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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :سبمترب 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  19اإىل  23سبمترب 2016

صندوق التربعات للجماعات األصلية واحمللية املعتمدة
قرارات اختذها املدير العام وفقا للتوصيات التي اعتمدها اجمللس االستشاري

مذكرة اإعالمية من اإعداد املدير العام
 .1يرد نص الرتتيبات اليت أأقرهتا امجلعية العامة لإنشاء صندوق تربعات الويبو ("الصندوق") يف مرفق
الوثيقة  .WO/GA/39/11وتنص املادة (6ط) من القرار عىل ما يأأيت:
"يعمتد اجمللس الاستشاري توصيته قبل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها .ويرد يف هذه التوصية حتديد ما ييل:
" "1
" "2
" "3
" "4
" "5

دورة اللجنة الالحقة  -وإان دعت الرضورة اجامتع (اجامتعات) ا ألفرقة  -املقصودة ابدلمع املايل ( ،أأي ادلورة
الالحقة للجنة)،
وطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل دمعهم اب ألموال املتاحة يف هذه ادلورة للجنة أأو اجامتع
(اجامتعات) ا ألفرقة،
و أأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه ،ولكن ا ألموال املتاحة غري
اكفية دلمعه،
و أأي طالب دمع أأو أأكرث ُرفض طلبه وفقا ل إالجراء املذكور يف املادة ،10
و أأي طالب دمع أأو أأكرث ُأ ّجل طلبه لإمعان البحث فيه يف ادلورة الالحقة للجنة وفقا ل إالجراء املذكور يف
املادة .10
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وينقل اجمللس الاستشاري فورا حمتوايت التوصية اإىل املدير العام للويبو اذلي يتّخذ قرارا بناء عىل التوصية .وخيطر املدير
العام للويبو اللجنة فورا أأو قبل هناية ادلورة اجلارية عىل أأي حال ،عن طريق مذكرة اإعالمية حتدد القرار املتخذ بشأأن لك
طالب دمع".
 .2وعليه ،تود ا ألمانة اإطالع اللجنة عىل تقرير اجمللس الاستشاري والتوصيات اليت اعمتدها يف ختام الاجامتع اذلي
عقده عىل هامش ادلورة احلادية والثالثني للجنة .ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة.
 .3وي ُسرتعى انتباه اللجنة اإىل أأن املدير العام قد أأحاط علام بذكل التقرير واعمتد القرارات اليت أأوىص هبا اجمللس
الاستشاري يف الفقرة  4منه ،وفقا للامدة (6د) من مرفق الوثيقة  WO/GA/39/11كام أأقرهتا امجلعية العامة
(ادلورة التاسعة والثالثون).
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

صندوق الويبو للتربعات
اجمللس الاستشاري
التقرير
 .1عقد اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو للتربعات اذلي عُ ّني أأعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة") أأثناء دورهتا احلادية والثالثني واذلين تظهر
أأسامؤمه يف هناية هذا التقرير ،اجامتعه الثالث والعرشين يويم  20و 21سبمترب  2016برئاسة سعادة الس يد مياكئيل تيين،
وهو عضو حبمك املنصب ،عىل هامش ادلورة احلادية والثالثني للجنة.
.2

