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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 مارس 22التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو اخلامسة الدورة

ىل  19جنيف، من   2018 مارس 23اإ
 
 

 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 خلامسةاعقده 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 )"اللجنةأأعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 

 20يويم  والعرشين السابعواذلين تظهر أأسامؤمه يف هناية هذا التقرير، اجامتعه  والثالثني اخلامسة أأثناء دورهتا
 اخلامسةعضو حبمك املنصب، عىل هامش ادلورة و ، وهفزيال شريي س يدهاراتالس يد برئاسة  2018 مارس 21و

 للجنة. والثالثني

ومل تشارك  .WO/GA/39/11 من مرفق الوثيقة 9و 7 للامدتنيواجمتع أأعضاء اجمللس الاستشاري وفقا  .2
، اليت ُعّينت عضوا يف اجمللس الاستشاري، يف املداولت وامتنعت عن التصويت عىل طلهبا للحصول بولينا شولبيفا الس يدة

 من املرفق املذكور. 11 عىل ادلمع من الصندوق، طبقا للامدة

أأحاط علام ابلوضع املايل للصندوق و  WO/GA/39/11 )أأ( من مرفق الوثيقة5 تشاري ابملادةاجمللس الاس  ذكّرو  .3
واملوزعة قبل افتتاح  2018 فرباير 1 املؤرخة WIPO/GRTKF/IC/35/INF/4 جاء وصفه يف املذكرة الإعالمية كام

، املبلغ اذلي س بق ختصيصه بعد خصم، املبلغ املتبقي يف الصندوق حّددتللجنة واليت والثالثني  اخلامسةادلورة 
ىل وذكّر اجمللس الاستشاري مع التقدير بأأ  .2018 يناير 26 يف سويرساي فرناك 7 766.30 بقمية حدث مسامهة قُدمت اإ

ذ . و 2017فرباير  28يف  حكومة أأسرتاليااليت قدمهتا سامهة امل الصندوق ويه  ىل أأنه سيتعّذر الاستشاري أأشار اجمللس اإ اإ
 متُقدجنة يف حال مل لأغراض ادلورات املقبةل لل هبم  املوىصطاليب ادلمع اثنني أأو ثالثة من بني أأكرث من عىل الصندوق متويل 

ىل الصندوق مساهامت جديدة نه اإ  صندوق.حّث ادلول الأعضاء يف الويبو وسائر املاحنني عىل الإسهام أأكرث يف ال ، فاإ

يف املذكرة  الواردة معطاليب ادلاعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة و  .4
)ط( من مرفق 6، ووفقا للامدة م، ويف مضمون طلباهتWIPO/GRTKF/IC/35/INF/4 الإعالمية

 :WO/GA/39/11 الوثيقة

، يف حال جّددت للجنةوالثالثون  السادسة)ه( يه: ادلورة 5ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة  "1"
 ؛لجنةال امجلعية العامة للويبو ولية 

لهيا دورة يف  عىل رضورة دمع مشاركهتممبدئيا طالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري  "2" اللجنة املشار اإ
 :(الأجبدي الإنلكزييرتتيب ابل) ، يف انتظار توافر الأموال الاكفية"1"4 الفقرة يف

 الس يدة جينفر تويل كوربوز  

انس يو بيلفورتو   ساليس الس يدة لوس يا فرانندا اإ

 الس يد حامدي أأج محمد أأابو 

 والس يدة بولينا شولبيفا

 مسيث-الس يدة اكيت هودجسونو 
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)ابلرتتيب  لت طلباهتم لميعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنةج  طالبو ادلمع اذلين أأ  "3"
 :الأجبدي الإنلكزيي(

يغيب  الس يد أأغوسو مارس يلني اإ

 شوكالس يد س يدهارات براي أأ و 

دان ماراي دا كوس تا اإ س يلفاوالس يدة   اإ

 جون كولول أأويل تينغواوالس يد 

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

 عيىس أأداموالس يد 

 الس يد محمد عيل عزيز النائبو 

 الس يد أألفا أأمادو ابهو 

 يالس يد لويس ابهاكول مابيدو 

 الس يد جامل بنايبو 

يراك الس يد تميويث و   رابياتأأويل اإ

 الس يد جيلبري اكلويب لوفونغولو 

 الس يد اخملتار محمدوو 

 الس يد تشاربواهبوكينغو نفنيو 

 كامل كومار راي الس يدو 

 الس يد فينس ينت فمييلو رابووو 

 مشس ادلينالس يد عيل انيج و 

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

 2018 مارس 21يوم ر يف جنيف، رّ حُ 
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 :أأعضاء اجمللس الاستشاريأأسامء 

 اجمللس الاستشاري، وانئبالبعثة ادلامئة لإندونيس يا يف جنيف، رئيس  ،ستشارم  ،فزيال شريي س يدهارات الس يد الرئيس:
 ]توقيع[، عضو حبمك املنصبرئيس اللجنة احلكومية ادلولية، و 

 وابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي:

 ]توقيع[ ونري الاكم،(MBOSCUDA) مجعية أأمبورورو للتمنية الاجامتعية والثقافية ثةلم الس يدة عيل أ ي شاتو، 

 ]توقيع[ (، بامنKUNAنيلسون دي ليون اكنتويل، مثل مجعية قبائل كوان املتحدة من أأجل الأرض الأم ) والس يد

سكوابر ابوتيس تا، مستشار   ]توقيع[ جنيف ،البعثة ادلامئة للمكس يك ة،والس يدة ماراي ديل بيالر اإ

فرين جاغديش جوجيا، مستشار رئييس سام، مكتب املدعي العام، مكتب الوزير الأول، توفالو  [توقيع] والس يد اإ

 ]توقيع[ ، جنيفخس تاناانوف، سكرتري اثلث، البعثة ادلامئة لاكز س يتش والس يد غزيز

امللكية الفكرية ادلولية، وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة،  والس يدة غريس سرتيبيكيس، مديرة مساعدة، قسم
 ]توقيع[ أأسرتاليا

الشامل/املركز الرويس للتدريب يف جمال الشعوب الأصلية  مركز دمع الشعوب الأصلية يف، بولينا شولبيفاوالس يدة 
(CSIPN/RITC )توقيع[ ، الاحتاد الرويس[ 

 ]توقيع[ ة لأوغندا، البعثة ادلامئاثنجورج تيباغاان، سكرتري والس يد 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


