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 1024 أأغسطس 21التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
 1024 سبمترب 5اإىل  2جنيف، من 

 
 

عمل اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية يف  مشاركة ممثلي اجلماعات األصلية واحمللية املعتمدة
اقرتاح لتمويل  :)اللجنة احلكومية الدولية( واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلورالفكرية 

 إضايف من ميزانية الويبو العادية

 

صداره كوثيقة وفود أأسرتاليا وفنلندا والكريس الرسويل ونيوزيلندا وسويرسا مت تقد    .2 ابلقرتاح املرفق طيه ملمتسًة اإ
 .العرشين للجنة الربانمج واملزيانيةرمسية يف ادلورة الثانية و 

أأسرتاليا وفنلندا والكريس ]ييل ذكل اقرتاح وفود 
 [الرسويل ونيوزيلندا وسويرسا
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 ]الأصل: ابلإنلكزيية[

مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد 
 ملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(:الوراثية وا

 اقرتاح لمتويل اإضايف من مزيانية الويبو العادية

نشائه يف س نة 1اس تفاد صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة )"الصندوق"( .2  1005 منذ اإ
الربانمج السويدي  يهحسب التسلسل التارخيي للتربعات(  ةمرتب) من التربعات املقدمة من طائفة واسعة من املتربعني

وسويرسا )املعهد الفيدرايل السويرسي  ،وصندوق كريس تنسن، وفرنسا ،(SwedBio/CBMادلويل للتنوع البيولويج )
ن الصندوق من متك  وبفضل التربعات  ونيوزيلندا. (،1) وأأسرتاليا ،وماحن جمهول ،والرنوجي ،وجنوب أأفريقيا ،للملكية الفكرية(

 .ن للجنة احلكومية ادلوليةيادلورة السادسة والعرش  حىتمتويل مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة 

صندوق ال املبلغ املتاح يف حساب  اكن، WIPO/GRTKF/IC/28/3من الوثيقة  2 وكام جاء يف الفقرة .1
، ابس تثناء تسوايت طفيفة متعلقة ابلرسوم هد أأي تغيري حىت اترخيومل يشه، 1024 مايو 10يف  ةسويرسي تفرناك 10..00

ىل ادلول الأعضاء يك تسهم يف  والفوائد املرصفية، رمغ ادلعوات املتكررة اليت وهجها املدير العام للويبو ورئيس اللجنة اإ
ن مل ميو   ضافية يف املس تقبل القريب، فس يظل عاجزًا عن المتويل. واإ ممثيل امجلاعات مشاركة  ويلمتل الصندوق بتربعات اإ
ىل املسامهة القمية ملمثيل امجلاعات  قد خيتارمهممن  الأصلية واحمللية اجمللس الاستشاري للصندوق. وهذا الوضع مؤسف نظرًا اإ

الأصلية واحمللية يف مفاوضات اللجنة. فقد أأرشدت مشاركهتا النشطة معل اللجنة وأأثرته وعززت شفافية مسار 
 ومصداقيته. اللجنة

ىل أأن املفاوضات معقدة وطويةل و  ونظراً  .. ، أأصبح من الصعب عىل املاحنني ة أأو اثبتةوغري منتظم الطوعيةالتربعات  أأناإ
بقاء رصيده يف مس توى   .مقبولاحملمتلني احلفاظ عىل مس توى مناسب من املوارد املالية يف الصندوق واإ

ىل أأمهية تيسري اس مترار مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية يف  نظراً الوضع املايل احلايل للصندوق و وبناء عىل  .4 اإ
طار نتاجئ الربانمج   )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( 4املفاوضات من أأجل الإسهام يف اإ

وفود أأسرتاليا  متقد  ت مصداقية مسار اللجنة وأأمهيته، ومن أأجل احلفاظ عىل  1024/252 ة املعمتدة للثنائيةمن الربانمج واملزياني
ىل وفنلندا والكريس الرسويل ونيوزيلندا وسويرسا ابقرتاح  توصية اإىل مجعيات  وترفعتنظر فيه يك جلنة الربانمج واملزيانية اإ

