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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 ديسمي   8 التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الخامسةالدورة 
 2022 ديسمي   9إىل  5جنيف، من 

عات للجماعات األصلية والمحلية المعتمدة قرارات اتخذها المدير العام وف ي اعتمدها صندوق التبر
قا للتوصيات الت 

 االستشاري المجلس

 مذكرة إعالمية من إعداد المدير العام

ي أقرتها الجمعية العامة إلنشاء صندوق  .1
تيبات الت  ي مرفق الوثيقةيرد نص الب 

عات الويبو )"الصندوق"( ف  . WO/GA/39/11 تبر

ي 6وتنص المادة 
 : )ط( من القرار عىل ما يأت 

ي يجتمع عىل هامشها. "
:  يعتمد المجلس االستشاري توصيته قبل نهاية دورة اللجنة الت  ي هذه التوصية تحديد ما يىلي

 ويرد ف 

الدورة المقبلة المقصودة بالدعم المالي )أي دورة اللجنة الالحقة(، وإن لزم األمر، اجتماع واحد الحق أو أكبر للفريق  "1"
 ،العامل ما بي   الدورات

ي هذه الدورة للجنة أو اجتماع  "2"
ي الدعم الذين وافق المجلس االستشاري عىل دعمهم باألموال المتاحة ف  وطالتر

 )اجتماعات( األفرقة،

"3"  
 
 ،عىل التوصية بدعمه، ولكن األموال المتاحة غب  كافية لدعمه وأي طالب دعم أو أكبر وافق المجلس االستشاري مبدئيا

ي المادة  "4"
 ،10وأي طالب دعم أو أكبر ُرفض طلبه وفقا لإلجراء المذكور ف 

ي المادة  "5"
ي الدورة الالحقة للجنة وفقا لإلجراء المذكور ف 

ّجل طلبه إلمعان البحث فيه ف 
ُ
 . 10وأي طالب دعم أو أكبر أ

 بناًء عىل التوصية. وينقل المجلس اال 
 
خذ قرارا

ّ
 محتويات التوصية إل المدير العام للويبو الذي يت

 
ويخطر المدير العام ستشاري فورا

 أو قبل نهاية الدورة الجارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعالمية تحدد القرار المتخذ بشأن كل طالب دعم
 
 ". للويبو اللجنة فورا

ي ختام االجتماع الذي عقده عىل وعليه، تود األمانة إطالع ال .2
ي اعتمدها ف 

لجنة عىل تقرير المجلس االستشاري والتوصيات الت 
ي مرفق هذه الوثيقة. ربعي   واأل الخامسةهامش الدورة 

  للجنة. ويرد التقرير ف 
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ي أوىص بها  .3
ىع انتباه اللجنة إل أن المدير العام قد أحاط علما بذلك التقرير واعتمد القرارات الت  ي وُيسب 

 
المجلس االستشاري ف

 كما أقرتها الجمعية العامة )الدورة التاسعة والثالثون(.   WO/GA/39/11)د( من مرفق الوثيقة 6منه، وفقا للمادة  4الفقرة 

 ]يىلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 

عات  صندوق التي 

 االستشاريالمجلس 

 تقرير

ي ّ   .1
ُ
عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة )"الصندوق"(، الذي ع عقد المجلس االستشاري لصندوق الويبو للتبر
 أثناءأعضاؤه بقرار من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(، 

ي نهاية هذا التقرير، اجتماعه  الخامسة واألربعي   دورتها 
 
برئاسة السيد  2022 ديسمبر  7والثالثي   يوم  الخامسوالذين تظهر أسماؤهم ف

، وهو عضو بحكم المنصب، عىل هامش الدورة  ي
 للجنة.  الخامسة واألربعي   يوناه سيليت 

 . WO/GA/39/11الوثيقة  من مرفق 9و 7واجتمع أعضاء المجلس االستشاري وفقا للمادتي    .2

ر المجلس االستشاري بالمادة  .3
ّ
وأحاط علما بالوضع المالي للصندوق كما جاء  ،WO/GA/39/11)أ( من مرفق الوثيقة 5وذك

ي المذكرة اإلعالمية 
 
الخامسة والموزعة قبل افتتاح الدورة  2022 نوفمبر  23المؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/44/INF/4وصفه ف
ي  واألربعي   

