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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرة التاسعة الدورة
 2011 ليويو 22 إىل 18جنيف، من 

  عاتصندوق الترب: األصلية واحملليةاجلماعات مشاركة 
  األمانةمن إعدادثويقة 

تربعات ندوق ا لرضورة متويل  ص
 

متدة  .1 ية ا ية وا بو لصاحل امجلاعات األ ندوق تربعات الو ساب  تاح يف  بلغ ا ملعوصل ا حملل صل ي ص ح مل ندوق(مل إىل ) لصا
يف . 2011 مايو 27ي فرناك سورساي يف 37 783,16 تاك توقعة  تطورات ا ناد إىل جتربة املايض وا لوابال ل مل ل ست

سفر تاسعة لا تعلق ابدلورة ا بقى من مصاريف  ية ما  تربعات  ندوق ا سمح  بغي أن  بلغ  ل، فإن هذا ا ت ت تغط ل لص ي بمل ين
تربعات  ندوق ا نة وفقا لقواعد  لرشة  ص للج يات الصادرة عن اجمللس ) الواردة يف املرفق األول(ع تو صوا ل

رشة  نة  ثا ندوق عقب اجامتعه اذلي انعقد عىل هامش ادلورة ا شاري  عالا ل للص مت ثانظر الويقة (للجنة س
WIPO/GRTKF/IC/18/INF/6(. 

يةومع .2 ية حمدثة يف املذكرة اإلعال توفر معلومات إضا م ذكل  ف اليت ) WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4 (سـ
بل دورهتاسـيقدهما املدير العام نة  بو إىل ا ق للو للج يةي ية يف مجةل أمور . ل احلا تضمن هذه املذكرة اإلعال مو ست

هدا تربعات وا لتعتوى ا ل تربعات، وأسامء مسـ ندوق ا تاح يف  بلغ ا لت الواردة حىت اترخي صدور املذكرة، وا ص مل مل
بات اذلين تلقوا متويال  تربعني، وأسامء مودعي ا لطلا نة  للجنةاللمشاركة يف دوريت مل ثا ما رشة، عرشة ل تاسعة  عوا ل

بات  بةللطلوأخريا أسامء مودعي ا هم لدلورات ا ملقمن أجل متو نةيل  .للج 

تضمن املوق .3 تربعات يو ندوق ا شأن  ية  يل ا تفا يع ا تايل  لع ا ص ب لعمل ص ل مج بات ومعهلل فيه لطل وإجراءات إيداع ا
 .>html.index/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http<: هوقواعد

توق .4 تربعاتيو ندوق ا لف مدى ادلمع اذلي ميكن أن يقدمه  تربعات اليت يقدهما  ص نة عىل ا ليف ظل قواعده الرا ه
ندوق . فقط املاحنون يه بعد يف القريب العاجل لصوإن مل ميول هؤالء املاحنون ا تاح  بلغ املايل ا فيكون ا مل مل فسـ
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تاسعةادلورة  نة حمدودا جدا لا رشة  للج  نفد ابلاكمل ع يحيستإن مل  بري من إماكية سـو شلك  ند  ك ندوق معل ب لصا
نةبعد رشة  تاسعة  للج ادلورة ا ع   .ل

شلك إجيايب  .5 يا  نوب أفر تجابت حكومة  بوا يقسـ ثانظر الويقة ( مجع األموال اليت اسـهتلهتا األمانة محلةلج
WIPO/GRTKF/IC/18/INF/4 (بلغ تتربعو ندوق .يفرناك سورساي 12 500مب مرة أخرى  لص وحصل ا

بلغ تربع إضايفعىل  هوةل500مب  جم فرنك سورسي من هجة ماحنة  بذا لو تربعت سائر ادلول األعضاء .ي يف ح و
نة  هاتللجا شاركة امجلجلوا تربعات للحاجة امللحة إىل ضامن  ندوق ا متة إىل  م العامة أو اخلاصة ا ل ص ية اعات مله صلاأل
ية  .حمللوا

ندوق يتضمن مزيدا من املعلومات عن " بيان حاةل "ُمعمويف هذا الصدد  .6 لصمحةل مجع األموال، ومزااي ا
تواأل للباب اليت قد تدفع املاحنني  ندوقربسـ ثاين. للصع  رشة يف املرفق ا لوترد هذه ا  .لن

شاري تيني اجمللس الا ستع
 

تربعات  .7 ندوق ا لجاء يف القرار اذلي حدد أهداف  نصب، : " ما ييلمعهل وقواعدص ناء العضو حبمك ا ملاب سـتث
ش ستتخب أعضاء اجمللس الا ناء عىل اقرتاح يُن ثاين من لك دورة من دوراهتا،  يوم ا نة يف ا بل ا باري من  ل ل للج ق

متدة بصفة مراقب عىل  هات ا ثيل ا ية و شاور مع ادلول األعضاء ومجموعاهتا اإل نة، بعد ا ملعريس ا جل ممئ مي ت قلللج ل
توايل تاح ادلو. لا ـي والايت أعضاء اجمللس اب نصب،  ناء والية العضو حبمك ا تواب فمل نهت تث نةسـت " للجرة الالحقة 

 .)8املادة (

نة ابلزتية، يف دورهتا  .8 بت ا كواقرتح الريس وا للج نتخ نةئ ثا ما ية أسامؤمه يف اجمللس ل تا ية ا رشة، األعضاء الامث ل  ل ن ع
ية شاري للعمل بصفهتم ا شخصالا لت  :س

هم  "1" بوصفبو يد : يأعضاء يف وفود ادلول األعضاء يف الو بريغرلسـا ية ا مسوؤل، سـمارتن جري لفكرية مللكا
تدامة ية ا سـوا ملمن ية الفكرية يف لت سورسي  يدرايل ا هد ا للملكا لف يملع يديسورساب، برنيف ، ل نينا  ةلسـ؛ وا