واجمتع أأعضاء اجمللس الاستشاري وفقا للامدتني  7و 9من مرفق الوثيقة .WO/GA/39/11

 .3وذكّر اجمللس الاستشاري ابملادة  (5أأ) من مرفق الوثيقة  WO/GA/39/11و أأحاط علام ابلوضع املايل للصندوق كام
جاء وصفه يف املذكرة الإعالمية  WIPO/GRTKF/IC/30/INF/4املؤرخة  22يوليو  2016واملوزعة قبل افتتاح
ادلورة احلادية والثالثني للجنة واليت حتدّ د املبلغ املتبقي يف الصندوق ،بعد خصم املبلغ اذلي س بق ختصيصه،
بقمية  643.20فرناك سويرساي يف  20يوليو .2016
و أأعرب اجمللس الاستشاري عن تقديره للمتويل اذلي منحه مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية
مبارشة للمتقدمني ا ألربعة اذلين أأوىص هبم اجمللس الاستشاري يف اجامتعه الثا ي والعرشين ،هبدف دمع مشاركهتم يف ادلورة
احلادية والثالثني للجنة .كام ذكّر اجمللس الاستشاري ابلتوصية اليت أأصدرها يف اجامتعيه السابقني و أأحاط علام بأأن الصندوق
ظ ّل ،منذ ادلورة السابعة والعرشين للجنة ومبا يشمل تكل ادلورة ،عاجزا عن متويل أأي طالب لدلمع ممن أأويص بدمع
مشاركهتم ،و أأعاد التأأكيد عىل توصيته مبعاجلة هذا الوضع.
 .4واعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة طاليب ادلمع الواردة يف املذكرة
الإعالمية  ،WIPO/GRTKF/IC/30/INF/4ويف مضمون طلباهتم ،ووفقا للامدة (6ط) من مرفق
الوثيقة :WO/GA/39/11
" "1ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة (5ه) يه :ادلورة الثانية والثالثون للجنة.
" "2طالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل رضورة دمع مشاركهتم مبدئيا يف ادلورة املذكورة ،يف انتظار
توافر ا ألموال الاكفية (ترتيب حسب ا ألولوايت):
الس يد رودريغو دي ل كروس اإينالغو
والس يد ميخائيل توديش يف
والس يدة سيس يليا اإينك اإنديفون
والس يد كامل كومار راي
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" "3طالبو ادلمع اذلين أأجلت طلباهتم لميعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنة (ابلرتتيب
ا ألجبدي الإنلكزيي):
الس يد عيىس أأدامو
والس يد حامدي أأغ محمد أأاب
والس يد دميرتي برزخوف
والس يد مصويل اكوبر بينيدو
والس يد نيلسون دي ليون اكنتويل
والس يد اخملتار محمدو
والس يدة نونغ بولكي سيهنا
" "4طالبو ادلمع اذلين رفض اجمللس الاستشاري طلبات دمع مشاركهتم (ابلرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي):
الس يد توماس أألركون أأيساغريري
وس يحال مضمون هذا التقرير والتوصيات اليت حيتوي علهيا اإىل املدير العام للويبو بعد أأن يعمتده أأعضاء اجمللس الاستشاري
وفقا للفقرة ا ألخرية من املادة (6ط) من مرفق الوثيقة .WO/GA/39/11
حرر يف جنيف ،يوم  21سبمترب 2016
ّ
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أأسامء أأعضاء اجمللس الاستشاري:
سعادة الس يد مياكئيل تيين ،سفري وانئب املمثل ادلامئ ،البعثة ادلامئة لإندونيس يا يف جنيف ،رئيس اجمللس الاستشاري،
وانئب رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،وعضو حبمك املنصب[ ،توقيع]
وابلرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي:
الس يد ابابغنا أأبو بكر ،ممثل ،رابطة تمنية شعب اكنوري ،نيجرياي [توقيع]
الس يد ابرفزي اإميوموف ،سكرتري اثن ،البعثة ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف [توقيع]
والس يدة اإميا هاويل ،مستشارة يف جمال الس ياسة العامة ،وحميط العمل والتجارة ،وزارة ا ألعامل والابتاكر والعامةل،
نيوزيلندا [اعتذرت عن عدم احلضور]
والس يدة ،لوس يا فريانندا اإيناس يو بلفور ساليس ،ممثةل ،املعهد الربازييل للساكن ا ألصليني ،الربازيل [توقيع]
والس يد ،كومو ماكونغا ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة لكوت ديفوار ،جنيف [توقيع]
والس يدة روساريو لويك جيل ،ممثةل  ،اللجنة القانونية لتمنية شعوب منطقة ا ألنديز ،بريو [توقيع]
والس يدة توس تا مادلواندو ،سكرتيرة اثلثة ،البعثة ادلامئة لإكوادور ،جنيف [توقيع]
والس يدة بريس يال أأن ايب ،سكرترية اثنية ،البعثة ادلامئة ملالزياي ،جنيف [توقيع]
[هناية املرفق والوثيقة]

