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WIPO/GRTKF/IC/34/INF/6

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :يونيو 2017

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

جنيف ،من  12اإىل  16يونيو 2017
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 فرف 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

WIPO/GRTKF/IC/34/INF/6
2

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 الرابعة والثالثني للجنة .ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة.
 .3وي فسرتعى 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 لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة ("الصندوق") ،اذلي عف ّني
أأعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة")،
أأثناء دورهتا الرابعة والثالثني واذلين تظهر أأسامؤمه يف هناية هذا التقرير ،اجامتعه السادس والعرشين يف  14يونيو 2017
برئاسة سعادة الس يد مياكئيل تيين ،وهو عضو حبمك املنصب ،عىل هامش ادلورة الرابعة 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/34/INF/4املؤرخة  15مايو  2017واملوزعة قبل افتتاح
ادلورة الرابعة والثالثني للجنة واليت حدّدت املبلغ املتبقي يف الصندوق ،بعد خصم املبلغ اذلي س بق ختصيصه،
بقمية  22813.65فرناك سويرساي يف  12مايو  .2017و أأشار مع التقدير اإىل أخر اإسهام للصندوق قدمته حكومة أأسرتاليا يف
 28فرباير ّ 2017
،وحث اجمللس الاستشاري ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر املاحنني عىل الإسهام أأكرث يف الصندوق.
 .4واعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة طاليب ادلمع الواردة يف املذكرة
الإعالمية  ،WIPO/GRTKF/IC/34/INF/4ويف مضمون طلباهتم ،ووفقا للامدة (6ط) من مرفق
الوثيقة :WO/GA/39/11
" "1ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة (5ه) يه :ادلورة اخلامسة والثالثون للجنة ،اإن جددت
امجلعية العامة للويبو ولية اللجنة احلكومية ادلولية؛
" "2طالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل رضورة دمع مشاركهتم يف دورة اللجنة املشار اإلهيا
يف الفقرة ( "1"4ابلرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي):
الس يدة أأيل اي شاتو
والس يد نيلسون دي ليون كنتويل
والس يد استيفن غواغويري
والس يدة بولينا شولبيفا
والس يدة جينفر تويل كوربوز
" "3طالبو ادلمع اذلين أأجلت طلباهتم لميعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنة (ابلرتتيب
ا ألجبدي الإنلكزيي):
الس يد عيىس أأدامو
والس يدة اإدان ماراي دا كوس تا إا س يلفا
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والس يد اخملتار محمدو
والس يد جون كولول أأويل تينغوا
والس يد فينس ينت فمييلو رابوو
" "4طالبو ادلمع اذلين رف اجمللس الاستشاري طلبات دمع مشاركهتم (ابلرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي):
الس يد ط ّيب ّ
جالل
وس فيحال 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
فح ّرر يف جنيف ،يوم  14يونيو 2017
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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 حامدي أأج محمد أأاب ،ممثل عن منظمة أأدمجور ( ،)ADJMORمايل [توقيع]
والس يد عبد العزيز دينغ ،مستشار تقين ،وزارة الثقافة والتصالت ،الس نغال [توقيع]
والس يد ابرفزي اإميوموف ،سكرتري اثن ،البعثة ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف [توقيع]
والس يدة أأيدين فيزتجريدل ،مسؤوةل لشؤون الس ياسة العامة ،قسم الس ياسة والتعاون ادلوليني ،مكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية ،أأسرتاليا [توقيع]
والس يد جون لوريزنو ،ممثل عن الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية ،الولايت املتحدة ا ألمريكية [توقيع]
والس يدة نوس تا مادلواندو ،سكرتري اثلث ،البعثة ادلامئة لإكوادور ،جنيف [توقيع]
والس يد كامل كومار راي ،ممثل عن برانمج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلاي ،مجعية اإدارة أأصول امللكية الفكرية
ألغراض احلفاظ عىل التنوع البيولويج يف ا ألرايض الرطبة يف نيبال [توقيع]
والس يدة أأوفا فياكرايف سولامييالغي ،موظفة قانونية كبرية ،مكتب املدعي العام ،سوفا ،فيجي [توقيع]
[هناية املرفق والوثيقة]