شاردايايبراويرا ثة ادلامئة ةمست،  يا إللبع يف ا يد ؛ جبنيفنيسـندو ميوروف، مإلسـوا ثة ادلامئة حلتمني  لبعق اب
بهورية أذريجان سول ماتمجل يد ماند يف؛ وا يك،  سـ لن يف؛لبروس، اجب يا،  نوب أفر نثة ادلامئة  جل جبع  يق

يدة  تابعة لوزارة لسـوا تجارية ادلوية ا بة املفاوضات ا ية،  نداز، حما لزيريث ديل اكرمن توريس  ل ل شع مي م
نة  ناعة، مبد تجارة وا يا لص بامنل  .ببامن 

هم  "2" متدة بصفة مراقب عن صفبو هات ا ملعأعضاء يف ا يـة أو مـن يقـوم مقـاهمامجلاعات جل ية وا حمللاأل م مـن صـل
هم نني علهيـا وفقـا ألعـرا يـدي أو املـؤ ثقـايف ا بـري ا يدية أو أشـاكل ا فأحصاب املعارف ا مت تقل ل تع لتقل ل يد: ل  لـسـا

يةتنسـيقية ينتياك أركوس، خخوان اكرلوس  شعوب األ صلنظامت ا ل نطقة حوض األمازون، يف م كيتـو م يف 
يد جون تريغفي سوباك؛ بإكوادور لوا يوك، ، لسـ يكويا، يف اكرا ســثل سا ب يدة عـيل آي ممم لـسـابلـرنوجي؛ وا

ندا، ابلاكمرون ية، يف اب ثقا ية وا ية الاجامت بورورو  ية أ يشاتو، عضو  ل ع من ممجع ف  .للتم

شاريعنيو  يعمل كريس للمجلس الا نة،  يفوف انئب ريس ا يد فالدمري يو نة ا ت ريس ا ل للج سـ سـ سللج ئ ئ  .لئ

نقيض يف بد .9 شاري  يني يف اجمللس الا توملا اكنت والية األعضاء احلا ت سل تاسعةاية ادلورة ّ نة من لا رشة، ال بد  للج  ع
تخب أعضاء جدد ثاين من ادلورة اتنأن  يوم ا ل يف ا تاسعةل بهللا رشة أو  ق  تربعات قواعدسمح تو. ع ندوق ا ل  ص

سابقني من جديد تخاب األعضاء ا لبإماكية ا ن  .ن

نة مدعوة إىل ما ييل .10  : للجإن ا

ّشجعأن  "1" هات ت جل بقوة أعضاءها ولك ا
تربع العامة وا متة عىل ا لخلاصة ا مله

تربعات لندوق ا ية ضامن معل لص بغ 
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نة  ندوق فامي بعد دورة ا للجا تاسعة لص لا
 ؛عرشة

شاري  "2" تخب أعضاء اجمللس الا ستوأن  تن
ناء عىل اقرتاح  تربعات  بندوق ا ل لص

ثاين من دورهتا أو  يوم ا لالريس يف ا ل ئ
 .قبهل

 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

  األولاملرفق

شاء  بوصندوق تربعات نإ  يالو
متدةامجلاعات لصاحل  ية ا ية وا ملعاأل حملل  صل

بو  ية العامة للو يه ا يكام وافقت  مجلع ثالثني(عل ية وا ثا ليف ادلورة ا ن  )ل
ته الحقا  ثالثنييف (لوعد تاسعة وا لادلورة ا  )ل

 

بة إذ تعزتم نا سـ اختاذ تدابري  ية وامجلاعات مشاركة لتيسري م ية وصلاأل أحصاب املعارف من يقوم مقاهما من حمللا
يدي ا ثقايف ا بري ا تقليدية وأشاكل ا ل تع لتقل ل ننيوأل يع علهياوفقا علهيا مت املؤ هم وا لتشج ألعرا ية  ،ف ية  نظمة العا للملكيف معل ا مل مل

بو(الفكرية  يدية والفوللكور؛ )يالو ية واملعارف ا ية الفكرية املربط ابملوارد الورا تقليف جانب ا ث لت  مللك

سمل ّوإذ  ت ت تدابري  ية هذه ا تبأن فعا ل ناسبوقف بوجه خاص عىل ادلمع املايل ل  ؛ملا

سمل ّوإذ  سق ت ناسبمن كذكل بأن من شأن توافر إطار  ثل هذه مو شجع  شاركة أن  م يريم إىل متويل هذه ا ي مل
ساهامت؛  ملا

ية قررتا وإذ[ ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بو جتديد والية ا ية العامة للو ث ا ن ل للج ي مللكمجلع ملعم
يدية والفوللكورو سؤوةل عن األمور لتقلاملعارف ا ئة جديدة  شاء  ها احلايل أو يف شلك آخر، أو إذا قررت إ م يف  ي هن شلك

ها احلايل  ية ادلوية يف  نة احلكو شلكاليت تدخل يف نطاق معل ا لم يل ف(للج ئة من ذكل ا بشار إىل أية  ي ُ لقي امي ييل ابملصطلح ه
نة"العام   1).]"للجا

مجلع تويص افإهنا تايل2]ّتقرر[ية بأن ُ تربعات، يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل اك ندوق  شاء  ل إ لل ص  :ن

  الامس :أوال

ندوق امس ُي .1 بو لصاحل "لصطلق عىل ا يندوق تربعات الو متدةامجلاعات ص ية ا ية وا ملعاأل حملل يه فامي ييل "صل ل، وشار إ ُ ي
ندوق"بلكمة   ".لصا

يا هدف ونطاق العمل :ناث  لا
ّيؤس .2 ندوق حرصايُ متدة بصفة مراقب اليت لصس ا هات ا يل ا نني  شاركة األشخاص ا ملع من أجل متويل  جل ث ي متم لملع ّ

ّثل  ية أو وامجلاعات مت ية وا حمللاأل يدي من يقوم مقاهما من صل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلأحصاب املعارف ا ل تع لتقل ل ل
ننيوأ هماوفق علهيا مت املؤ نة ويف ف ألعرا بو األخرى املربطة هبذا العملللج، يف معل ا شطة الو تأ ي  .ن

