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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 3102 يوليو 18التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 العشرونو اخلامسةالدورة 

ىل  01جنيف، من   3102 يوليو 32اإ
 
 

املعتمدة  ألصلية واحملليةصندوق التربعات للجماعات ا
للتوصيات التي اعتمدها  قرارات اختذها املدير العام وفقا

 اجمللس االستشاري

عالمية  عدادمذكرة اإ  املدير العام من اإ

يرد نص الرتتيبات اليت أأقرهتا امجلعية العامة لإنشاء صندوق تربعات الويبو )"الصندوق"( يف مرفق  .0
 )ط( من القرار عىل ما يأأيت:6. وتنص املادة WO/GA/39/11 الوثيقة

 "يعمتد اجمللس الاستشاري توصيته قبل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها. ويرد يف هذه التوصية حتديد ما ييل:

ن دعت الرضورة اجامتع )اجامتعات( الأفرقة  -دورة اللجنة الالحقة  "0" املقصودة ابدلمع املايل، )أأي ادلورة  -واإ
 ،(الالحقة للجنة

وطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل دمعهم ابلأموال املتاحة يف هذه ادلورة للجنة أأو اجامتع  "3"
 )اجامتعات( الأفرقة،

وأأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن الأموال املتاحة غري  "2"
 دلمعه، اكفية

 ،01أأكرث ُرفض طلبه وفقا لالإجراء املذكور يف املادة أأي طالب دمع أأو و  "2"

أأي طالب دمع أأو أأكرث ُأّجل طلبه لإمعان البحث فيه يف ادلورة الالحقة للجنة وفقا لالإجراء املذكور يف و  "1"
 .01 املادة
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ىل املدير العام للويبو اذلي يتّخذ قرارا بناء عىل  التوصية. وخيطر املدير وينقل اجمللس الاستشاري فورا حمتوايت التوصية اإ
عالمية حتدد القرار املتخذ بشأأن لك  العام للويبو اللجنة فورا أأو قبل هناية ادلورة اجلارية عىل أأي حال، عن طريق مذكرة اإ

 طالب دمع."

وعليه، تود الأمانة تبليغ التقرير والتوصيات اليت اعمتدها اجمللس الاستشاري يف ختام الاجامتع اذلي عقده عىل  .3
 . ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة.والعرشين للجنة اخلامسةادلورة هامش 

ىل أأنه، وفقا للامدة  .2 كام أأقرهتا امجلعية العامة )ادلورة  WO/GA/39/11)د( من مرفق الوثيقة 6ونلفت عناية اللجنة اإ
 .تقريرهمن  2قرة يف الفالتاسعة والثالثون( اعمتد املدير العام القرارات اليت أأوىص هبا اجمللس الاستشاري.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 تربعاتلل صندوق الويبو 
 اجمللس الاستشاري

 التقرير

تربعات اذلي عُّّي أأعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية لل عقد اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو  .0
واذلين تظهر  والعرشين اخلامسة جنة"( أأثناء دورهتاابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"الل 

عضو  أألكس ندرا غرازيويل، ويه ةبرئاسة الس يد 3102 يوليو 01  يفعرش  السابعأأسامؤمه يف هناية هذا التقرير، اجامتعه 
 للجنة. العرشينو  اخلامسةحبمك املنصب، عىل هامش ادلورة 

الس يدة شارك ت . ومل WO/GA/39/11 من مرفق الوثيقة 9و 1 واجمتع أأعضاء اجمللس الاستشاري وفقا للامدتّي .3
طلب ادلمع من  عىلعن التصويت  تيف املداولت وامتنع ،يف اجمللس الاستشاري اعضو  تنيّ عُ  اليت ،تشينارا ساديكوفا

 من املرفق املذكور. 00 وفقا للامدة تهقدم  يالصندوق اذل

، أأحاط اجمللس الاستشاري علام ابلوضع املايل WO/GA/39/11 )أأ( من مرفق الوثيقة1 وبعد التذكري ابملادة .2
 3102 يونيو 30 املؤرخة WIPO/GRTKF/IC/25/INF/4 Rev للصندوق كام جاء وصفه يف املذكرة الإعالمية

بعد خصم املبلغ اذلي س بق ، حتدد املبلغ املتبقي يف الصندوق للجنة واليت العرشينو  اخلامسةواملوزعة قبل افتتاح ادلورة 
 .3102 يونيو 30 يففرناك سويرساي  3 191,91 بقمية، ختصيصه

