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  دوق التربعاتصن: مشاركة اجلماعات األصلية واحمللية
 ثويقة من إعداد األمانة

تربعات ندوق ا لرضورة متويل   ص

ندوق  .1 ساب  تاح يف  بلغ ا صوصل ا ح مل بو مل متدة لفائدةتربعات لليالو ية ا ية وا ملع امجلاعات األ حملل ندوق(صل إىل ) لصا
توقعة. 2011 نومفرب 28ي فرناك سورساي يف 94 235,37 تطورات ا ناد إىل جتربة املايض وا ملوابال ل سفر، فإن ست يف ا تاك ل  ل ل

بغي أن  بلغ  ينهذا ا رشينابدلورة تاملربطة  املصاريفتغطية من لصندوق ا ّميكنمل نة وفقا لقواعد لعا الواردة يف (صندوق لاللج 
ندوق عىل هامش ادلورة ) املرفق األول شاري  يات الصادرة عن اجمللس الا تو للصوا ت ص تاسعةسل نة لا رشة  للج  مرفق انظر (ع

 ).WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6ثالويقة 

ية سـتقدم ،ومع ذكل .2 ية حمدثة يف املذكرة اإلعال م معلومات إضا اليت ) WIPO/GRTKF/IC/20/INF/5(ف
ية بل دورهتا احلا نة  بو إىل ا ليقدهما املدير العام للو للج ي تربعات . قسـ توى ا ية يف مجةل أمور  تضمن هذه املذكرة اإلعال لو مسـ م ست

هدات الواردة حىت اترخي صدور ا تاح يف لتعوا بلغ ا ململذكرة، وا تربعني، وأسامء صندوقلامل  اذلين تلقوا طاليب ادلمعمل، وأسامء ا
نة  شاركة يف دوريت ا للجمتويال  تاسعةللم رشة لا رشينوع  شاركهتم يفمتويلل ادلمع  طاليب، وأخريا أسامء لعا رة دلوا م 

بةل  .للجنة ملقا
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شأن  .3 ية  يل ا تفا يع ا تايل  تضمن املوقع ا بو لعمل ص ل مج ل باتطريقة صندوق ولاي :  وقواعده ادلمعطلمعهل وإجراءات إيداع 
>http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html<. 

ندوق،  .4 تربعات اليت يقدهما املاحنون فقطلصووفقا لقواعد ا لتوقف مدى ادلمع اذلي ميكن أن يقدمه عىل ا وإن مل . ي
ندوق بل القريب يف لصميول هؤالء املاحنون ا يه بعد ادلورة ملسـتقا تاح  بلغ املايل ا يكون ا ف  مل مل رشين فسـ للجنة حمدودا لعا

ندوق بعد ادلورة  بري من إماكية معل ا شلك  يحد  لصو ن ك ب رشينسـ ية وا ثا لعا ن نةل  . للج 

يا حكومةوتربعت  .5 بلغ همم ل أسرتا مبندوق  توبر 20ي فرنك سورسي يف 89 500 قدرهللص بذا لو تربعت. 2011ك أ  حو
متة  هات العامة أو اخلاصة ا نة وا ملهسائر ادلول األعضاء يف ا جل شاركة امجلاعات  نظرا إىل اصندوقللللج محلاجة امللحة إىل ضامن 

ية ية وا حمللاأل  .صل

ندوق اذلي " اةلاحلبيان "ُويف هذا الصدد معم  .6 لصتضمن مزيدا من املعلومات عن محةل مجع األموال، ومزااي ا ي
باب اليت قد تدف ندوقسـواأل تربع  للصع املاحنني  ثاين. لل رشة يف املرفق ا لوترد هذه ا  .لن

شاري تيني اجمللس الا  ستع

تخب أعضاء : "صندوق وقواعد معهل ما ييللاجاء يف القرار اذلي حدد أهداف  .7 نصب،  ناء العضو حبمك ا ناب يُث ملت سـ
نا ثاين من لك دورة من دوراهتا،  يوم ا نة يف ا بل ا شاري من  باجمللس الا ل ل للج قت شاور مع س نة، بعد ا تء عىل اقرتاح ريس ا لللج ئ
توايل متدة بصفة مراقب عىل ا هات ا ثيل ا ية و لادلول األعضاء ومجموعاهتا اإل مم ملعمي جل نصب، . قل ناء والية العضو حبمك ا ملواب سـتث