لنظام املايل للويبو ا أأحاكم يف ظل، 1024/25 املزيانية املعمتدة للثنائية بأأن تغطي 1024 ادلول الأعضاء يف الويبو يف سبمترب
ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة املرصوفات املتعلقة مبشاركة  ، ددود املوارد املتادةولحئته ويف

ص هذا املبلغ من ص  خيأأن  حومن املقرت كحد أأقىص.  فرنك سويرسي 00 000مببلغ قدره  1025 يف عام احلكومية ادلولية
 .يف التاكليف أأو بفضل زايدة الفعاليةوفورات من س متد، حيامث أأمكن، ي  دون زايدة املزيانية احلالية و  4الربانمج  مزيانية

ىل الطابع التمكييل للمتويل من مزيانية الويبو العادية، سيس تخدم املدير العام .5 املبلغ املذكور أأعاله لمتويل مشاركة  ونظرًا اإ
 وفقًا للرشوط التالية: ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية

يوىص  مرتحشموارد الصندوق عن متويل مشاركة أأي  ايقترص هذا المتويل عىل احلالت اليت تعجز فهي )أأ(
 مبشاركته يف دورة حمددة من دورات اللجنة احلكومية ادلولية، قبل انعقاد تكل ادلورة بثالثني يومًا عىل الأقل؛

                                                
1

بو يف دورهتا التاسعة انظر قواعد صندوق التربعات كام وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثانية والثالثني وعدلهتا بعدئذ امجلعية العامة للوي  
 .http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html(؛ WO/GA/39/11و WO/GA/32/6والثالثني )الوثيقتان 

2
 .360A/PB14/15 منشور الويبو رمق 

http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
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ية امللزمة ابلمتويل اليت يعمتدها اجمللس الاستشاري وفقًا لقواعد الصندوق تنفيذ التوص  ويقترص الغرض منه عىل )ب(
 وفامي خيص دورة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية.

ن املرصوفات اليت س تغطى من املوارد املتادة يف املزيانية  .0 ذ اإ ىل أأن هذا الاقرتاح لن يصبح سابقة اإ وجتدر الإشارة اإ
متاش يًا مع الطبيعة احملددة للجنة  توصيات امللزمة للمجلس الاستشاري للصندوق اذلي أأنيشءل حرصًا وفقًا لل العادية س متو  

احلكومية ادلولية ووليهتا واملهمة احملددة للصندوق وقواعده. وجيب عىل ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة استيفاء مجموعة 
 .يك يقع علهيم اختيار المتويل ،شاري للصندوق وفقًا لقواعد الصندوق، عىل النحو اذلي يطبقه اجمللس الاست  3من املعايري

عداد التقارير اخلاصة ابلربانمج واملزيانية اليت س   الأموال وس يخضع ختصيص .7 تكفل املقرتح للصندوق ملتطلبات اإ
دراج هذا التخصيص للنظام املايل ولحئته. رصادة يف تقرير أأداء الربانمج اذلي تعده املنظمة وفقًا  الشفافية، مبا يف ذكل اإ
ضافة اإىل ذكل، ي توقع من املدير العام أأن  طار لمتويل الإضايف من املزيانية العادية يف ل س تخدام أأي اخيطر بواإ املذكرات اإ

طار قواعد الصندوق ووفقًا للتوصيات امللزمة  ىل اللجنة احلكومية ادلولية واملنصوص علهيا يف اإ الإعالمية املنتظمة املوهجة اإ
 أأصدرها اجمللس الاستشاري للصندوق. اليت

 قرتدة.املقرار الوفامي ييل فقرة  .0

ن جلنة الربانمج واملزيانية قد نظرت يف  .9 اإ
أأعاله وأأوصت  5و 4الاقرتاح الوارد يف الفقرتني 

، بو ويف الاحتاداتمجعيات ادلول الأعضاء يف الوي 
 ابملوافقة عليه. ،هالك فامي يعني

 ]هناية الوثيقة[
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 من قواعد صندوق التربعات. 5انظر الفقرة  


