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WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6 

 ةابإلنلكزيياألصل: 

 2018 ديسمرب 13 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون الثامنة الدورة
 2018 ديسمرب 14إىل  10جنيف، من 

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

تربعات الويبو )"الصندوق"( يف مرفق يرد نص الرتتيبات اليت أقرهتا امجلعية العامة إلنشاء صندوق  .1

 )ط( من القرار عىل ما يأيت:6وتنص املادة . WO/GA/39/11 الوثيقة

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

ايل، )أي ادلورة املقصودة ابدلمع امل -فرقة وإن دعت الرضورة اجامتع )اجامتعات( األ -دورة اللجنة الالحقة  "1"

 ؛الالحقة للجنة(

وطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل دمعهم ابألموال املتاحة يف هذه ادلورة للجنة أو اجامتع  "2"

 ؛)اجامتعات( األفرقة

ل املتاحة غري وأي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن األموا "3"

 ؛دلمعه اكفية
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 ؛10وأي طالب دمع أو أكرث ُرفض طلبه وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  "4"

وأي طالب دمع أو أكرث ُأّجل طلبه إلمعان البحث فيه يف ادلورة الالحقة للجنة وفقا لإلجراء املذكور يف  "5"

 .10 املادة

طر املدير العام للويبو اذلي يتّخذ قرارا بناء عىل التوصية. وُي وينقل اجمللس الاستشاري فورا حمتوايت التوصية إىل املدير 

العام للويبو اللجنة فورا أو قبل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعالمية حتدد القرار املتخذ بشأن لك 

 ."طالب دمع

اذلي وعليه، تود األمانة إطالع اللجنة عىل تقرير اجمللس الاستشاري والتوصيات اليت اعمتدها يف ختام الاجامتع  .2

 ة والثالثني للجنة. ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة.ثامنعقده عىل هامش ادلورة ال 

ير واعمتد القرارات اليت أوىص هبا اجمللس التقر  حتوى هذاويُسرتعى انتباه اللجنة إىل أن املدير العام قد أحاط علام ب  .3

كام أقرهتا امجلعية العامة )ادلورة  WO/GA/39/11)د( من مرفق الوثيقة 6منه، وفقا للامدة  4الاستشاري يف الفقرة 

 التاسعة والثالثون(.

[املرفقييل ذكل ]
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 تربعاتلل صندوق الويبو 

 اجمللس الاستشاري

 التقرير

اذلي عنُّي )"الصندوق"(،  لفائدة امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدةتربعات لل عقد اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو  .1

 التقليدية والفوللكور )"اللجنة"( أعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف

برئاسة  2018 ديسمرب 12يوم  الثالثنيواذلين تظهر أسامؤمه يف هناية هذا التقرير، اجامتعه  والثالثني ةثامنال  أثناء دورهتا

 للجنة. والثالثني ةثامنال عضو حبمك املنصب، عىل هامش ادلورة و فزيال شريي س يدهارات، وهالس يد 

الس يد  شاركومل ي  .WO/GA/39/11 من مرفق الوثيقة 9و 7 اجمللس الاستشاري وفقا للامدتنيواجمتع أعضاء  .2

للحصول عىل  هعن التصويت عىل طلب الاستشاري، يف املداوالت وامتنع عضوا يف اجمللس ي عنُّي ، اذلكعباج كوندي تشوك

 من املرفق املذكور. 11ادلمع من الصندوق، طبقا للامدة 

أحاط علام ابلوضع املايل للصندوق و  WO/GA/39/11 )أ( من مرفق الوثيقة5 تشاري ابملادةاجمللس الاس  ذكّرو  .3

واملوزعة قبل  ،2018نومفرب 21يف  املؤرخة WIPO/GRTKF/IC/38/INF/4 جاء وصفه يف املذكرة اإلعالمية كام

 تهقي و ، خصم املبلغ اذلي س بق ختصيصهبعد  املبلغ املتبقي يف الصندوق حّددتللجنة واليت والثالثني  ةالثامنافتتاح ادلورة 

وذكّر اجمللس الاستشاري مع التقدير بأحدث مسامهة ُقدمت إىل الصندوق  .2018 نومفرب 20 يف سويرساي فرناك 96.50

