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WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019 يونيو 20 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 يونيو 21إىل  17 جنيف، من

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

 مذكرة إعالمية من إعداد املدير العام

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

WO/GA/39/11. 

 :يل)ط( من القرار عىل ما ي6املادة  وتنص

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

املقصودة ابدلمع املايل، )أي ادلورة  -وإن دعت الرضورة اجامتع )اجامتعات( األفرقة  -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،
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وأي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن األموال املتاحة غري اكفية  ."3"

 دلمعه،

 ،10وأي طالب دمع أو أكرث ُرفض طلبه وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  ."4"

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

 .10 املادة

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

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

 طالب دمع."

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

 ويرد التقرير يف مرفق هذه الوثيقة. للجنة. األربعنيعقده عىل هامش ادلورة 

لام بذكل التقرير واعمتد القرارات اليت أوىص هبا اجمللس ويُسرتعى انتباه اللجنة إىل أن املدير العام قد أحاط ع .3

كام أقرهتا 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 أعضاؤه بقرار من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية  .1

واذلين تظهر أسامؤمه  األربعني"( أثناء دورهتا املعارف ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"جلنة

برئاسة الس يد فيصل شريي س يدهارات، وهو عضو حبمك  2019 يونيو 19 يوم ثالثنيوال  الثاينيف هناية هذا التقرير، اجامتعه 

 للجنة. األربعنياملنصب، عىل هامش ادلورة 

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

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

واملوزعة قبل افتتاح ادلورة  2019 مايو 15املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/40/INF/4جاء وصفه يف املذكرة اإلعالمية 

فرناك  2,405.75واليت حتّدد املبلغ املتبقي يف الصندوق، بعد خصم املبلغ اذلي س بق ختصيصه، بقمية املعارف للجنة  األربعني

اليت قدمهتا حكومة كندا إىل كبري ابملسامهة تقدير ب الاستشاري ب اجمللس ، رحّ ويف هذا الصدد. 2019 مايو 8 سويرساي يف

اجمللس الاستشاري وحّث ، التحويل(دوالر كندي يف اترخي  25,000)ما يعادل  سويرساي فرناك  268.75,قميةب  الصندوق

 آلخرين عىل املسامهة يف الصندوق.ادلول األعضاء يف الويبو واملاحنني احملمتلني ا

اعمتد اجمللس الاستشاري التوصيات التالية بعد النظر يف قامئة طاليب ادلمع الواردة يف املذكرة اإلعالمية و  .4

WIPO/GRTKF/IC/40/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"

 ؛يف حال جّددت امجلعية العامة للويبو والية اللجنة ،للجنة ربعوناألو  احلادية ادلورة

يف  امبدئيا يف دورة اللجنة املشار إلهي االاستشاري عىل رضورة دمع مشاركهتادلمع اذلين وافق اجمللس  اطالب "2"

 ، يف انتظار توافر األموال الاكفية )ترتيب حسب األولوايت(:"1"4الفقرة 

 الس يد ندايغا سول

 الس يد رودريغو دي ال كروس إينالغو

 :حىت ادلورة القادمة للجنة ميعن اجمللس الاستشاري البحث فيهل  هطلب ِجلأُ  ادلمع اذلي طالب "3"

 الس يد أغوسو مارس يلني إيغيب

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

 ال يوجد
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لس الاستشاري وس ُيحال مضمون هذا التقرير والتوصيات اليت حيتوي علهيا إىل املدير العام للويبو بعد أن يعمتده أعضاء اجمل

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

 2019 يونيو 19 ّرر يف جنيف، يومحُ 

 

 أسامء أعضاء اجمللس الاستشاري:

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

 ادلولية، وعضو حبمك املنصب ]توقيع[

 :اإلنلكزيي وابلرتتيب األجبدي

 ]توقيع[ اإلسالمية(، جنيف –الس يد رضا دهغاين، مستشار، البعثة ادلامئة إليران )مجهورية 

 ]توقيع[ (KUNAالس يد نيلسون دي ليون كنتويل، ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان )

 ]توقيع[ جنيف الس يد محمود جومازودا، سكرتري اثٍن، البعثة ادلامئة لطاجيكس تان،

 ]توقيع[ (ADJMORالس يدة سوابما مابو، ممثةل منظمة أدمجور )

 ]توقيع[ (INNالس يدة لويس مولينيك، ممثةل ش بكة معلومات الساكن األصليني )

 ]توقيع[ االس يد موزس فاهالن، انئب مدير لشؤون التجارة املتعددة األطراف، وزارة التعاون ادلويل، جنوب أفريقي

ية وادلولية، مكتب حق املؤلف، الوالايت املتحدة الس يد أوريليا شولزت، مستشارة، قسم الشؤون الس ياس  

 ]توقيع[ األمريكية

 ]توقيع[ ، البعثة ادلامئة إلكوادور، جنيفالس يدة هايدي فاسكونس ميدينا، سكرترية اثلثة

 ]هناية املرفق والوثيقة[


