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املعتمدة  صلية واحملليةصندوق التربعات للجماعات األ
للتوصيات التي اعتمدها  قرارات اختذها املدير العام وفقا

  اجمللس االستشاري
ية    املدير العاممن إعدادممذكرة إعال

بو  .1 ندوق تربعات الو شاء  ية العامة إل بات اليت أقرهتا ا ييرد نص الرت ص ن مجلع ندوق("تي ثيف مرفق الويقة ") لصا
WO/GA/39/11 . من القرار عىل ما يأيت) 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 ما ييل. صت تو صويرد يف هذه ا  :ل

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

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

ية " 3" تاحة غري اك ية بدمعه، ولكن األموال ا تو يا عىل ا بد شاري  فوأي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الا ملم ص ل ئ ست
 دلمعه،

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

نة وفقا لإلجراء املذكور يف املادة " 5" يه يف ادلورة الالحقة  بحث  به إلمعان ا للجأي طالب دمع أو أكرث أجل  ل فطل ّ ُ
10. 
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تو ناء عىل ا تخذ قرارا  بو اذلي  ية إىل املدير العام للو تو توايت ا شاري فورا  نقل اجمللس الا لو ب ي ي ص ل حم ت ّي وخيطر املدير . صيةس
شأن لك  تخذ  ية حتدد القرار ا بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا بالعام للو مل للج مي ق

 ."طالب دمع

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
نةرة هامش ادلو رشين  ية وا ثا للجا ن تقرير يف مرفق هذه الويقة. لعل ثويرد ا  .ل

نة إىل أنه، وفقا للامدة  .3 ناية ا للجونلفت  ية العامة WO/GA/39/11ثمن مرفق الويقة ) د(6ع ادلورة (مجلع كام أقرهتا ا
ثالثون تاسعة وا لا شاري )ل متد املدير العام القرارات اليت أوىص هبا اجمللس الا ستا تقرير4يف الفقرة .ع  .ل من هذا ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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بو  يندوق الو  تربعاتللص
شاري  ستاجمللس الا

تقرير  لا

بو  .1 ندوق الو شاري  يعقد اجمللس الا لص ية للست ية ادلوية ا نة احلكو نتربعات اذلي عني أعضاؤه بقرار من ا ل ملعللج م ّ ُ
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث ناء دورهتا") جنةللا("مللك رشينثأ ية وا ثا لع ا ن هر أسامؤمه ل تظ واذلين 

تقرير، اجامتعه  رش الرابعليف هناية هذا ا يد2012 ليويو 11 و10 يفع  ندرا غرازيويل ةلسـ برئاسة ا  عضو حبمك ، ويهلكسـأ
نصب، عىل هامش ادلورة  ية وملا ثا نا رشينل  .للجنة لعا

شاري وفقا للامدتني .2 متع أعضاء اجمللس الا ستوا شارك تومل . WO/GA/39/11 ث من مرفق الويقة9 و7 ج
يد سون  ةلسـا يث–غاكيث هود شارية عضوتينُع يتال، مس  نع ست يف اجمللس الا تصويت عىل تمتيف املداوالت وا ل عن ا

ندوق اذل  . من املرفق املذكور11  وفقا للامدةهتم قديلصطلب ادلمع من ا

تذكري ابملادة .3 شاري علام ابلوضع املايل WO/GA/39/11 ثمن مرفق الويقة) أ(5 لوبعد ا ست، أحاط اجمللس الا
ية مندوق كام جاء وصفه يف املذكرة اإلعال بل 2012 ن يويو13  املؤرخةWIPO/GRTKF/IC/22/INF/5 للص ق واملوزعة 

تاح ادلورة  يةفتا ثا نا رشين ول يصه  لعا بق  بلغ اذلي  ندوق بعد خصم ا بقي يف ا بلغ ا ختصنة واليت حتدد ا سـ مل لص ت مل ملللج
 .2012 ن يويو6 يفيفرناك سورساي  21 378,74 قميةب

نظر يف قامئة تضم  .4 ية بعد ا تا يات ا تو شاري ا متد اجمللس الا يه ا لو ل ل ص ل ت سعل رشينع عسة و تة أقالمي طلب دمع مخ سـ من 
ية ية كام جاء يف املذكرة اإلعال ية ثقا مجغرا ف بات، ووفقا WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5 ف لطل، ويف مضمون هذه ا

 :WO/GA/39/11 ثمن مرفق الويقة) ط(6امدة لل

ثةادلورة : يه) ه(5ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة  "1" ثا لا نةل رشون  للج وا  .لع

بو ادلمع اذلين  "2" شاركهتم يف ادلورة املذكورة، لطا شاري عىل رضورة دمع  موافق اجمللس الا توافر ست تواذلين 
ية يف ا لصاألموال الاك شاركهتم نفقاتةغطيلتندوق ف يف اذلي أجرته األمانةم  تاك تقدير ا ل وفقا  ل  ثالثة طاليب: (ل