. وإذ أشار اجمللس الاستشاري إىل أنه سيتعّذر عىل 2017فرباير  28ويه املسامهة اليت قدمهتا حكومة أسرتاليا يف 

دم مساهامت جديدة إىل الصندوق متويل أّي من طاليب ادلمع املوىص هبم ألغراض ادلورات املقبةل للجنة يف حال مل تُق

 ادلول األعضاء يف الويبو وسائر املاحنني عىل اإلسهام أكرث يف الصندوق.بشدة الصندوق، فإنه حّث 

يف املذكرة  الواردة طاليب ادلمعواعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة  .4

)ط( من مرفق 6ووفقا للامدة ، م، ويف مضمون طلباهتWIPO/GRTKF/IC/38/INF/4 اإلعالمية

 :WO/GA/39/11 الوثيقة

 والثالثون للجنة؛ ةتاسعال )ه( يه: ادلورة 5ادلورة القادمة املقصودة ابدلمع املايل وفقا للامدة  "1"

اللجنة املشار إلهيا يف دورة  عىل رضورة دمع مشاركهتممبدئيا طالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري  "2"

 نتظار توافر األموال الاكفية )حسب األولوية(:"، يف ا1"4 الفقرة يف

 الس يد أودون نسومبو اكبو

 الس يد كعباج كوندي تشوك
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 لت طلباهتم ليعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنةج  طالبو ادلمع اذلين أُ  "3"

 (:ةاإلنلكزييابللغة األجبدي  )ابلرتتيب

 حامدي أج محمد أاب الس يد

 الس يد رودريغو دي ال كروس إيالغو

 الس يد ندايغا سول

 :اذلين رفض اجمللس الاستشاري طلب دمع مشاركتهادلمع  وطالب "4"

 الس يد ابابغنا أبو بكر

 الس يد أغوسو مارس يلني إيغيب

 الس يدة إدان ماراي دا كوس تا إ س يلفا

 الس يد نيلسون دي ليون كنتويل

اليت حيتوي علهيا إىل املدير العام للويبو بعد أن يعمتده أعضاء اجمللس الاستشاري حال مضمون هذا التقرير والتوصيات س يُ و 

 .WO/GA/39/11 )ط( من مرفق الوثيقة6 وفقا للفقرة األخرية من املادة

 2018 ديسمرب 12يوم ر يف جنيف، رّ حُ 
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 :أعضاء اجمللس الاستشاريأسامء 

البعثة ادلامئة إلندونيس يا يف جنيف، رئيس اجمللس  ،زيرو  برتبة مستشار ،فزيال شريي س يدهاراتالرئيس: الس يد 

 ]توقيع[، عضو حبمك املنصبالاستشاري، وانئب رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، و 

 :ةاإلنلكزييابللغة وابلرتتيب األجبدي 

مؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي قسم العلوم التقنية والتكنولوجيا،  الس يد كامل بني كورمني، املدير العام املساعد،

(MyIPO) ،توقيع[وشؤون املس هتلكني، مالزياي  وزارة التجارة ادلاخلية[ 

 ]توقيع[ أميارا، بوليفيا - عددة التخصصاتمركز ادلراسات املتثل كعباج كوندي تشوك، م الس يد

 ]توقيع[جملس معاهدة الهنود ادلولية، الوالايت املتحدة األمريكية مثةللوريزنو،  الس يدة جون ل.

ارة العالقات اخلارجية، ابوال مورينو، مستشارة، مديرية الشؤون الاقتصادية والاجامتعية والبيئية، وزالس يدة 

 ]توقيع[ كولومبيا

 مثةل صندوق حقوق األمريكيني األصليني، الوالايت املتحدة األمريكية ]توقيع[ي، الس يدة سوزان نو 

 ]توقيع[ وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب أفريقياالس يدة شومياكزي ابنغو، خبرية، 

 ]توقيع[الس يدة ريناات رينكوسكيني، مستشارة، البعثة ادلامئة لليتوانيا يف جنيف 

الوالايت املتحدة  حق املؤلف، ارة، مكتب الشؤون الس ياس ية وادلولية، مكتبمستشالس يدة أوريليا شولزت، 

 ]توقيع[ األمريكية

 ]هناية املرفق والوثيقة[