نحو  )امكرر (2 نة عىل ا لنظر يف اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات اليت تعقد كجزء من برانمج معل ا للج سي
بارة  شار إلهيا فامي ييل  ية العامة، واليت  يه ا بعاذلي أشارت إ ي مجلع ، "اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات"ل

بو يف إطار نطاق املادة عىل أهن نة اليت تضطلع هبا الو تعلقة بعمل ا شطة ا يا من األ للج مل  .2ن

سب  .3 ترص  نة  شاركة يف معل ا حوملا اكنت ا للج تقمل متدة فهيا بصفة نظاهما ّ هات ا ملعادلاخيل عىل أعضاهئا وا جل
تدعي أن يكون األ نة  تامة يف معل ا شاركة ا سـمراقب، فإن ضامن القدرة عىل ا للج ل َّشخاص املمولون مه يمل َ ُ

ثل نوملما نة، إما بصفة مراقب خاص وملعيّن ا سب األصول يف ا بق اعامتدها  هات اليت  للجن عن ا ح سـ معمتد من جل
ها أو مراقب  نة  نفسا بومعمتد من للج  .يالو

ندوق ومعهل ابإلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوص .4 شاء ا لصولن ميس إ نظام ان نص علهيا ا ل تكل اليت  ي
بو ادلا بو رمق(يخيل العام للو شورات الو يمن  بقة يف الويقة  )Rev. 3 (A) 339 من ثا ملط

                                                           

ية هذا القرار:  من األمانةمالحظة 1 ثالثني 202انظر الفقرة . مجلعاختذت ا ية وا ثا ل من تقرير دورهتا ا ن  ).WO/GA/32/13(ل

ية هذا القرار: مالحظة من األمانة 2 ثالثني 168انظر الفقرة . مجلعاختذت ا ية وا ثا ل من تقرير دورهتا ا ن  ).WO/GA/32/13(ل
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WIPO/GRTKF/IC/1/2 شاركة امجلاعات  العامتد نظمي ا ية وهجات أخرى بصفة مراقب أو  ية وا ملاأل ت حملل لصل
ن. الفعاةل ألعضاهئا يف ادلورات تجاوز قرارات أعضاء ا بق أو  ندوق أن  للجوال جيوز لعمل ا ي تعلقة يستلص ملة ا

نة شاركة يف معل ا للجابالعامتد وا هوم أن. مل بارشة وللتربعات ه ميكنملفومن ا ساعدة غريها من مل األخرى ا ملأشاكل ا
ها، أن شاركة أو  بةل اليت تريم إىل متويل هذه ا بارشة القامئة أو ا يلا تسهملق مل تربعاتمل ندوق ا متر خارج إطار  ل  ص  تسـ

تربع يار ا ملسب ا ت  .خح

ثا   ادلمع املايلمعايري :لاث
ندوق ادلمع املايل خيصص  .5 يه يف املادايحرصلصاملقدم من ا نصوص  هدف ا عل  مل حسب ) امكرر (2 و2 تنيلل

ية تا رشوط ا لا ل  :ل

توفرة حق  ) أ( ندوق عىل احلد األقىص من املوارد ا ملترص ادلمع املقدم من ا لص َّ ُ ندوقايق  ؛لص يف ا

شط  ) ب( نة وأي أ نيربط لك دمع مقدم بدورة واحدة  للج َّت هاُ تعلقة هبا والحقة  لة  أو أي اجامتع واحد / وم
يهنا بإماكية ادلمع من أجل . للفريق العامل ما بني ادلورات بة  نا نوال جيوز أن خيل تقدمي ادلمع يف  بع سـ م

يد من ادلمع األول يف دورات أخرى ملسـتفشاركة ا نة أو اجامتعات أخرى للفريق العامل ما بني م للج 
 ؛ادلورات

توفر  )ج( تحق ادلمع املايلتجيب أن  شخص اذلي  ية يف ا تا رشوط ا سـا ل ل ل  :يل

ياأن يكون خشص "1"  ؛اطبيع 

متي  "2" ثل اعضوبصفته ينوأن  متدة بصفة مراقب  مت إىل هجة  ية امجلاعات مع ية أو وأصلاأل  من حمللا
يدي يقوم مقاهما من ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل أحصاب املعارف ا ل تع لتقل ل ننيل  اوفق علهيا متواملؤ

هم  ؛فألعرا

ن "3" يامعيّوأن يكون  تا ب  ياك بل املراقب  سب األصول من  ث و لمتح نة وهل يف ق أو اجامتع /للجدورة ا
باره  ابدلمع والذلين خصا الفريق العامل ما بني ادلورات متالامسـتفيدعتاب ندوق؛حم   لص من دمع ا

ية يف اوأن يكون قادر "4" سامهة بفعا شاركة وا ل عىل ا مل نة ومل و اجامتع الفريق العامل ما أ/للجدورة ا
ثالين  املقصودبني ادلورات هر  مابدلمع، وذكل بأن  َ جترتُيظ نة وإملامه ه يف جمال ب للجمعل ا

ية وامجلاعات بشواغل  ية وا حمللاأل يدية وأشاكل من يقوم مقاهما من صل لتقلأحصاب املعارف ا
ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نني يدي ل هماوفقعلهيا متواملؤ  ؛ف ألعرا

شارو "5" شاري غري قادر عىل ا ملأن يراه اجمللس الا نة وكة يف ست أو اجامتع الفريق العامل /للجدورة ا
ندوقما بني ادلورات ية بديةللص دون دمع من ا تقاره إىل موارد ما ل ال  .ف

بعة املعرتف هبا يف   )د( ية ا يوثقا شاركة بني األقالمي ا سـند ضامن توزيع جغرايف واسع  جل للم لع منتدى األمم ف
يةملا شعوب األ صلتحدة ادلامئ املعين بقضااي ا بغي أن يل شاري راعيين،  ْ دمع من رضورةست اجمللس الا َ

هات اليت  ية بديةل، وخاصة ا جلتقر إىل موارد ما بدلان لها صفة مراقب وليف ية وا نا بدلان ا ليقع مقرها يف ا ل مل ّ
يةااألقل منو نا بدلان اجلزرية الصغرية ا م وا ل  .ل

