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ندوق  .1 ية العامة إلشاء  بات اليت أقرهتا ا صيرد نص الرت ن مجلع بو يت ندوق("تربعات لليالو يف مرفق ") لصا
 :من القرار عىل ما يأيت) ط(6ادة تونص امل. WO/GA/39/11 ثالويقة

ها" متع عىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا ته  شاري تو b لسdشمتد ا مق جيس للجيع ي ية حتديد ما. صت تو صويرد يف هذه ا  :ييل ل

نة الالحقة "1" أي اuورة ( املقصودة uمع املايل، ،األفرقة) اجnعات(وإن دعت الرضورة اجnع ، للجدورة ا
 ،)نةللجالالحقة 

نة أو اجnع  "2" تاحة يف هذه اuورة  هم ألموال ا شاري عىل د b لسdين وافق اyمع اuللجوطاليب ا مل معت س
 األفرقة،) اجnعات(

ية  "3" تاحة غري اك ية بدمعه، ولكن األموال ا تو يا عىل ا بد شاري  b لسdفوأي طالب دمع أو أكرث وافق ا ملم ص ل ئ ًت س
 uمعه،

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

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

ناء تخذ قرارا  بو اyي  ية إىل املدير العام للو تو تو�ت ا شاري فورا  b لسdنقل ا بو ي ي ص ل حم ت ًي ًّ يةس تو ص عىل ا وخيطر املدير . ل
شأن لك  تخذ  ية حتدد القرار ا بل هناية اuورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا بالعام للو مل للج مي ق ً

 ."طالب دمع

تام bجnع اyي عقد .2 شاري يف  b لسdمتدها ا يات اليت ا تو تقرير وا يغ ا يه، تود األمانة  خو ت ص ل ل بل سعل ع   عىلهت
نة هامش دورة  رشيناحلادية وللجا 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 اuورة (مجلع كام أقرهتا ا
ثالثون تاسعة وا لا يات ) ل تو نظر إىل ا صو ل متدها اdلس" 4"4و" 3"4 و3 و2 و1ل متد املدير العام عاليت ا شاري، ا b ع ست

شاري b لسdستالقرارات اليت أوىص هبا ا. 

 ]ييل ذ¦ املرفق[
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 املرفق

 املرفق
بو صندوق   تربعاتلليالو

شاري b لسdستا 

تقرير  لا

ندوق  .1 شاري  b لسdلصعقد ا بو ست ية لليالو ية اuوية ا نة احلكو نتربعات اyي عني أعضاؤه بقرار من ا ل ملعللج م ّ ُ
ية يدية والفوللكور مللك ية واملعارف ا تقل الفكرية واملوارد الورا نة("لث ناء دورهتا") للجا رشين احلادية وثأ هر لعا تظ واyين 

تقرير، اجnعه  ثالثلأسامؤمه يف هناية هذا ا رش لا يد2012 أبريل 17 يفع  ندرا غرازيويل ةلسـ برئاسة ا  عضو حبمك ، ويهلكسـأ
نصب، عىل هامش اuورة   .للجنة لعرشينااحلادية وملا

شاري وفقا للامدتني .2 b لسdمتع أعضاء ا ستوا شارك يومل . WO/GA/39/11 ث من مرفق الويقة9 و7 ج
يد ساغريري،  لسـا شارياني عضوُعاyي يتوماس أالركون أ b لسdتصويت عىل طلب  ست يف ا نع عن ا ليف املداوالت وا مت

yندوق ا  .فق املذكور من املر11  وفقا للامدةه قدميلصاuمع من ا

تذكري ملادة .3 شاري علام لوضع املايل WO/GA/39/11 ثمن مرفق الويقة) أ(5 لوبعد ا b لسdست، أحاط ا
ية مندوق كام جاء وصفه يف املذكرة اإلعال بل 2012 مارس 2  املؤرخةWIPO/GRTKF/IC/21/INF/5 للص ق واملوزعة 

تاح اuورة  رشيناحلادية وفتا ملنة واليت حتدد ا لعا يصه للج بق  بلغ اyي  ندوق بعد خصم ا بقي يف ا ختصبلغ ا سـ مل لص ملت
 .2012  فرباير29 يفيفرناك سورس�  45,510 67 بقمية

نظر يف قامئة تضم  .4 ية بعد ا تا يات ا تو شاري ا b لسdمتد ا يه ا لو ل ل ص ل ت سعل رشع عسعة  تة أقالمي طلب دمع ت سـ من 
ية ية كام جاء يف املذكرة اإلعال ية ثقا مجغرا ف بات، ووفقا WIPO/GRTKF/IC/21/INF/5 ف لطل، ويف مضمون هذه ا

