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تارخي سمرب 10: لا  2010 يد

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

  املعتمدةصندوق التربعات للجماعات األصلية واحمللية
 للتوصيات قرارات اختذها املدير العام وفقا

  اعتمدها اجمللس االستشاري التي
ية    املدير العاممن إعدادممذكرة 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 يف مرفق ") لصا
 :لقرار عىل ما يأيت من ا)ط(6ت ونص املادة .WO/GA/39/11 ثالويقة

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

 ؛املقصودة ابدلمع املايل - األفرقة )اجامتعات( اجامتعوإن دعت الرضورة  - الالحقة لجنةلا دورة "1"

ش "2" تاحةاري عىل ستطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الا هم ابألموال ا ملد أو / وللجنة يف هذه ادلورة مع
 ،األفرقة )اجامتعات( اجامتع

تاحة غري أي   "3" ية بدمعه، ولكن األموال ا تو يا عىل ا بد شاري  ملطالب 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، 

به  "5" طلأي طالب دمع أو أكرث أجل  ّ يه يفُ بحث  فإلمعان ا ً وفقا لإلجراء املذكور يف للجنة ادلورة الالحقة ل
 ،10املادة 

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
بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا قوخيطر املدير العام للو ً للج  حتدد ميةي

شأن لك طالب دمعا تخذ  بلقرار ا  ".مل

تام  .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 عىل   اذلي عقدهالاجامتعت
رشة سابعة  عهامش ادلورة ا تقرير يف مرفق هذه الويقة. ل ثويرد ا  .ل

ثالث( العامة عيةمجل كام أقرهتا اWO/GA/39/11 ثمرفق الويقةمن ) د(6ووفقا للامدة  .3 تاسعة وا لادلورة ا ) نول
يات  تو نظر إىل ا صواب ل متد املدير " 4)"ج(و" 3")ج(و) ب(و) أ(ل شاري، ا متدها اجمللس الا عاليت ا لعام استع

شاري  .ستالقرارات اليت أوىص هبا اجمللس الا

تني  .4 تو تخذ املدير العام القرارات املوىص هبا وفقا  بق،  يوابإلضافة إىل ما  لل صسـ كام " 2)"ج( و"1)"ج(سي
شاري، عىل أساس  متدهام اجمللس الا ستا تعلقة ابلفريقني ع نفقات ا يع ا ندوق بعد إقفال  ملتوى املال يف ا ل مج لص مسـ

يني ابملع العاملني ما يةاملعنبني ادلورات وا يدية واملوارد الورا ثرف ا  .لتقل

تقرير الصادر عن اجملل املدير العام علام أخذو .5 توايت ا سائر  لسب األصول  حم ب شاريح  .ستس الا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 املرفق

بو يندوق تربعات الو  ص

شاري  ستاجمللس الا

تقرير  لا

بو .1 ندوق تربعات الو شاري  يعقد اجمللس الا لص ية ست ية ادلوية ا نة احلكو ن اذلي عني أعضاؤه بقرار من ا ل ملعللج م ّ ُ
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث ن("مللك رشة") ةللجا سابعة  ناء دورهتا ا عأ ل   واذلينث

تقرير،  لهر أسامؤمه يف هناية هذا ا تاسع من تظ سمرب  10 إىل 8لاجامتعه ا يد 2010يد فالدميري لسـ برئاسة ا
يفوف، وهو عضو  نصبحبسـيو نةملمك ا رشة  سابعة  للج، عىل هامش ادلورة ا ع  .ل

شاري وفقا للامدتني .2 متع أعضاء اجمللس الا ستوا شارك . WO/GA/39/11ث من مرفق الويقة 9 و7 ج يومل 
يد تصويت عىل  لسـا نع عن ا شاري، يف املداوالت وا با، املعني عضوا يف اجمللس الا لموىس عامثن اد ت مت س ّ م

ندوق اليت تقدم هبا ّبات ادلمع من ا لص يدة آيل أول شاتو، وفقا للامدة   هوطل كام مل .  من املرفق املذكور11لسـوا
يد سـشارك ا تصويت ّنغوان صوانم رشاب، املعني عضوا يف لي نع عن ا شاري، يف املداوالت وا ل اجمللس الا ت مت س

