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ندوق  .1 شاء  ية العامة إل بات اليت أقرهتا ا صيرد نص الرت ن مجلع بو تي ندوق("تربعات لليالو يف مرفق ") لصا
 :من القرار عىل ما يأيت) ط(6تونص 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 ما. صت تو صويرد يف هذه ا  :ييل 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 ًت س
 دلمعه،

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

نة وفقا لإلجراء املذكور يف  "5" يه يف ادلورة الالحقة  بحث  به إلمعان ا ًأي طالب دمع أو أكرث أجل  للج ل فطل ّ ُ
 .10 املادة

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 ًّ يةس وخيطر املدير . صتو
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 عقد .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 هت
نة ورة هامش د رشينللجا تقرير يف مرفق هذه الويقة.لعا ث ويرد ا  .ل

نة إىل أنه، وفقا للامدة  .3 ناية ا للجونلفت  ية العامة WO/GA/39/11 ثمن مرفق الويقة) د(6ع ادلورة (مجلع كام أقرهتا ا
ثالثون تاسعة وا لا يات ) ل تو نظر إىل ا صواب ل مت" 4"4و" 3"4 و3 و2 و1ل شاري، ا متدها اجمللس الا عاليت ا د املدير العام ستع

شاري  .ستالقرارات اليت أوىص هبا اجمللس الا

شاري .4 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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 املرفق

 املرفق
بو صندوق   تربعاتلليالو

شاري  ستاجمللس الا

تقرير  لا

ندوق  .1 شاري  لصعقد اجمللس الا بو ست ية تربعلليالو ية ادلوية ا نة احلكو نات اذلي عني أعضاؤه بقرار من ا ل ملعللج م ّ ُ
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث نة("مللك ناء دورهتا ") للجا رشينثأ هر أسامؤمه يف لعا تظ واذلين 

تقرير، اجامتعه  ثاينلهناية هذا ا رش منلا ي2012 فرباير 22  إىل14 ع  ندرا غرازيويل ةدلسـ برئاسة ا  عضو حبمك ، ويهلكسـأ
نصب، عىل هامش ادلورة  رشينملا  .للجنة لعا

شاري وفقا للامدتني .2 متع أعضاء اجمللس الا ستوا شارك يومل . WO/GA/39/11 ث من مرفق الويقة9 و7 ج
يد يو اكسرتو دايز  لسـا با نسـإ شارياني عضوُعاذلي سـتي تصويت ست يف اجمللس الا نع عن ا ليف املداوالت وا  عىل طلب مت

ندوق اذل  . من املرفق املذكور11 وفقا للامدة ه قدميلصادلمع 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 سمرب 19  املؤرخةWIPO/GRTKF/IC/20/INF/5 للص ملوزعة  وا2011 يد

تاح ادلورة  فتبل ا رشينق يصه  لعا بق  بلغ اذلي  ندوق بعد خصم ا بقي يف ا بلغ ا ختصنة واليت حتدد ا سـ مل لص ت مل ملللج
تارخي ذاته 63,875 37 بقمية لفرناك سورساي حىت ا  .ي

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 رشين ثالثةع تة أقالمي طالب دمعع و سـ من 
ية ية كام جاء يف املذكرة اإلعال ية ثقا مجغرا ف بات، ووفقا WIPO/GRTKF/IC/20/INF/5 ف لطل، ويف مضمون هذه ا

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

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

بو ادلمع اذلين  "2" شاركهتم يف ادلورة املذكورة، لطا شاري عىل رضورة دمع  موافق اجمللس الا توافر وست تاذلين 
ية يف  يا األموال الاك فحا ندوق ل تا شاركهتم نفقاتةغطيللص سب  دمعطايلسـتة : (م   تالرتيب األجبديحب، 