نة تاح ادلورة الالحقة  للجـي والايت أعضاء اجمللس اب فت  ).8املادة " (تنهت

تاسعةورادليف و .8 رشة لة ا ية أسامؤمه  ئاقرتح الريس للجنة،ع  تا ية ا شاري الامث لأعضاء اجمللس الا ل ن بهتست نة منتخوا للج ا
ية للعملكابلزتية  :لشخص بصفهتم ا

بو "1" هم أعضاء يف وفود ادلول األعضاء يف الو يبو يد: صف سول هادي، انئب مديرلسـا ثقافة ،م سدجا ل وزارة ا
يين مو يد  يا؛ وا ياحة، جااكرات بوسات، إندو بوا سـ سـ لسـ ي شار قانويننل شؤون القانوية وادلوية،مستلر،  ل ا ن  ،ل

ية الفكرية سورسي  يدرايل ا هد ا للملكا لف يملع يد راوول ماريزن، اكتب أول؛ي برن سورسا،ل ت وا ثة ادلامئة ،لسـ لبع ا
يا،مجلهورية ابرغواي نوب أفر هورية  ثة ادلامئة  سول ماتروس، ا يد ماند يف؛ وا يق  ج مجل بع يك سـ لن ل يف؛ ،ج جن 

تو  ميكوادل هورية أذريجانتإمني  ثة ادلامئة  بوروف، ملحق اب مجلبع يف؛،ل  جن 

ية أو من يقوم مقاهمم من أحصاب و "2" ية وا متدة بصفة مراقب عن امجلاعات األ هات ا هم أعضاء يف ا حمللبو صل ملع جل صف
نني علهيا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا متاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل يدة ديربا هاري :ل ، ةفيذيتن ة، مديرلسـا

يولويج  تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بجملس ا سـ صل ية نيكسون،، )IPCB(لل تحدة األمر يكالوالايت ا ؛ مل
يس مالزير، ريس،  يد  ئا ل ية وساكن اجلزرلسـ شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل ن لوو و،)FAIRA(س

يا يد لغااب، أسرتا ية رابطة احملافظة عىل القوئ، ريس، نغوانق سوانم شريابلسـ؛ وا با ية ا ليات األ يصل لنم
)NINPA( ،بال  .نياكمتاندو، 

يد نة ا َوعني ريس ا سـ لللج يفوفئ نة،سـ فالدمري يو للج انئب ريس ا س، ئ شاريائير  .ست للمجلس الا
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نقيض يف بداية ادلورة ومبا أن .9 شاري  يني يف اجمللس الا ت والية األعضاء احلا ت رشينسل تخب لعا نة من أن  تن، ال بد  للج
يو ثاين من دورلأعضاء جددا يف ا رشين هتالم ا بهللعا سابقني لاتوسمح قواعد . ق أو  تخاب األعضاء ا لندوق بإماكية ا ن ن ص

 .جديد من

نة مدعوة إىل ما ييل .10  : للجإن ا

هات  "1" شجع بقوة أعضاءها ولك ا جلأن  ّ ت
تربع  متة عىل ا لالعامة واخلاصة ا ية لمله بغندوق  لص

مترارضامن يللجنةا فامي بعد دورة  معهلسـ ا ثا ن ا ة ل
رشين  ؛لعوا

شاري  "2" تخب أعضاء اجمللس الا ستوأن  تن
ثاين لل يوم ا ناء عىل اقرتاح الريس يف ا لندوق  ل ب ئص

بهل  .قمن دورهتا أو 

 

 ]ييل ذكل املرفقان[

 



WIPO/GRTKF/IC/20/3 

ANNEX I 

األولاملرفق   

 

 

ندوق  شاء  صإ بو ن  تربعات لليالو
متدةلفائدة ية ا ية وا ملع امجلاعات األ حملل  صل

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

 

يدية عىلعزما  ية ومن يقوم مقاهما من أحصاب املعارف ا ية وا شاركة امجلاعات األ سري  بة  نا تقل اختاذ تدابري  حملل صل م ي لسـ لت م
يع علهيا، هم وا نني علهيا وفقا ألعرا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا شجوأشاكل ا مت تقل ل تتع ل لل ية الفكرية ف ية  نظمة العا للملك يف معل ا مل مل