سب دمع  )تالرتيب األجبدي اإلنلكزييحب، 

يد يلفورتة لسـا يو  يا فرانندا إان بلو سـ  سـ

يد  نغوالسـا  تيجون كولول أويل 

نفر تويل كوربوز يدة  يا جسـ  ل

شاري عىل رض "3" بو ادلمع اذلين وافق اجمللس الا تطا يس سل يا يف ادلورة املذكورة، ولكن  بد شاركهتم  لورة دمع  ئم م
ندوق ما يغطي نفقاهتم يف الوقت الراهن سب تريب األولوية دمعثالثة طاليب: (لصيف ا ت،   )حب

يدة هامان هاجارا  لسـا

يد سون  ةلسـا يث–غاكيث هود  مس 

يدة  يا أدجايلسـا  يسـابتر
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ميعن اجمللس الا "4" باهتم  بو ادلمع اذلين أجلت  لطا طل نةل بحث فهيا حىت ادلورة القادمة  للجشاري ا ل تابلرتيب : (ست
 )األجبدي اإلنلكزيي

نا أبو بكر يد اباب غا  لسـ

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ

يد ألربت دتريل فا  لسـ

يدة جالكني مارجس كورارو  لسـا

يد نغوان   سوانم شريابغلسـا

شاركهت "5" بات دمع  شاري  بو ادلمع اذلين رفض اجمللس الا مطا طل ت  )تابلرتيب األجبدي اإلنلكزيي: (مسل

بالنغات شريويوت يرت  يد  يا ب كسـ  ل

يدة فوزية يوسف جالل ادلين  لسـا

بواكو كوابي يل  يد دا ما ني  لسـ

يد جافارو ماالم كوساو  لسـا

يدة لوز مارنا ماماين ماريزن تا ي  لسـ

يدة جان انيين مرييواز  لسـا

بوي يدة دورا أو غا  لسـ

يد بريو بوبكر سامورا  لسـا

يد نال سوندرةلسـا بو شزي فا سو سا يي دا أ ل ن  لفن

يدة مادلني شريب  لسـا

نغ ياكتا  يد  سيا ن شم لكسـ  ل

يدة برابرا تريانزي  لسـا

نا غوايريو بو يل أنطويو فا يد  يا ل ن يغ مسـ  ل

يد غريغ   يونغنيوريلسـا

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

يف،   2012 ل يويو11 يومجنحرر يف 
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شاري  :ستأعضاء اجمللس الا

ندرا غرازيويل يدة أ سـا لكسـ ية ،ل سـشارة قانوية ر ن ئيت تجارية ادلوية،  سم ليف العالقات ا ية ل سورسي  هد الفدرايل ا للملكا يملع ل
ية ادلوية، وي سورس،، برنالفكري نة احلكو بة ريس ا شاري، وان سة اجمللس الا لا، ر للج ئ ت مي ئ س نصبئ يع[، ملعضو حبمك ا  ]قتو

 :توابلرتيب األجبدي اإلنلكزيي

به جز ية يف  شعوب األ سة األحباث وادلمع  سان، مؤ شارة، وحدة حقوق اإل يدة غونارا أابسوفا،  شـا صل لل س ن ت ل مسسـ يرة القرم، ل
يا نميفريوبول، أوكرا يع[، سـ  ]قتو

يد عامثن  نظمة أدمجور جح دالالسـا ثل  مل،  يع [،)ADJMOR(مم  ]قتو

ية، شؤون اخلار شؤون ادلوية القانوية، وزارة ا بري قانوين، إدارة ا يد نيب هللا أزايم رسدوي،  جا لخ ن ل ل هورية لسـ هران،  مج  ط
ية يع[، مإيران اإلسال  ]قتو

يانوف، مدير إدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يد جوريج دا ما يا، بلغاراي، لسـ ثقافة، صو فوزارة ا يع[، ل  ]قتو

شؤون اخلار ية الفكرية ادلوية، وزارة ا سم ا يذي،  سؤول ا نغات، ا تون د يد  لا ل ق مل ي مللكسـ نف لتن لكي بريا، ل تجارة، اك نية وا ل ج
يا يع[، لأسرتا  ]قتو

يدة اكيت هود يني -سونغلسـا شارة، اجمللس الوطين للخال سـيث،  ت ندا، أو)MNC(مسمس يع[، كاتوا،   ]قتو

ثة ادلامئا سول ماترووس، سكرتري أول، ا بعيد ماند يك لسـ يفل يا،  نوب أفر هورية  جنة  يق ج يع[، مجل  ]قتو

يف يداد وتوابغو،  ثة ادلامئة لرت تان سويون، سكرتري أول، ا يد جا نا بع ب سـ جسـ ين ل يع[، ل  ]قتو

 ]ثهناية املرفق والويقة[