ندوق ما ييليغطي ادلمع املايل )ه(  :لص املقدم من ا

نة أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات، رشاء تذكرة ذهاب  "1" تعلق بدورات ا للجفامي  ي
يد  سفر بني مقر إقامة ا تعلقة هبا،  شمل الرضائب ا ية،  يا تفوإايب يف ادلرجة ا ملسـح لل مل ت لسـ

يه الاجامتعات، عرب أقرص الطرق وأ يف أو أي ماكن آخر تعقد  فو ها؛جن  خصر
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نة فقط،  "2" تعلق بدورات ا للجوفامي  تلكفة اليت ي سب ا شة يف شلك بدل إقامة يويم  لنفقات ا ح ملعي
نة اليت يعقد فهيا الاجامتع،  يف أو للمد تحدة  يحتددها األمم ا ن ية مبلغ إضايف  عنفضالجلمل لتغط 

ند املغادرة ند الوصول و نفقات الالزمة  عا ع بقة يف نظام األمم ل تلكفة ا ملط اب تحدة؛ل  ملا

شة اخلاصة بأي اجامتع معني  "3" نادق ونفقات ا تعلق ابدلمع املايل املقدم لإلقامة يف ا ّوفامي  ي ل ملعي لف
ته مدير بق املدير العام  بصفللفريق العامل ما بني ادلورات،  ّ تخدام املوارد ايط ندوق واب سـ  للص

متويل  بقة  ها ا ية  بات املا يه فقط، الرت تاحة  ية ا لاملا ملط ل مل سل ي نفف شاركني يف اجامتع ت ملثيل ادلول ا مم
سه؛  نفالفريق العامل ما بني ادلورات 

يدين من  "4" شاركة ا تعلقة  نفقات األخرى ا يع ا ندوق  ثىن من ادلمع املقدم من ا تفو سـت ملسـ مبت مل ل مج لص ُ
نة و  .أو اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املعين/للجهذا ادلمع يف دورة ا

ندوق إىل الاسحاب أو اكن إذا اضطر طالب ادلمع  )و( تفادة من دمع ا يار لال يه الا ناذلي وقع  لص سـ ت خعل
ناء املصاريف اليت قد  سرتجعة، اب نفق و بالغ مل  ية، حتال أي  شاركة يف ادلورة ا ثغري قادر عىل ا سـتم م ت ن ُمل ملع

شخص ال يار ذكل ا ترب ا ندوق، و توفرة يف ا ياطي املوارد ا لنجم عن إلغاء احلجز، إىل ا ت يع لص مل ت خت . اغيُح
شاركة يف  نة وللموبإماكن طالب ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد  أو /للجدورة واحدة الحقة أو أكرث 

سحاب، رشيطة أن يديل مبعلومات تربر يف اجامتع واحد الحق أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات  هنا
ته شار يعة احلدث اذلي حال دون  كأو  م  .طب

يات العمل :رابعا  لآ
نيعمل  .6 تايللص ا نحو ا لدوق عىل ا  :ل

ندوق حرصاي )أ( ية وهجات أخرى خاصة أو لصتأيت موارد ا نظامت غري احلكو م من تربعات احلكومات وا مل
تحديد بو العادية عىل وجه ا ية الو ية، وال جيوز حسهبا من مزيا لمعو ي ن  .م

ندوق يف  )ب( يف اإلدارية املربطة بعمل ا تاك لصنحرص ا ت ل ل حسب ذكل سـتلزم يأن وال جيوز لها دىن األد احلت
بو العاديةمعينة أموال  ية الو ييف شلك قرض من مزيا  .ن

ساعدة  )ج( بو،  مبتوىل املدير العام للو ي ندوق اجملسي تربعات املدفوعة  للصشاري، إدارة ا ل ويف هذا . ست
ية عىل يد ا ياق تكون اإلدارة املا لا بو ولسـ يقيملدير العام للو ندوق عىل يد قتد ساابت ا لص   مدققح

سا بو وفقحلا ي لإلجراءات ايابت يف الو ناديق   معاشـاملعمول هبا متا بو املايل من أجل ا لصنظام الو ي
تامئية  نالا شأةس بوملنا تعاون اإلمنايئ اليت تقوم هبا الو شطة ا متويل بعض أ ي  ل ن  .ل

تعلقة  )د( ية ا بو القرارات الر ملتخذ املدير العام للو مس ي يع نطاقي سـتو يةب ناء عـىل تو صـ ادلمع املايل   رصحيـة مـن ب
شاري شاري . ستاجمللس الا يدين، الـصادرة عـن اجمللـس الا يار ا تعلقة اب يات ا تو تـوتكون ا ت مل ص سل سـ تفخ مل

 .ِملزمة للمدير العام وغري قابةل للطعن

تايل )ه( نحو ا بات عىل ا لحتدد همل إرسال ا ل  :لطل

بو ادلمع املايل  "1" بوليرسل طا بات يإىل املدير العام للو سب الطلا  من بأسامهئمألصول ح املوثقة 
ِّأجل احلصول عىل دمع مايل يمكهن شاركة يف إحدى دوراتمُ نةمل من ا  يف غضونتصل ل، للج ا

بق قبل عىل األقل ا يوم60 نة اليت  تاح دورة ا سـ ا للج تت اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات ف
يهادلمعاملطلوب  شاركة  ف  بات اليت. للم نظر يف ا لطلو  ؛رة الالحقة تصل بعد ذكل يف ادلوُي

نفصةل  "2" سب األصول  بات املوثقة  بو ا بو ادلمع املايل إىل املدير العام للو مويرسل طا ح لطل ي ل
ِّيمكهنوبأسامهئم من أجل احلصول عىل دمع مايل  شاركة يف اجامتع معني للفريق العامل ما  مُ ّمن ا مل