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

ناسب؛توسلامي توقف بوجه خاص عىل ادلمع املايل ا تدابري  ية هذه ا مل بأن فعا ت ل  ل

ناسب يريم إىل متوتوسلامي سق و م كذكل بأن توافر إطار  شاركة من ساهامت؛ همن شأنمليل هذه ا ثل هذه ا شجع  ملأن   مي

ية واملعارف وإذا[ ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بو جتديد والية ا ية العامة للو ث قررت ا ن ل للج ي مللكمجلع ملعم
سؤ ئة جديدة  شاء  ها احلايل أو يف شلك آخر، أو إذا قررت إ يدية والفوللكور يف  ما ي ن هتقل وةل عن األمور اليت تدخل يف شلكل

ها احلايل  ية ادلوية يف  نة احلكو شلكنطاق معل ا لم يل فامي ييل ابملصطلح العام (للج ئة من ذكل ا بشار إىل أية  ي ُ لقي ه
نة" ية بأن فإهنا 1").]للجا مجلع تويص ا تايل2]ّتقرر[ُ تربعات، يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل اك ندوق  شاء  ل إ لل ص  :ن

 مسالا :أوال

ندوق امس  .1 لصيطلق عىل ا بو صندوق "ُ متدةفائدةتربعات للليالو ية ا ية وا ملع امجلاعات األ حملل يه فامي ييل "صل ل، وشار إ ُ ي
ندوق"بلكمة   ".لصا

يا هدف ونطاق العمل :ناث  لا

متدة بصفة مراقب اليت  .2 هات ا يل ا نني  شاركة األشخاص ا ندوق حرصاي من أجل متويل  متيؤسس ا ث ي م ملعلص جل مت لملع ّ ّ ّثل ُ
نني علهيا  يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية أو ومن يقوم مقاهما من أحصاب املعارف ا ية وا متامجلاعات األ تقل ل تع تقل حملل لصل ل ل

بو األخرى املربطة هبذا العمل شطة الو نة ويف أ هم، يف معل ا توفقا ألعرا ي ن للج  .ف

يا(2 نحو اذلي أشارت سينظر يف اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورا )ناث نة عىل ا لت اليت تعقد كجزء من برانمج معل ا للج
بارة  شار إلهيا فامي ييل  ية العامة، واليت  يه ا بعإ ي مجلع تعلقة "اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات"ل شطة ا مل، عىل أهنا من األ ن

بو يف إطار نطاق املادة  نة اليت تضطلع هبا الو يبعمل ا  .2للج

                                                 

ية هذا القرار: مالحظة من األمانة 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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شا .3 ملوملا اكنت ا متدة فهيا بصفة مراقب، ّ هات ا سب نظاهما ادلاخيل عىل أعضاهئا وا ترص  نة  ملعركة يف معل ا جل حتق للج
نون عن  ثلون ا تدعي أن يكون األشخاص املمولون مه ا نة  تامة يف معل ا شاركة ا يّفإن ضامن القدرة عىل ا ملم سـ للج ل ملعمل َّي َ ُ

نة، إما بصفة  سب األصول يف ا بق اعامتدها  هات اليت  للجا ح سـ متد من جل ها أو مراقب  نة  متد من ا معمراقب خاص  نفسمع للج
بو  .يالو

نظام ادلاخيل  .4 نص علهيا ا ندوق ومعهل ابإلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوصا تكل اليت  شاء ا لولن ميس إ ي لص ن
بو  بو رمق (يالعام للو شورات الو يمن  بقة يف الويقة ) A) Rev. 3 (339من ثا  العامتد WIPO/GRTKF/IC/1/2ملط

شاركة الفعاةل ألعضاهئا يف ادلوراتا نظمي ا ية وهجات أخرى بصفة مراقب أو  ية وا ملمجلاعات األ ت حملل وال جيوز لعمل . لصل
نة شاركة يف معل ا تعلقة ابالعامتد وا نة ا تجاوز قرارات أعضاء ا بق أو  ندوق أن  للجا مل مل للج ي هوم أنه ميكن . يستلص ملفومن ا

بارشة وغريها من  ملتربعات األخرى ا ها، لل شاركة أو  بةل اليت تريم إىل متويل هذه ا بارشة القامئة أو ا ساعدة ا يلأشاكل ا تسهملق مل مل مل
تربع يار ا سب ا تربعات  ندوق ا متر خارج إطار  ملأن  ت ح ل خص  .تسـ