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

نةاuورة : يه) ه(5اuورة القادمة املقصودة uمع املايل وفقا للامدة  "1" رشون  ية وا ثا للجا ن  .لعل

بو اuمع اyين  "2" شاركهتم يف اuورةلطا شاري عىل رضورة دمع  b لسdموافق ا توافر و املذكورة، ست تاyين 
ية يف  يا األموال الاك فحا ندوق ل تا شاركهتم نفقاتةغطيللص سب  دمعطايلسـتة : (م   تالرتيب األجبديحب، 

 )اإلنلكزيي

تون آين يوم  يد اكزميري شوكونو سـا يل نغسـ ن  كل

يد ألربت دتريل فا  لسـ

يدة  سونلسـا  مسيث-جاكيت هود

نغ ياكتا  يد  سيا ن شم لكسـ  ل

يد روديون سوياندزيغ لا  السـ

يد جمي وولكر  لسـا
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نة "3" بحث فهيا حىت اuورة القادمة  شاري ا b لسdميعن ا باهتم  بو اuمع اyين أجلت  للجطا ل ت طل سل تلرتيب : (ل
 )األجبدي اإلنلكزيي

ساغريري يد توماس أالركون أ يا  لسـ

يدة فوزية يوسف جالل اuين  لسـا

يلفورت يو  àندا إàيا فر يدة لو با سـ سـ  لسـ

يد نال سوندري دا أةلسـا بو شزي فا يسو سا ل ن  لفن

يد نغوانق سوàم شري  لسـا

نا غو�ريو بو يل أنطويو فا يد  يا ل ن يغ مسـ  ل

يد غريغ يونغني  لسـا

 

باهتم "4" بو اuمع اyين رفضت  طلطا  )تلرتيب األجبدي اإلنلكزيي: (ل

شورو يه  يس كزا يد فرا يا جسـ فن س  ل

يد كوسويم   موىسلسـا

نا يدة ندجيدا  يا ينسـ  بتشـل

يدة نونغ بولكي  سا  يهنالسـ

يوارت يا  يدة مار ستا سـ  لسـ

توس تزورين جوال يوي يد سا نا  لسـ

 

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

يف،   2012 ريلأب 17 يومجنحرر يف 
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شاري b لسdستأعضاء ا: 

ندرا غرازيويل يدة أ سـا لكسـ ية ،ل سـشارة قانوية ر ن ئيت تجارية اuوية سم ليف العالقات ا ية ، ل سورسي  هد الفدرايل ا للملكا يملع ل
ية اuوية، وي سورسا، ،برن، الفكري نة احلكو بة ريس ا àشاري، و b لسdسة ا لر للج ئ ت مي ئ س نصبئ يع[، ملعضو حبمك ا  ]قتو

 :تلرتيب األجبدي اإلنلكزييو

نطقة األنديز األوائل شعوب  ية  ية اyا نة القانوية  ساغريري، ريس ا يد توماس أالركون أ ما لئ ت من ن للج ي للتسـ نا، )CAPAJ( ل ، كتو
يع[ بريو  ]قتو

يلني مري اكرانيت يدة  لا تعل-لسـ بحث وا ية اuويل  شعوب األ با، مركز ا ية  شاري، مؤ برية ا لياردو،  لل صل ل ي سـ ت تغ تيبس س مي يف خ
ييت يو  ياسة العامة،  سا غ بني، لسـ يع[ لفلا  ]قتو

ية الفكرية، يا  تب أسرتا تعاون اuويل،  ياسة العامة وا سم ا ساعدة مدير  نا لويس،  يدة إد للملكا لمك ل سـ ق م ي لسـ يا، برياناك فل  لأسرتا
يع[  ]قتو

تب تعاون اuويل،  بة ا ياسة العامة،  ية يف ا شارة ر ساك،  سو يدة إيفا  مكا ل شع سـ سـ ت ف ي لسـ ي ئل سم ، ل بوندا للرباءات، وارسول
يع[ لبوندا  ]قتو

ث سول ماترووس، سكرتري îن، ا يد ماند بعا يك لسـ يال نوب أفر هورية  يقة اuامئة  ج يف،مجل يع[ جن   ]قتو

يا ثة اuامئة لكولو يلو ساريزتيك، سكرتري أول، ا يد خوان اك با بع مسـ ل يع[ جنيف، مل  ]قتو

ية ا تب كور�  يجونغ سونغ، àئب مدير  يد  للملكا مك ك يع[ مجهورية كور�، لفكرية، داجيونلسـ  ]قتو

هادئ يط ا تاحف جزر ا ية  نة العامة  يدة õرييس فانديلو، األ لا حملم مجلع ي مسـ يال)PIMA( ل يع[ فانواتو، ف، بورت   ]قتو

 ]ثهناية املرفق والويقة[