أأقالمي  مخسةمن  طلب دمع س تة عرشوعليه اعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة تضم  .2
الطلبات،  تكل، ويف مضمون  WIPO/GRTKF/IC/25/INF/4 Rev جغرافية ثقافية كام جاء يف املذكرة الإعالمية

 :WO/GA/39/11 )ط( من مرفق الوثيقة6ة ووفقا للامد

ذا جددت والعرشون للجنة السادسة)ه( يه: ادلورة 1ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة  "0" ، اإ
 امجلعية العامة للويبو ولية اللجنة احلكومية ادلولية.

ل واذلين يف ادلورة املذكورة،  مبدئيا مطالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل رضورة دمع مشاركهت "3"
 حسب تقدير النفقات اذلي قدمته الأمانة مشاركهتم نفقات ةغطيالأموال الاكفية يف الصندوق لت حاليا تتوافر 

 :(الأولوية )حسب

 الس يدة جالكّي مارجس كورارو

انس يو بيلفورتو   الس يدة لوس يا فرانندا اإ

 الس يدة ابتريس يا أأدجايو 

 سوانم شريابالس يد نغوانغ و 

 والس يدة غالفايرا كوتسانكو

 الس يد أألربت دترفيلو 
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طالبو ادلمع اذلين أأجلت طلباهتم لميعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنة: )ابلرتتيب  "2"
 الأجبدي الإنلكزيي(

 الس يد حامدي أأغ محمد أ اب

ساه بوكينياو   الس يد اإ

 نلسن دي ليون اكنتولالس يد و 

 س يد ديليب سينغ رايال و 

 الس يد ستيفن غواغويريو 

 والس يدة شينارة ساديكوفا

 والس يد س يفرين سينديزيرا

 الس يدة اترييس فانديلوو 

 : )ابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي(طالبو ادلمع اذلين رفض اجمللس الاستشاري طلبات دمع مشاركهتم "2"

 الس يد جواو بولو اكهيلو دوس ماركوس

 غا شيهناماوالس يد سوهنيي مونون

ىل املدير العام للويبو بعد أأن يعمتده أأعضاء اجمللس الاستشاري  وس يحال مضمون هذا التقرير والتوصيات اليت حيتوي علهيا اإ
 .WO/GA/39/11 )ط( من مرفق الوثيقة6 وفقا للفقرة الأخرية من املادة

 3102 يوليو 01 يومحرر يف جنيف، 

... / 
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 :أأعضاء اجمللس الاستشاريأأسامء 

رئيسة اجمللس  جنيف، سويرسا،البعثة ادلامئة ل  ،ة(مللكية الفكريخبرية استشارية )ا الس يدة أألكس ندرا غرازيويل،
 ]توقيع[، عضو حبمك املنصبالاستشاري، وانئبة رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، و 

 وابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي:

، اكنبريا، ون ادلوليّي، هيئة امللكية الفكرية بأأسرتالياالس يد ستيفن ابييل، مدير مساعد، قسم الس ياسة والتعا
 ]توقيع[ أأسرتاليا

دان ماراي دا كوس تا اإ س يلفاو  التعاونية الإيكولوجية للنساء الهاوايت للتجميع يف جزيرة ماراخو ، ممثةل الس يدة اإ
(CEMEM)  ]توقيع[ 

 ]توقيع[  اماياك، جنيف، البعثة ادلامئة جلأأوىل والس يدة س اميرا هويل، اكتبة

سالم، وزير، البعثة ادلامئة لبنغالدي  ]توقيع[  ، جنيفشوالس يد انزرول اإ

 ]توقيع[  أأول، البعثة ادلامئة مجلهورية جنوب أأفريقيا، جنيف اكتبوالس يد مانديكسول ماترووس، 

 ]توقيع[  ، مستشار أأول، البعثة ادلامئة لبولندا، جنيفبياتكوسيك فويتشخوالس يد 

قلميية للتعلمي والتمنية املس تدامة، قريغزيس تان، ممثةل اديكوفاالس يدة تشينارا سو   ]توقيع[  الرابطة العامة للمراكز الإ

(، UNPFII) منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصليةورئيس الس يد بول اكنينك سينا، عضو و 
 ]توقيع[  نيويورك

 ]هناية املرفق والوثيقة[


