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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الثالثة الدورة

ىل فرباير  27جنيف، من   2017مارس  3اإ
 
 

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

عالمية  عدادمن مذكرة اإ  املدير العام اإ

يرد نص الرتتيبات اليت أأقرهتا امجلعية العامة لإنشاء صندوق تربعات الويبو )"الصندوق"( يف مرفق  .1
 )ط( من القرار عىل ما يأأيت:6وتنص املادة . WO/GA/39/11 الوثيقة

 "يعمتد اجمللس الاستشاري توصيته قبل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها. ويرد يف هذه التوصية حتديد ما ييل:

ن دعت الرضورة اجامتع )اجامتعات( الأفرقة  -دورة اللجنة الالحقة  "1" املقصودة ابدلمع املايل، )أأي ادلورة  -واإ
 ،(لالحقة للجنةا

وطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل دمعهم ابلأموال املتاحة يف هذه ادلورة للجنة أأو اجامتع  "2"
 )اجامتعات( الأفرقة،

وأأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن الأموال املتاحة غري  "3"
 دلمعه، اكفية

 ،10طالب دمع أأو أأكرث ُرفض طلبه وفقا لالإجراء املذكور يف املادة أأي و  "4"

أأي طالب دمع أأو أأكرث ُأّجل طلبه لإمعان البحث فيه يف ادلورة الالحقة للجنة وفقا لالإجراء املذكور يف و  "5"
 .10 املادة
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ىل املدير العام للويبو اذلي يتّخذ قرا را بناء عىل التوصية. وخيطر املدير وينقل اجمللس الاستشاري فورا حمتوايت التوصية اإ
عالمية حتدد القرار املتخذ بشأأن لك  العام للويبو اللجنة فورا أأو قبل هناية ادلورة اجلارية عىل أأي حال، عن طريق مذكرة اإ

 طالب دمع."

طالع اللجنةوعليه، تود الأمانة  .2 ع اذلي تقرير اجمللس الاستشاري والتوصيات اليت اعمتدها يف ختام الاجامتعىل  اإ
 . ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة.للجنة والثالثني ثالثةال عقده عىل هامش ادلورة 

ىل أأنيُسرتعى انتباه و  .3 اليت أأوىص هبا اجمللس  القراراتعلام بذكل التقرير واعمتد  املدير العام قد أأحاط اللجنة اإ
كام أأقرهتا امجلعية العامة  WO/GA/39/11 )د( من مرفق الوثيقة6 وفقا للامدةمنه،  4 يف الفقرة الاستشاري

 .اسعة والثالثون(الت )ادلورة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 تربعاتلل صندوق الويبو 

 اجمللس الاستشاري

 التقرير

اذلي عنُّي )"الصندوق"(،  لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدةتربعات لل عقد اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو  .1
، التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(أأعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 

 2017 مارس 2و 1يويم  والعرشين اخلامس هناية هذا التقرير، اجامتعه واذلين تظهر أأسامؤمه يف والثالثني الثالثة أأثناء دورهتا
 للجنة. والثالثني الثالثةعضو حبمك املنصب، عىل هامش ادلورة و ، وهسعادة الس يد مياكئيل تيينبرئاسة 

 تشاركومل  .WO/GA/39/11 من مرفق الوثيقة 9و 7 واجمتع أأعضاء اجمللس الاستشاري وفقا للامدتني .2
انس يو بيلفورت الس يدة املداولت وامتنعت عن  نت عضوا يف اجمللس الاستشاري، يفساليس، اليت ُعيّ  لوس يا فرانندا اإ

 من املرفق املذكور. 11 طبقا للامدةالتصويت عىل طلهبا للحصول عىل ادلمع من الصندوق، 

أأحاط علام ابلوضع املايل للصندوق و  WO/GA/39/11 )أأ( من مرفق الوثيقة5 اجمللس الاستشاري ابملادة ذكّرو  .3
واملوزعة قبل افتتاح  2017 فرباير 1 املؤرخة WIPO/GRTKF/IC/33/INF/4 جاء وصفه يف املذكرة الإعالمية كام

، بعد خصم املبلغ اذلي س بق ختصيصه، ندوقاملبلغ املتبقي يف الص  حّددتللجنة واليت والثالثني  الثالثةادلورة 
الويبو اجمللس الاستشاري، أأمانة ، أأبلغت وعالوة عىل ذكل .2017 يناير 20 يف سويرساي فرناك 623.20 بقمية

دولر أأسرتايل  50 000فرناك سويرساي )ما يعادل  37 835بأأن حكومة أأسرتاليا قدمت مسامهة بقمية ، 2017 مارس 1 يف
ىل الصندوق يف يف اترخي معلية التحويل(  فرناك  38 458.30، وأأن املبلغ املتاح يف الصندوق ابت يساوي 2017فرباير  28اإ