ندوق اذلي تقدم به وفقا للامدة ذاهتا ّعىل طلب ادلمع من ا  .لص

تذكري ابملادة .3 شاري علام ابلوضع املايل WO/GA/39/11ثمن مرفق الويقة ) أ(5 لوبعد ا ست، أخذ اجمللس الا
ية  مندوق كام جاء وصفه يف املذكرة اإلعال توبر  13 املؤرخة يف WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4للص كأ

بلغ ّ واملوزعة 2010 ندوق بعد خصم ا بقي يف ا بلغ ا نة واليت حتدد ا رشة  سابعة  تاح ادلورة ا ملبل ا لص ت مل للج ع ل ملت ف ق
مية  يصه  بق  بقاذلي  ختص سهىتحي فرناك سورساي 65 476سـ تارخي  نف ا شاري . ل ستوأخطرت األمانة اجمللس الا

يدأيضا  تأخر  سـابسحاب  للن رشةم م سابعة  ية ابدلمع املايل لدلورة ا عاوي صلومون اذلي اكن حمل تو ل واكن . ص
ية 7 030مبلغ قدره  ته يف ادلورة املذكورة، وفقا للمذكرة اإلعال شار م فرناك سورساي قد خصص  ك مل ي

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4. 

شاري .4 متد اجمللس الا يه، ا تو سعل نظر يف قامئة تضم مثاع ية بعد ا تا يات ا تو ل ا ل ل ص تة ل با لدلمع من  سـية وأربعني طا ل ن
ية  ية كام جاء يف املذكرة اإلعال ية ثقا مأقالمي جغرا ف يف مضمون و، WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4ف

بات  ؛WO/GA/39/11ثمن مرفق الويقة " 1"6 وفقا للامدةو، لطلا

بة إىل الفريق العامل ما بني ادلورات واملعين  ) أ ( يا وفقا لنسـاب يدية املطلوب هل دعام ما لابملعارف ا لتقل
 ):ه(5 للامدة

شاركهتم يف  "1" شاري عىل رضورة دمع  بو ادلمع اذلين وافق اجمللس الا مطا ت الفريق العامل اآلنف سل
ندوق ما يغطي نفقاهتم ،ذكره ية ابلرتيب األجبدي ألسامهئم ابإلنلكزيية(لص ويف ا تمثا  )ن

يد سدهرات براي أشوك  لسـا

تا إي سلفالسـوا  سـيدة إيدان ماراي دا كو

يد ألربت دتريل فوا  لسـ

يدة اكيث هدسن  مسيث-لسـوا

يس مالزير يد  لوا  لسـ

ساريويو يد جوزيف أو يوا لسـ  ل

يد با لسـوا  مموىس عامثن اد

يد  نغوان صوانم رشاب لسـوا
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شاركهتم يف الفريق العامل  "2" بات دمع  شاري  بو ادلمع اذلين رفض اجمللس الا مطا طل ت سل
 :ذكره اآلنف

يد ابابغاان أبو بكر  لسـا

با نغ ا يدة روز أ موا ت  لسـ

سنت شوكوونويلوم  يد أين اكزميري  نغوا ن ت كسـ  ل

يد برسنت هاردسن  لسـوا

شور يد جوزيف  يوا لسـ  ل

يد الكرنس بونكوز ملكون  لسـوا

يد ياةلسـوا سلني ماوميب انغا ل   غ

يدة دجاين انيين مرييواس  لسـوا

ناكي مورالس غارو يد أ لوا  لسـ

يومو يد دجون اندافا  نوا  لسـ

يد جوزيف   أوجرياييخلسـوا

يفن رواغويري يد ا ستوا  لسـ

توويه سني ا يدة ما سـوا ك  لسـ

نديكت اتبني ناانس  يد  بوا ب  لسـ

ياو أويو يد اله  شـوا  لسـ

بة إىل الفريق العامل ما بني ادلورات واملعين  )ب( يةدرابملوالنسـاب يا وفقا ث الورا ل املطلوب هل دعام ما
 ):ه(5 للامدة