تصل يف غضون  نا يوم60لبني ادلورات،  تاح دورة ا بل ا للج عىل األقل  فت بق اجامتع ق تسـة اليت 
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بل ذكل املوعد ليك  تصل  يه، أو  شاركة  قالفريق العامل ما بني ادلورات املطلوب ادلمع  لف للم
ية، من حتديدها وإعالهنا باب  معلمتكن األمانة، أل سـ بات اليت تصل بعد ذكل . ت نظر يف ا لطلو ي

 .يف ادلورة الالحقة

نة، يوجه املدير الع  )و( ِّبل لك دورة من دورات ا للج ية تضم ما ييلق شاركني مذكرة إعال بو إىل ا مام للو مل  :ي

تربعا "1" لتوى ا ندوق يف مسـ  ؛ املذكرةصياغةاترخي للصت املدفوعة 

تربعني  "2" تهما مل يط(ملوهوية ا تربع رصاحة عدم ذكر هو يلب ا  ؛)مل

تاحة مع أخذ األموال املرصوفة بعني الا "3" تومقدار املوارد ا  ؛بارعمل

نذ  "4" ندوق  يدين من دمع ا موقامئة األشخاص ا لصتف سابقةملسـ ية ا لإصدار املذكرة اإلعال  ؛م

تريوا ل "5" بواخواألشخاص اذلين ا تفادة من ادلمع لكهنم ا سحال  ؛نسـ

يدوم "6" مسـتفقدار ادلمع املقدم للك  َّ  ؛ُ

ّ مفصالاووصف "7" ي ُ  أو أكرث للفريق أو الجامتع واحد الحق/ ولطاليب ادلمع لدلورة الالحقة افاك
 .العامل ما بني ادلورات

َّوتوجه هذه املذكرة  شاري واحدأيضا ُ تداولا واحداستإىل أعضاء اجمللس الا بحث وا ل من أجل ا  .ل

بـو اجمللـس إىل الاجـامتع عـىل هـامش   ) ز( شاري، يـدعو املـدير العـام للو تخاب أعضاء اجمللس الا يبعد ا تـ سن
نة  نة وللجدورة ا بق دورة ا للجاليت  الـيت جامتع واحـد أو أكـرث للفريـق العامـل مـا بـني ادلورات أو ا/تسـ

سأةل تعـين واليـهتم  ية ألي  شة غري ر نا ها، دون املس حبق أعضائه يف إجراء  منظر يف ادلمع من أ مس ق مي جل ُ
نة  .للجبني دورات ا

تحقاق طاليب ادلمع املـذكورة أعـاله، وخـصوص  ) ح( تأكد من أن لك معايري ا شاري ا سـعىل اجمللس الا ل  يف است
ــادة ا تفــق عــىل قامئــة مبــن 5مل بغــي هل أن  ــه، و ــوفرة خــالل مداوالت ت  ،ْ َ ي ن ــوىص هبــميم  مــن طــاليب ادلمع ي

ندوق يدوا من دمع ا بغي أن  تحقني اذلين  لصا تفسـ يسـن ي شاري أيض. مل بغي للمجلس الا ستو تأكـداين نـد ل ا ع 
ته  : مما ييلصياعامتده تو

يدين، وبني  - تفيق توازن بني اذلكور واإلانث من ا متون إلهيا، يف ملسـحتق ية اليت  يوثقا يناألقالمي ا ف جل
نة و تابعة بقدر اإلماكن،أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات/للجدورات ا  ملت ا

ند  - سه يف دوراهتا،  يد  تكررة  شاركة ا نة من ا نهيا ا عومراعاة الفوائد اليت قد  نف مل مل للج للمسـتفجت
 .اللزوم

ند اعامتد توينبغي، اوأخري نة  ص  ع بـار كـام وردت يف مـذكرة املـدير العـام يهتاللج تاحة بعني الا ت أن تأخذ املوارد ا عمل
شار إلهيا يف املادة  ية ا بو اإلعال ملللو بغي، )و(6مي هـم ممن انلوا طاليب ادلمع ا أن حتدد خصوصينو مع املوافقـة عـىل د

تاحة،  يومن انلواملابألموال ا بد ئ املوافقة  تاحـةام هـم ولكـن األمـوال ا مل عىل د هممع متـو يـة  يل غـري اك بغـي إعطـاء . لف ينو
نـة تخـذة يف دورات ا متويل ا ئة األخرية يف قرارات ا هذه ا للجاألولوية  ُمل ل لف أو اجامتعـات الفريـق العامـل مـا بـني / ول

 . الالحقةادلورات

شاري يف مداوالته وفق ساعدة اإلدارية للمجلس الا بو ا تب ادلويل للو تويقدم ا مل سي ملك  ).ب(6 للامدة اِّ
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هاي )ط( متع عـىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا ته  شاري تو شمتد اجمللس الا مـق جيس للجع ي ية وحتـدد. صت تو صـ هـذه ا ل
 :ييل ما

بةل املقصودة ابدلمع املايل  "1" نة الالحقة(ملقادلورة ا ، وإن لزم األمر، اجامتع واحد )للجأي دورة ا
 الحق أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛

شاري عىل طاليب ادلمع اذل "2" تاحةستين وافق اجمللس الا هم ابألموال ا ية بد تو ملا ص نة معل للج دلورة ا
 أو الجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛/و

يأي  "3" بد شاري  ئطالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الا مت ية بدمعه، ولكن اس تو ص عىل ا األموال ل
ية دلمعه تاحة غري اك فا  ؛مل

به وفقأي طالب دمع "4" طل أو أكرث رفض   ؛10 لإلجراء املذكور يف املادة اُ

به  "5" طلأي طالب دمع أو أكرث أجل  ّ يهُ فنظر  نة لت يل للج ادلورة الالحقة   اوفقلتفصمبزيد من ا
 ؛10لإلجراء املذكور يف املادة 

شاري فور نقل اجمللس الا تو تخذ قراراسي بو اذلي  ية إىل املدير العام للو تو توايت ا  ّ ي ي ص ل يةاحم تو ناء عىل ا ص  ل . ب
نة فور بو ا للجوخيطر املدير العام للو بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعالاي  حتدد ميةق أو 

