من أجلسـ سة ا لمؤ ية وساكن اجلزرس شعوب األ صلل ا يع) [FAIRA (ل  ]قتو

يد  يةئ، ريس نغوانغ سوانم رشابلسـوا يات األ بال للحفاظ عىل القو صلية  ممجع يع) [NINPA (ني  ]قتو

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