شاركهتم يف الفريق العامل اآلنف  "1" شاري عىل رضورة دمع  بو ادلمع اذلين وافق اجمللس الا مطا ت سل
ندوق ما يغطي نفقاهتم   )ت ابلرتيب األجبدي ألسامهئم ابإلنلكزييةتةسـ(لصذكره ويف ا

يد ألربت دتريل فا  لسـ

يد مركس غوف  لسـوا

يد برسنت هاردسن  لسـوا

يدة اكيث هدسن  مسيث-لسـوا

يس مالزير يد  لوا  لسـ

يد  نغوان صوانم رشاب لسـوا

شاركهتم يف الفريق العامل  "2" بات دمع  شاري  بو ادلمع اذلين رفض اجمللس الا مطا طل ت سل
 :ذكره اآلنف

ي  د ابابغاان أبو بكرلسـا

يد تومس ألركون إيزاغويرا  لسـوا
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با نغ ا يدة روز أ موا ت  لسـ

تا فلورس يه ابو يد خو سـوا سـ تسـ  ل

يدة   دجاين انيين مرييواسلسـوا

ناكي مورالس غارو يد أ لوا  لسـ

ه )ج( نة املطلوب  بةل  بة إىل ادلورة ا لاب للجملق يا وفقا للامدةالنسـ رشة):ه(5 ل دعام ما نة  ثا ع ادلورة ا  .مل

بو ادلمع اذلين وافق اجمللس  "1" شاركهتم يف لطا شاري عىل رضورة دمع  مالا رشة ست نة  ثا عادلورة ا مل
سب تقدير األمانة يف  تاك ندوق ما يغطي ا حنة، ويف ا ل ل لص ت ابلرتيب األجبدي مخسة (للج

 )ألسامهئم ابإلنلكزيية

يد   نضري عادلوفلسـا

يدة   هريديربه لسـوا

ياخ أركس يد خوان كرلس  توا نسـ  جل

 ننغبوالي سـهنالسـيدة او

نا ساييت لوا يدة كر سـتيوا  لسـ

بو  "2" رشة لطا نة  ثا شاركهتم يف ادلورة ا شاري عىل رضورة دمع  عادلمع اذلين وافق اجمللس الا ل م مت س
سب تقدير األمانة  يف  تاك ندوق ما يغطي ا حنة، وقد ال يكون يف ا ل ل لص نان ب(للج ترتيب ثا

 )األولوية

يدة آيل أول شاتو  لسـا

يا يال ريفريا  يدة تر ظوا سـ  لسـ

ّبني وإذا  شاركة ات ية  ية  مأن األموال غري اك لتغط نة ف ثا سابق ذكرهام يف ادلورة ا مشخصني ا ل ل ل
بهيام يل  تأ شاري  نة، يويص اجمللس الا طلرشة  ب ت للج جع نظر فهيام من ابب األولوية يف س ل وإعادة ا

رشة تاسعة  شاركهتام يف ادلورة ا ية  شاري بغرض  عالاجامتع الالحق للمجلس الا ل م تغط  .ست

بات دمع "3" شاري  بو ادلمع اذلين رفض اجمللس الا طلطا ت شاركهتم يف سل رشة م  نة  ثا عادلورة ا مل
 ):تابلرتيب األجبدي ألسامهئم ابإلنلكزيية (للجنة