شأن لك طالب دمع تخذ  بالقرار ا  .مل

تدابري اإلداري )ي( بو ا لتخذ املدير العام للو ي بة ي يـةإىل النـسـة الالزمة إلنفاذ قـراره اب لـزم األمـر  وإن ملعندلورة ا
بة إىل اجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات املعين  ).ب(6 للامدة ا، وفقلنسـاب

سا شاري :مخا تعلقة ابجمللس الا ستأحاكم أخرى   م
سعة أعضاء، مه .7 شاري من  تتكون اجمللس الا ت  :سي

نة - للجريس ا نصب، وإذا تعذر ذكلُ اذلي يعئ ملني حبمك ا تاَّ بخي فواحد من نوابه  ئره الريس ان   هل؛ائ

سة أعضاء من وفود ادلول األعض - نةمخو شاركة يف ا بو ا للجاء يف الو مل شلكون توازاني يي  باف جغرا نا سـ   ؛ام

متدة بصفة مراقب  - هات ا ملعوثالثة أعضاء من ا ية أوامجلاعات  متثلجل ية وا حمللاأل   من يقوم مقاهما منصل
ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لأحصاب املعارف ا تع لتقل نني لتقليدي ل هما وفقعلهيامتواملؤ  .ف ألعرا

يةبصفة فرديةويعمل األعضاء  تقال ل وجيرون مداوالهتم اب شاورات قد يروهنا  سـ نظر عن أي  مبغض ا بةل سـنا  .م

ثـاين مـن لك دورة  .8 يوم ا نة يف ا بل ا شاري من  تخب أعضاء اجمللس الا نصب،  ناء العضو حبمك ا لاب ل للج ت قمل ن سث يُ سـت
نـةبناء عىل امن دوراهت يس ا للج اقـرتاح ر هـات ئـ ثيل ا يـة و شاور مـع ادلول األعـضاء ومجموعاهتـا اإل جل بعـد ا ممـ مي قلتـ ل

توايل متدة بصفة مراقب عىل ا لا تـاح . ملع ـي والايت أعـضاء اجمللـس اب نـصب،  ناء والية العضو حبمك ا تواب فمل نهتـ تث سـت
نة  .للجادلورة الالحقة 

شار .9 ستمتع اجمللس الا تظام عىل هامش دوراتجي بعة أعـضاءني اب نة رشيطة تـوافر نـصاب مـن  ســ ا مبـن فـهيم  للج
 .ئالريس أو أحد نوابه

يد ألي  ال بد .10 يار أي  ية من أجل ا سـتفتو مخ ت شاري عـىل األقـلمن ص بعة أعـضاء مـن اجمللـس الا تـموافقة  . سسـ
شأن توصل إىل اتفاق  بويف حال عدم ا ثه يف ادلورة الالحقـةسـ جيوز الاات،طلبلأحد ا ل مل حيـصل  مـا حبمترار يف 

 دون املـس حبـق الطالـب يف تقـدمي اُاةل األخرية، يعـد الطلـب مرفوضـويف احل. الطلب عىل ثالثة أصوات أو أقل
 .اطلب جديد الحق
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بارش مبراقب قديأجيب عىل  .11 شاري هل ارباط  َّ عضو من أعضاء اجمللس الا م ت بست نـهاطلم  ثل  ع من أجل متويل   مم
شاري بـذكل الار نـع عـن أي تـصويت ستـأن خيرب اجمللـس الا تبـاط و تـاره ذكل بـ متعلـقميت خأي طالـب متويـل ا

 .املراقب

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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بو لصاحل  يندوق تربعات الو متدةامجلاعات ص ية ا ية وا ملعاأل حملل   صل
 مجع األموال
 بيان احلاةل

 
ياق :أوال  لسـا

يد ادلويل يدية عىل ا لصعرضورة حامية املعارف ا  لتقل

بو يف - نت الو يد نة ّش يدية 1998سـ  ية جديدة تريم إىل حامية املعارف ا يا بادرة  تقل  سـ لسـ بري م لتعوأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ية لل تفاعل بني ا ناسب، كام تريم إىل إدارة ا شلك غري  ها  ها و تعام مللك من إساءة ا م مي لل ب تعمسـ

ية؛  ثالفكرية واملوارد الورا

ية يه تكل امجلوامجلاعات  - ية وا حمللاأل تأثاعات صل ها املعرية وأشاكل ا نظرارة أساسملا يدها و ف ألن تقا نظم ل
بل؛ ثقايف دلهيا يه أساس هويهتا ومنوها يف ا بري ا ملسـتقا ل  لتع

سقة يف هذا الصدد - بع ادلول مقاربة  يدية أن  بة والفعاةل للمعارف ا نا تلزم امحلاية ا نو تقل سـ مل مسـ تت ل ومل يغب . ت
نة  بو تعكف رصاحة عىل  2001سـذكل عن ذهن ادلول األعضاء حني قررت يف  ئة اتبعة للو شاء  يإ ي هن

ية ادلوية  بو احلكو نة الو يد ادلويل لضامن تكل امحلاية، ويه  متد عىل ا لحفص املعايري اليت قد  ي جل ملصع ُتع
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن  .مللكملع

شاركة امجل ية اعاتمرضورة ضامن  ية وا م األ حملل نةصل  للجشاركة فعاةل يف معل ا

يات اختاذ القرارات امجلاعات ترى  - شاركة يف  متكن من ا ها أن  بغي  ية عن حق أنه  ية وا معلاأل مل حملل تصل ل ين
سائل اليت تؤثر فهيا  ؛مليف ا

نة اليت سلمت بأن  - ّوشرتك يف هذا القلق ابإلجامع وفود احلكومات دلى ا للج امجلاعات مشاركة "ت
ية  ية وا حمللاأل نةصل سري العمل يف ا ية مباكن  للجمن األ ل نة ابخلربات واملعلومات ". مه للجـي متد ا فه

توقعاهتا؛ تخذة  يقات الرضورية لضامن أن تفي القرارات ا بوا مل  لتعل

ية من 18تونص كذكل املادة  - شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية مل متدته ا مجلع اذلي ا ع
تحدة يف  شاركة يف اختاذ " عىل أن 2007مترب سب 13ملالعامة لألمم ا ية احلق يف ا ملشعوب األ صل لل