اجمللس الاستشاري ابملسامهة اليت قدمهتا حكومة أأسرتاليا وأأبدى تقديره اخلالص لها ورّحب  .2017 مارس 1سويرساي يف 
 أأكرث يف الصندوق. الإسهاماحنني عىل يف الويبو وسائر امل وحّث ادلول الأعضاء

يف املذكرة  الواردة معطاليب ادلاعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة و  .4
من مرفق )ط( 6، ووفقا للامدة م، ويف مضمون طلباهتWIPO/GRTKF/IC/33/INF/4 الإعالمية

 :WO/GA/39/11 الوثيقة

 .للجنةوالثالثون  الرابعة)ه( يه: ادلورة 5ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة  "1"

لهيا  اللجنةدورة يف  طالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل رضورة دمع مشاركهتم "2" املشار اإ
 :(الأجبدي الإنلكزيي رتتيبابل)" 1"4 الفقرة يف

 حامدي أأج محمد أأابالس يد  

 كعباج كوندي تشوكالس يد و 

انس يو بيلفورتو   ساليس الس يدة لوس يا فرانندا اإ

 كامل كومار راي الس يدو 

 بولينا شولبيفاوالس يدة 
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)ابلرتتيب  لت طلباهتم لميعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنةج  طالبو ادلمع اذلين أأ  "3"
 :الأجبدي الإنلكزيي(

 أأداموعيىس الس يد 

 شاتو يايل أأ  ةلس يداو 

دان ماراي دا كوس تا اإ س يلفاوالس يدة   اإ

 جون كولول أأويل تينغواوالس يد 

 فينس ينت فمييلو رابوووالس يد 

 استيفن غواغويريوالس يد 

 :)ابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي( طالبو ادلمع اذلين رفض اجمللس الاستشاري طلبات دمع مشاركهتم "4"

 الس يد محمد عيل عزيز النائب

 الس يد تميويث أأويل لرابيو 

 الس يد أألفريد سايغريو أأويل موس ياينو 

 مشس ادلين عيل انيجالس يد و 

 الس يد س يفران سينديزيراو 

 الس يد نغوانق سوانم شريابو 

ىل املدير العام للويبو بعد أأن يعمتده أأعضاء اجمللس الاستشاري وس يُ  حال مضمون هذا التقرير والتوصيات اليت حيتوي علهيا اإ
 .WO/GA/39/11 )ط( من مرفق الوثيقة6 وفقا للفقرة الأخرية من املادة

 2017 مارس 2يوم ر يف جنيف، رّ حُ 
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 :أأعضاء اجمللس الاستشاريأأسامء 

البعثة ادلامئة لإندونيس يا يف جنيف، رئيس اجمللس الاستشاري،  ،سفري وانئب املمثل ادلامئ ،مياكئيل تيينسعادة الس يد 
 ]توقيع[، عضو حبمك املنصبرئيس اللجنة احلكومية ادلولية، و  وانئب

 وابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي:

 []توقيع ، بريو(CAPAJ) اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائلممثل ، توماس أألركونالس يد 

يس يليالوفا أأبينيلو، مدعية عامة،  والس يدة  ]توقيع[ توفالو عي العام،مكتب املدادلائرة القانونية، اإ

مكتب أأسرتاليا للملكية قسم الس ياسة والتعاون ادلوليني، شؤون الس ياسة العامة، ل  والس يدة أأيدين فيزتجريدل، مسؤوةل
 ]توقيع[ الفكرية، أأسرتاليا

انس يو بيلفورت والس يدة (، InBraPi) الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية معهد ممثةل، ساليس لوس يا فرانندا اإ
 [توقيع] الربازيل

دارة التعاون ادلويل، الس يدة غالينا ميخيفا، رئيسة و  الاحتادية للملكية  ادلائرةشعبة التعاون املتعدد الأطراف، اإ
 ]توقيع[ (، الاحتاد الرويسROSPATENT) الفكرية

دارة الرتاث، قسم الرتاث الثدانييال رودريغيس أأورييب، مستشارة،  والس يدة وزارة الثقافة، قايف غري املادي، اإ
 ]توقيع[ كولومبيا

، مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف الس ياسة العامة والتعلمي - بتيبامؤسسة ت ممثةل ، جينفر تويل كوربوزوالس يدة 
 ]توقيع[ الفلبني

 ]توقيع[ والس يد جورج تيباغاان، سكرتري اثلث، البعثة ادلامئة لأوغندا، جنيف

 ]هناية املرفق والوثيقة[


