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WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مارس  21 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون ةالتاسع الدورة
ىل  18 جنيف، من  2019مارس  22اإ

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

عداد املدير العام عالمية من اإ  مذكرة اإ

يرد نص الرتتيبات اليت أأقرهتا امجلعية العامة لإنشاء صندوق تربعات الويبو )"الصندوق"( يف مرفق الوثيقة  .1

WO/GA/39/11. 

 )ط( من القرار عىل ما يأأيت:6وتنص املادة 

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

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

 الالحقة للجنة(،

وطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل دمعهم ابلأموال املتاحة يف هذه ادلورة للجنة أأو اجامتع  ."2"

 )اجامتعات( الأفرقة،
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وأأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن الأموال املتاحة غري  ."3"

 اكفية دلمعه،

 ،10وأأي طالب دمع أأو أأكرث ُرفض طلبه وفقا لالإجراء املذكور يف املادة  ."4"

وفقا لالإجراء املذكور يف وأأي طالب دمع أأو أأكرث ُأّجل طلبه لإمعان البحث فيه يف ادلورة الالحقة للجنة  ."5"

 .10 املادة

ىل املدير العام للويبو اذلي يتّخذ قرارا 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 اللجنة عىل تقرير اجمللس الاستشاري والتوصيات اليت اعمتدها يف ختام الاجامتع اذلي  .2 وعليه، تود الأمانة اإ

 ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة. والثالثني للجنة. التاسعةعقده عىل هامش ادلورة 

ىل أأن املدير العام قد أأحاط ع .3 لام بذكل التقرير واعمتد القرارات اليت أأوىص هبا اجمللس ويُسرتعى انتباه اللجنة اإ

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

 التاسعة والثالثون(.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 صندوق الويبو للتربعات

 اجمللس الاستشاري

 التقرير

عقد اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو للتربعات اذلي عنُّي أأعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية  .1

والثالثني واذلين تظهر  التاسعة"( أأثناء دورهتا املعارف ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"جلنة

برئاسة الس يد فيصل شريي س يدهارات، وهو  2019مارس  20 يوم ثالثنيوال ادي أأسامؤمه يف هناية هذا التقرير، اجامتعه احل

 والثالثني للجنة. التاسعةعضو حبمك املنصب، عىل هامش ادلورة 

 .WO/GA/39/11من مرفق الوثيقة  9و 7للامدتني واجمتع أأعضاء اجمللس الاستشاري وفقا  .2

وأأحاط علام ابلوضع املايل للصندوق كام  WO/GA/39/11)أأ( من مرفق الوثيقة 5وذكّر اجمللس الاستشاري ابملادة  .3

واملوزعة قبل افتتاح ادلورة  2019 فرباير 4املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4جاء وصفه يف املذكرة الإعالمية 

 96.50واليت حتّدد املبلغ املتبقي يف الصندوق، بعد خصم املبلغ اذلي س بق ختصيصه، بقمية املعارف لثالثني للجنة وا تاسعةال 

ذ وأأحاط اجمللس علام بأأن الصندوق لن يكون قادًرا عىل متويل أأي طالب لدلمع ممن . 2019 فرباير 4 فرناك سويرساي يف واإ

ىل مساهامت جديدة ويف الوقت املناسب ورود دون املعارف لجنة ل املقبةل ورات ادليف أأويص بدمع مشاركهتم  من املاحنني اإ

اجمللس الاستشاري ادلول الأعضاء يف الويبو واملاحنني احملمتلني الآخرين عىل املسامهة يف الصندوق. ويف وحّث الصندوق، 

 دولر كندي يف الصندوق. 000 25 لغة مببتقدير كبري بتعهد حكومة كندا ابملسامهب هذا الصدد، رحب اجمللس الاستشاري 

واعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة طاليب ادلمع الواردة يف املذكرة الإعالمية  .4

WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4 ط( من مرفق الوثيقة 6، ويف مضمون طلباهتم، ووفقا للامدة(WO/GA/39/11: 

 )ه( يه:5ملايل وفقا للامدة مع اادلورة القادمة املقصودة ابدل "1"

 للجنة. ربعونادلورة الأ 

لهي "2" يف  اطالبو ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل رضورة دمع مشاركهتم مبدئيا يف دورة اللجنة املشار اإ

 ، يف انتظار توافر الأموال الاكفية )ترتيب حسب الأولوايت(:"1"4الفقرة 

 الس يدة جينفر تويل كوربوز

 كوندي تشوكالس يد كعباج 

 الس يد أأودون نسومبو اكبو

 الس يد نيلسون دي ليون كنتويل

 الس يد حامدي أأج محمد أأاب
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 مورياك رواابتريس يا الس يدة سونيا 

 الس يدة بييب ابراب

طالبو ادلمع اذلين أأِجلت طلباهتم لميعن اجمللس الاستشاري البحث فهيا حىت ادلورة القادمة للجنة )ابلرتتيب  "3"

 الإنلكزيي(:الأجبدي 

يغيب  الس يد أأغوسو مارس يلني اإ

ينالغو  الس يد رودريغو دي ل كروس اإ

 الس يد ندايغا سول

 طالبو ادلمع اذلين رفض اجمللس الاستشاري طلبات دمع مشاركهتم: "4"

 ل يوجد

ىل املدير العام للويبو بعد أأن يعمتده أأعضاء اجمل لس الاستشاري وس ُيحال مضمون هذا التقرير والتوصيات اليت حيتوي علهيا اإ

 .WO/GA/39/11)ط( من مرفق الوثيقة 6وفقا للفقرة الأخرية من املادة 

 2019مارس  20 ّرر يف جنيف، يومحُ 
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 أأسامء أأعضاء اجمللس الاستشاري:

وزير مستشار، البعثة ادلامئة لإندونيس يا يف جنيف، انئب رئيس اللجنة احلكومية ، الس يد فيصل شريي س يدهاراتالرئيس: 

 ادلولية، وعضو حبمك املنصب ]توقيع[

 :الإنلكزيي وابلرتتيب الأجبدي

 ]توقيع[ جنيفيف  لش ييل مستشار، البعثة ادلامئةالس يد مارتني كوراي، 

يف سويرسا والبعثة ادلامئة لغامبيا يف وزير مستشار وانئب املمثل ادلامئ، سفارة غامبيا كوس تا،  االس يد أألكساندر د

 ]توقيع[ جنيف

 ]توقيع[بريو  (،CAPAJ، ممثةل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب الأنديز الأصلية )جيس ياك فوريروالس يدة 

 الأوىل، كندا ]توقيع[ شعوب، ممثل مجعية ال الس يد جريميي كولودزجي

 ، سويرسا ]توقيع[(CISA، ممثةل اجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية )غايس برييليت الس يدة

 ، كندا ]توقيع[(ISEDالابتاكر والعلوم والتمنية الاقتصادية يف كندا )وزارة ، مديري املشاريع ةكبري  ،روالس يدة ش ييل 

 جنيف ]توقيع[يف  الس يد غزيز س يتشانوف، السكرتري الثالث، البعثة ادلامئة لاكزاخس تان

 جنيف ]توقيع[يف ند ، البعثة ادلامئة لتايل مستشارةوزيرة ، الس يدة انفارات اتناكمالس

 ]هناية املرفق والوثيقة[