ها سائل اليت متس حقو تعلقة اب قالقرارات ا مل  ؛ [...]"مل

سمرب اوازدادت هذه الرضورة إحلاح - نذ د ي من دون شك  نة جوةل من 2009م يامن اسـهتلت ا للج  ح
توفري امحلاية ال ية لوضع صك قانوين دويل أو أكرث  لاملفاوضات الر  فعاةل؛مس

شاركةاختاذ تدابري ملموسة تضمن  شمل ما ييلجامعات اةل للّ الفعملا ية،  ية وا تاأل حملل  :صل

نذ أبريل  - ية ادلوية2001مرشع العمل  ية واحلكو نظامت غري احلكو يع ا ل بإجراءات اعامتد رسيعة  مل ممجل . م
ية ادلوية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل  نة احلكو لوتضم ا ب240مللج ثل العديد مهنم امتدمع اق مرا مي 

ية؛اعات امجل ية وا حمللاأل  صل

ية - شعوب األ نة بعقد اجامتع للفريق املعين بقضااي ا تح دورات ا صلو ل للج يه أعضاء من ،تفت تحدث  ف  ي
ية عن خرباهتم وآراهئماعات امجل ية وا حمللاأل شاركة أعضاء هذا الفريق؛. صل بو  مومتول الو  ي

تخذة هو إ - تدابري ا نوأحد أمه ا مل بو لشاء ل يندوق تربعات الو متدةاعات مجلصاحل اص ية ا ية وا ملعاأل حملل يف  صل
شاركة تكل امجل2005سـنة  ميول  م،  نة يف دورات اعاتل  .للجا



WIPO/GRTKF/IC/19/3 

Annex II 

2  

يا تربعات :ناث لندوق ا تاجئ: ص  لناألهداف وسري العمل وا
تغلب علهيا يف متوياعات أكد العديد من امجل - تعذر ا ية أنه واجه صعوابت  ية وا لاأل ي حملل يف صل لل تاك

نة؛ ناء اجامتعات ا ثلهيم وإقامهتم أ للجرحالت سفر  ث  مم

ي - تعراض أفضل املامرسات اسعو ثفة وا شاورات  رشوع، وبعد إجراء  شاغل ا هذا ا تصدي  سـ  م مل ل مكلل ل
نة  بو يف  تحدة، اختذت الو نظومة األمم ا بعة يف  سـا ي مل مت شاء 2005مل يندوق تربعات الوبون قرار إ  .ص

بادرة مرمل متر هذه ية 2006ور الكرام، بل رحب هبا يف مايو مل ا شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا صلتدى األمم ا ل مل  من
ندوق تربع  هات املاحنة عىل ا للصاذلي حث ا ل  .جل

ندوق وقواعده بوضوح - ية العامةلصيرد هدف ا  نص هذا القرار األساس القانوين ويضع. مجلع يف قرارات ا
 .للصندوق

ندوق  لصهدف ا

ثلني للمصم هذ - متدين ا بني ا شاركة املرا متويل  ندوق فقط  ملما ا م ملعلص ية أو من يقوم جامعات قل ية وا حمللاأل صل
نني علهيا وفق يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا متمقاهمم من أحصاب املعارف ا تقل ل تع لتقل ل هم، ال ف ألعرا

نة؛  للجيف أعامل ا

يغطي رشاء تذكرة  - متويل  لومصم ا نح بدل ذهاب وإايب ل ية عرب أرخص الطرق، و يا ميف ادلرجة ا ح لسـ
بلغ إضايف  شاركلتغطية ميويم و ها ا تو ملأية نفقات ال  ند املغادرة وقعي  ؛عند الوصولع 

ية العامة قرار - مترب 1امجلعواختذت ا ثيل امجل2010سب يف  شاركة  ندوق متويل  يح  مم  م للص ية اعات يت صلاأل
ية يف اجامتعات األفرقة العامةل م يحمللوا مترب اشـا بني ادلورات املكونة متا متدة يف  نة ا ب مع والية ا سملع للج

2009. 

ندوقمعل  بالغ إدارية: لصا ية وعدم اخلضوع خلصم أية  تقالل والفعا ية والا شفا ما لف سـ  ل

ية - شفا فا  :ل

نح - بولني، عىل ا تظام بقامئة املرحشني للحصول عىل ادلمع املايل وقامئة املرحشني ا نة اب لبلغ ا ن للج و ملقت
ندوق؛ يه قواعد ا نص  لصاذلي  عل  ت

تار  - شاري اذلي  ندوق الا سعة يف جملس ا نة األعضاء ا سة العامة  تخب ا خيو ت لص ت للج سجلل ل تن
سه متويل، ابقرتاح من ر ئياملرحشني للحصول عىل ا ي. ل ـي والية هؤالء األعضاء  معلو  يف هناية اتنهت

تخهبم؛ نة اليت  تنسة ا للج  جل

ندوق بوضوح عىل - لصونص قواعد ا توازن اجلغرايف ت متويل، مبا فهيا معايري ا ل معايري تقدمي ا ل
 .ورشوط تقدمي ادلمع املايل

تقالل -  :سـالا

سعة يف جملس ا - ليعمل األعضاء ا تخذونلت تقالل و شاري اب يندوق الا سـ ت بصفهتم  قراراهتم سص
ية  ؛لشخصا

ثلني مجل - متدين ا بني ا ملمويكون ثالثة أعضاء يف هذا اجمللس من املرا ملع يعةاق يةصل أ  ة واحدةحمل أو 
 أو أكرث؛

                                                           

ية العامة ،.WO/GA/39/14 Prov ث الويقةيف 218 إىل 214انظر الفقرات من  1 رشوع تقرير ا مجلع  ثالثوادلور(م تاسعة وا لة ا  ).نل
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ساطة ادلمع اإلداري الالزم ونفذ  - بو اليت تقدم  يات هذا اجمللس ملزمة ألمانة الو توتكون تو ب ي بص
يات تو صتكل ا  .ل