يد ابابغاان أبو بكر  لسـا

يكول نا أجاك  يدا كر يدة إ شـوا ل يسـتيسـ  ل

يه ألركون لاميش يد رو جوا  لسـ

سنت شوكوونويلوم  يد أين اكزميري  نغوا ن ت كسـ  ل

تني فردين كونور يدة كر سـوا يسـ  ل

يد غي أنطوان دزيه ا نغوا  يسلسـ

يدة   جلكني مرجس كورارولسـوا

يد بول كوروك  لسـوا



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/6 

Annex 

4  

يدة دجاين انيين مرييواس  لسـوا

شاهاري يد جربا رام  موا  لسـ

يا انديفون يدة  يلوا سـسـ  سيل

يد جوزيف أوجرياييخ  لسـوا

شارلز يد  توا بلغاتلسـ يل  ك   صل

نغ تا  يد  سـوا ن لكشميكسـ  ل

ندا سا  يد هرن تود ملوا ي  لسـ

بو ادلمع  "4" نة، ةمشاركلللطا رشة  نة  ثا للج يف ادلورة ا ع باهتم حىت انعقاد ومل نظر يف  طلتأجل ا ل
رشة نة  ثا شاري عىل هامش ادلورة ا عاجامتع اجمللس الا ل مت تابلرتيب األجبدي ألسامهئم  (س

 )ابإلنلكزيية

يد سدهرات براي أشوك  لسـا

يد ألربت دتريل فوا  لسـ

يد  يغولسـوا سكوابر غوسامن يد  يإيفان إ

يد  سريدل أرنلسـوا توفر  يكر  لسـ

يدة  شورلسـوا  ليأيرين 

ساريويو يد جوزيف أو يوا لسـ  ل

يفن رواغويري يد ا ستوا  لسـ

يدو  نغوان صوانم رشاب لسـا

يدة   فوزية يوسف جالل ادلينلسـوا

شاري أيضا  .5 بو أن ستويود اجمللس الا نة يطرحيأن يقرتح عىل املدير العام للو  من) ه(6لامدة ل فسريات للجعىل ا
بات"  اليت تذكرWO/GA/39/11 ثالويقةمرفق  سب األصول من أجل احلصول عىل دمع مايللطلا  "ح املوثقة 

شفومجيع بأن تكون  بات  متكل ا يةعلطل سرية ذا تة  نة لتنظر  ،ب سرييفللجا يهلتف ذكل ا  .عل وتوافق 

يحال  بوسـو تقرير إىل املدير العام للو يمضمون هذا ا متده أعضاء ل شاري وفقا لللساجمليع بعد أن  ةل األخرية من مجست الا
 .WO/GA/39/11 ثالويقةمرفق  من )ط(6 ادةامل

يف، يف حرر  سمرب 10جنيف   2010ي د

 

 ]اتبع[
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شاريأعضاء   :ستاجمللس الا

يد  بري لسـا يفوف،  خفالدميري يو شارسـ يف، يستا بلغاراي،  ثة ادلامئة  ن دلى ا ل جبع شاري وانئب ول يس اجمللس الا ستر ئ
نة وعضو  للجريس  نصبئ يع [ملحبمك ا  ]قتو

 :توابلرتيب األجبدي لألسامء ابإلنلكزيية

يد  ياستالسـا ية، نريويب،  نا ية ا يا  هد  ننيل أصايل، فاحص براءات،  للملك ن يمع كي عك يع[ لص  ]قتو

يد  نريلسـا يغيها ثة ادلامئة ألملا شار دلى ا ن هرمان،  بع لت يفامس يع[ جن،   ]قتو

يدة  نلويا فرندلسـا ثةل ث يو بلفور،  يا لا إ مم ث ية ان لهد الربازييل الوطين  للملك يةلمع عنا يع[ ص  ]قتو

يد  ية واإللسـا ثقا ية وا بورو الاجامت ية ا ثل  با،  فموىس عامثن اند م لم ع مجع يةمم يع[ ئمنا  ]قتو

يدة  يذيةلسـا يغا بلامن، مديرة  تنفأنطويا أورورا أور ت هد ن يات اجلديدة، ا ملع يف مديرية الاخرتاعات وا لدلفاع عن الوطين لتقن
ية الفكرية، لامي رشوعة وحامية ا سة ا نا مللكا مل ف يع[ ، بريومل  ]قتو

يد ية نغوان صوانم رشاب لسـا يات األ بال للحفاظ عىل القو ية  ثل  صل،  مجع ممم يع[ني  ]قتو

يد  هورية أذريجان لسـوا ثة ادلامئة  ميوروف، ملحق دلى ا بأمني  مجلبع ل يع[ت  ]قتو

 ]ثهناية املرفق والويقة[