 )اإلنلكزيي

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ

يد ند يكريوفلسـا  بير 

يو اكسرتو دايز با يد إ سـا نسـ  سـتيل

يد جوزيف أوجرياييخ  لسـا

يدة اليك شرياب  لسـا

يدة اترييس فانديلو  لسـا
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نة "3" بحث فهيا حىت ادلورة القادمة  شاري ا ميعن اجمللس الا باهتم  بو ادلمع اذلين أجلت  للجطا ل ت طل سل تابلرتيب : (ل
 )األجبدي اإلنلكزيي

يوم  يد اكزميري شوكونو نغا ن كل يل  سـتون آينسـ

يد ألربت دتريل فا  لسـ

يدة فوزية يوسف جالل ادلين  لسـا

يدة ديربا هاري  لسـا

نا يدة ندجيدا  يا بتشـينسـ  ل

يد نغوانق سوانم شرياب  لسـا

توس تزورين جوال يوي يد سا نا  لسـ

يد غريغ يونغني  لسـا

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

يد ابابغاان أبوباك  رلسـا

يدة جني أندرسون  لسـا

يلفا تا إ  يدة إدان ماراي دا كو سـا سـ  لسـ

سن تون هارد يد بر يا سـ يسـ  ل

يفن غواغويري يد  ستا  لسـ

يل بالغات  شارلز  يد  سلا ي ت كسـ  ل

نا بو شزي فا سو سا يد سوندري دا أ يا ل ن ن ل لفسـ  ل

يهنا يدة نونغ بولكي  سا  لسـ

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

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

شاري كذكل يف أن  .5 بويويصستويرغب اجمللس الا شاركني احلاصلني عىل ي املدير العام للو يع ا مل بأن يدعوا جمددا  مج
شاركهتم يف الاجامتع  إىل تقدمي تقرير ادلمع تضب عن  منظم و مق يه اجمللس . املعينم نظر  تقرير بطلهبم  فوميكن إرفاق ذكل ا ي لل

شاري إذا ما قرروا تقدمي طلب دمع آخر  .ستالا

يف،   2012 فرباير 17 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، و،برن، الفكري نة احلكو بة ريس ا شاري، وان سة اجمللس الا ل ور للج ئ ت مي ئ س نصبئ يع[، ملعضو حبمك ا توابلرتيب  ]قتو

 :األجبدي اإلنلكزيي

يو اكسرتو دايز با يد إ سـا نسـ شاريسـتيل بري ا ست،  نود، خ نة بامن، بامن )IITC( ل ادلويةلهجملس معاهدة ا يع[ي، مد  ]قتو

يد  يذي،لسـا سؤول ا نغات، ا نفتون د لتن مل ي سم ادلويل لكي لل ا بريا، ملكية الفكريةلق تجارة، اك ية وا شؤون اخلار نوزارة ا ل ، جل
يا يع[ .لأسرتا  ]قتو

سول ماتروس،  يد ماند يكا يف اكتبلسـ يا،  نوب أفر هورية  ثة ادلامئة  ن اثن دلى ا جبع يق ج مجل ي[ل  ]عقتو

يدة زريدة  ثة ادلامئة  رودريغزيلسـا شارة قانوية، ا نغرو،  بعمو ن لت مس يف نتي نبامن،  يع[جل  ]قتو

تيش، مديرة،  يدة ماراي رو ينفيا ية الفكرية، إدارةلسـ ية  رش، الواكةل احلكو للملك الرتوجي وا م يشزينولن هورية مودلوفا ت يع[مج،   ]قتو

يدة  ميونوفالسـا سـالرسا  بة ،ي تعاواملئ ان سم ا لدير،  ية الفكرية والرباءات والعالمات ق ية  للملكن ادلويل، اإلدارة الفدرا ل
تجارية يع[، الاحتاد الرويس ، موسكو)ROSPATENT( لا  ]قتو

يد روديون سوياندزيغا لا شاملئ، انئب أول للريس، لسـ ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل ، موسكو )RAIPON( سـ
يع[  ]قتو

يت أبوبكرين يدة ساوداتة وا لا نا فاصو، Tin-Hinan مجعيةئيسة، ، رلسـ يع [كيواغادوغو، بور  ]قتو

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