ية - ندوق: لالفعا يف اإلدارية من ا تاك لصعدم خصم ا ل  ل

شاركون فهياجي - نة اليت  ناء دورة ا شاري أ يمتع أعضاء اجمللس الا للج ث  يدفع هلم أجر أو وال. ست
هام اليت يضطلعون هبا؛  ملتعويض عن ا

متع فهيا؛عىل - بل هناية ادلورة اليت  تمت مداوالته  جي هذا اجمللس أن  ق  خي

متويل عىل - باهتم، وتقدم تكل الواثئق لوللحصول عىل ا يد  تأ طل املرحشني تقدمي الواثئق الالزمة  ي ل
ية، مما امعلي ي يف شلك اسـامترات طلب وسري ذا متويل؛يت  لرس مراجعهتا عىل أساس معايري تقدمي ا

بو أن سحب أموالامانة اوال يؤذن أل - تلو يف إدارية؛ي ية أية تاك ندوق  ل من ا تغط  للص

ند احلد األدىنيو - يف اإلدارية  تاك بقي ا ندوق  ند رصحي يف قواعد ا عوضع  ل ل ي لص  .ب

ثا ندوق :لاث تربعات املقدمة إىل ا لصا  ل
شائه  نذ إ ندوق  تفاد ا نا لص نة مسـ تربعات املقدمة من 2005سـيف  نوعل من ا سويدي ادلويل  تالربانمج ا  للل

يولويج ية الفكرية )SwedBio/CBM (لبا سورسي  يدرايل ا هد ا سن وا ندوق كر للملك وفرسا و لف يملع ل ن ص يسـتن
يا والرنوجي نوب أفر يقو تربعاتبلغ مجموعو ج نصف هذا . ي فرناك سورساي501 989,53 ل هذه ا بوتربعت سورسا  ي

ب  .2ي فرنك سورسي250 000لغ وهو ملا

شاركة امجل مترار  مولضامن ا بل، يلزم احلصول عىل املزيد اعات سـ نة يف ا ية يف اجامتعات ا ية وا ملسـتقاأل للج حملل صل
 .من األموال

تربعات تعلقة اب لاألحاكم ا  مل

تربعات فقط - ندوق عىل ا لمتد ا لص تربع؛. يع نه ا يود عىل من  لوال تفرض  ميك  َق

بلغ املدير - ّو ها ي بل لك دورة  هدات الواردة  تربعات وا توى ا تربعني و نة بأسامء ا بو ا ل العام للو ق لتع ل سـ مل للج مي
ية تربعني وشكرمه عىل املأل، وميكن 3.معن طريق مذكرة إعال بو كذكل عىل ا ت وثين الو مل ي همت باحث  معا  لت

يام بذكلبشأن  تربعجيوزومع ذكل . للقإاتحة املزيد من الفرص  بهتم مل عدم ذكر أسامء ا غني إذا أعربوا عن ر
 يف ذكل؛

بات اذلين حصلوا    ندوق وأسامء مودعي ا تاح يف ا بلغ ا ية يف مجةل أمور ا لطلوتضمن املذكرة اإلعال لص مل مل مت
ية ولدل سابقة ولدلورة احلا نة ا لعىل متويل دلورة ا ل بةل؛للج  ملقورة ا

شاركة امجل - متويل  بارشة  تربعات  يع ا موختصص  ل لمج ية وااعات م نةصلاأل متدة يف دورات ا للجية ا وال . ملعحملل
يفيتحمل ندوق أية تاك ل ا   إدارية؛لص

ندوق بوضوح معل وترد قواعد  - ية العامةلصا ندوق جامعي، فال ميكن ونظرا. مجلعيف قرارات ا ص ألنه 
تعلق بأي تربع معني؛ ّاخلروج عىل تكل القواعد فامي   ي

                                                           

ية ادلوية 2 نة احلكو ندوق يف لك دورة  يد ا ية اخلاصة بر ياانت املا لرش ا للج لص ص ل ب من ل ية . ت ثال املذكرة اإلعال يل ا موانظر عىل  ملب س
WIPO/GRTKF/IC/INF/4. 

ية  3  .2شـانظر احلا
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ئة وال ميكن - تربعات  يص ا لف ألية هجة ماحنة  ل نفقات، بل إن جملس ختص يدين أو ا لنة من ا ملسـتفي مع
تقالل املرحشني للحصول عىل ادلمع تار اب شاري هو اذلي  ندوق الا سـا خي ت ثال. سلص تربع  مموإن اكن ا  يف مل

نة  متدا(للجا با  معته دوةل عضوا أو مرا ق يجوز هل أن يرتحش لالتخاب كعضو يف اجمللس املذكور؛)بصف ن،   ف

تربعات برتيب  - تخدم ا تو ل ندوق؛لدخوها تسـ ساب املرصيف  للصيف ا  حل

ندوق - تخدام ا شأن ا هات املاحنة  لصويعد تقرير موحد يقدم املعلومات  سـ ب بادل الرسائل اليت تضفي . للج بتو
يا  نص عىل إعداد تقرير مسطابعا ر ند معني  بو، جيوز إدراج  هات املاحنة والو تربع بني ا يعىل اتفاق ا ب ي ّل جل

تخدا تظام عن ا سـمايل مفصل اب ن تربعاتّ يق ادلاخيلمعل وخيضع . لم ا تد ندوق كذكل  قا لل  .لص
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 :  يرىج الاطالع عىل ما ييلللحصول عىل مزيد من املعلومات

 

تربعات ومعهل ندوق ا تعلقة هبدف  لالقواعد ا ص  مل

>rules_amended/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http<. 

 

تاح عىل اإلنرتنت تربعات  ندوق ا يل عن  مد ل ص  ل

>pdf.936_pub_wipo/936/tk/ne/freepublications/int.wipo.www://http<. 

 

تربعات عىل اإلنرتنت ندوق ا لصفحة   ص

>html.index/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http<. 

 

 ]ث والويقةنيهناية املرفق[