ي الصندوق، بعد خصم المبلغ الذي سبق تخصيصه، بقيمةللجنة والت 
 
ي ف

دت المبلغ المتبق 
ّ
فرنكا سويرسيا   6,437.23حد

ي 
 
ي هذا الصدد، 2022 نوفمبر  10ف

 
يورو  15,000فرنكا سويرسيا )ما يعادل  14,233.70 مبلغل تقديرهالمجلس االستشاري  يكرر . وف

ي تاري    خ التحويل( الذي دفعته 
 
ي ألمانيا ف

 
ي وزارة العدل االتحادية ف

 
 المجلس االستشاري الدول 2022سبتمبر  13إل الصندوق ف

ّ
. وحث

ي الصندوق. 
 
ي الويبو وسائر الجهات المانحة المحتملة عىل اإلسهام أكبر ف

 
 األعضاء ف

ي المذ  .4
ي الدعم الواردة ف  ي قائمة طالتر

كرة اإلعالمية واعتمد المجلس االستشاري التوصيات التالية بعد النظر ف 
WIPO/GRTKF/IC/45/INF/4 ي مضمون طلباتهم، ووفقا للمادة

 : WO/GA/39/11)ط( من مرفق الوثيقة 6، وف 

: الدورة 5الدورة القادمة المقصودة بالدعم المالي وفقا للمادة  "1"  واألربعون للجنة؛ السادسة)ه( هي

ورة دعم "2" ي الفقرة  طالبو الدعم الذين وافق المجلس االستشاري عىل ض 
ي دورة اللجنة المشار إليها ف 

مشاركتهم مبدئيا ف 
ي انتظار توافر األموال 1"4

 (: ةحسب األولويبالكافية )"، ف 

ا رام مش  (السيد) اريهجبر

 (السيد) و ام كوسال ارو مفعج

 نة: طالبو الدعم الذين أِجلت طلباتهم ليمعن المجلس االستشاري البحث فيها حت  الدورة القادمة للج "3"

 )السيد( باباغنا أبو بكر 

ي   إيغتر
 )السيد( أغوسو مارسيلي  

 الدعم الذين رفضت طلباتهم: )طالبو(  طالب "4"

 ال أحد. 

ي يحتوي عليها إل المدير العام للويبو بعد أن يعتمده أعضاء المجلس االستشاري وفقا 
وسُيحال مضمون هذا التقرير والتوصيات الت 

ة من المادة   . WO/GA/39/11)ط( من مرفق الوثيقة 6للفقرة األخب 

ي جنيف، يوم
 2022 ديسمبر  7 ُحّرر ف 

 

 أسماء أعضاء المجلس االستشاري: 

ي )السيد(، نائب رئيس لجنة المعارف، وعضو بحكم المنصب، ]موافق[الرئيس: السي
 د يوناه سيليت 

ي:  تيب األبجدي اإلنكلب    وبالب 

 ة[موافق]جمهورية كينيا  ،مكتب المدىعي العام ووزارة العدل ،مستشارة الدولة األول ،كاثرين بونياسي كاهوريا )السيدة(
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ي كوزونيو ماي
، جنيف ]سكرتب  أول، ال (،السيد) فويت  ي  [موافقبعثة الدائمة لفيجر

 [موافقشيىلي ] ،وكيل األمانة للشؤون االقتصادية الدولية ،رئيس قسم الملكية الفكرية ،سيباستيان مولينا نيكول )السيد(

ناشيونال  منظمةممثلة  ،)السيدة(سونيا باتريشيا مورسيا   [موافقة]مالوكا انب 

 [موافق( ]MBOSCUDAمبورورو للتنمية الثقافية االجتماعية )ممثل جمعية  ،موس عثمان ندامبا )السيد(

اءاتب  كب(،  السيد)ماس ج. ريتينغب  تو  اءات والعالمات التجارية، وزارة العدل  ، فاحصي البر ي للبر
اءات، المكتب األلمات  شعبة البر

 االتحادية، ألمانيا ]موافق[

ل )السيد(، ممثل ومستشار،  [موافق( ]NARFصندوق حقوق األمريكيي   األصليي   ) جيسون سب 

 [موافق)السيد(، رئيس إدارة الشؤون الدولية، مكتب الملكية الصناعية لجمهورية سلوفاكيا، سلوفاكيا ] زاتكولياكإميل 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