ثا  معايري ادلمع املايل :لاث

يه يف املادتني  .5 نصوص  هدف ا ندوق حرصاي  علخيصص ادلمع املايل املقدم من ا مل رشوط ح) مكررا (2 و2لللص لسب ا
ية تا لا  :ل

ندوق؛ ) أ( توفرة حقا يف ا ندوق عىل احلد األقىص من املوارد ا لصترص ادلمع املقدم من ا مل لص َّ ُ  يق

ها و ) ب( تعلقة هبا والحقة  شطة  نة وأي أ ليربط لك دمع مقدم بدورة واحدة  م ن للج َّت أو أي اجامتع واحد للفريق /ُ
شاركة وال جيوز أن خيل تقدمي. العامل ما بني ادلورات يهنا بإماكية ادلمع من أجل  بة  نا م ادلمع يف  ن بع سـ م

نة أو اجامتعات أخرى للفريق العامل ما بني ادلورات؛ يد من ادلمع األول يف دورات أخرى  للجا  ملسـتف

تحق ادلمع املايل )ج( شخص اذلي  ية يف ا تا رشوط ا توفر ا سـجيب أن  ل ل ل يت  :ل

يا؛ "1"  طبيعأن يكون خشصا 

ته ع "2" متي  بصفوأن  ية أو من يقوم ين ية أو ا ثل امجلاعات األ متدة بصفة مراقب  حمللضوا إىل هجة  صل مت مع
هم؛ نني علهيا وفقا ألعرا يدي واملؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا فمقاهما من أحصاب املعارف ا مت تقل ل تع لتقل ل  ل

نة و "3" يهل يف دورة ا بل املراقب  سب األصول من  يا و تا نا  للجوأن يكون  ث ح ب ك متي لمع ق امتع الفريق أو اج/ّ
ندوق؛ متال من دمع ا يدا  باره  لصالعامل ما بني ادلورات الذلين خصا ابدلمع واب حمت مسـتف  ع

نة و "4" ية يف دورة ا سامهة بفعا شاركة وا للجوأن يكون قادرا عىل ا ل مل أو اجامتع الفريق العامل ما بني /مل
ثال جترته يف جمال معل هر  َادلورات املقصودين ابدلمع، وذكل بأن  ب م شواغل ُيظ نة وإملامه  ب ا للج

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية ومن يقوم مقاهما من أحصاب املعارف ا ية وا لامجلاعات األ تع تقل حملل لصل ل
هم؛ نني علهيا وفقا ألعرا يدي واملؤ فا مت  لتقل

نة و "5" شاركة يف دورة ا شاري غري قادر عىل ا للجوأن يراه اجمللس الا مل أو اجامتع الفريق العامل ما /ست
ية بديةلبني  تقاره إىل موارد ما ندوق ال لادلورات دون دمع من ا  .فلص
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تحدة   )د( تدى األمم ا بعة املعرتف هبا يف  ية ا يوثقا شاركة بني األقالمي ا ملند ضامن توزيع جغرايف واسع  ن سـ جل للم مع ل ف
تقر شاري رضورة دمع من  بغي أن يراعي اجمللس الا ية،  شعوب األ يفادلامئ املعين بقضااي ا ْن َ ت صل سل  إىل موارد ي

بدلان  بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ها صفة مراقب ويقع مقرها يف ا هات اليت  ية بديةل، وخاصة ا لما ل ل ل مل ل ّجل
ية نا ماجلزرية الصغرية ا  .ل

ندوق ما ييل )ه(  :لصيغطي ادلمع املايل املقدم من ا

نة أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلور "1" تعلق بدورات ا للجفامي  ات، رشاء تذكرة ذهاب وإايب يف ي
يف أو أي ماكن  يد و سفر بني مقر إقامة ا تعلقة هبا،  شمل الرضائب ا ية،  يا نادلرجة ا لل مل ت جسـ تفسـ ملح ل

ها؛ يه الاجامتعات، عرب أقرص الطرق وأر خصآخر تعقد   ف

تلكفة اليت  "2" سب ا شة يف شلك بدل إقامة يويم  نة فقط، نفقات ا تعلق بدورات ا لوفامي  ح ي للج ملعي
نفقات  ية ا بلغ إضايف  نة اليت يعقد فهيا الاجامتع، فضال عن  يف أو للمد تحدة  لحتددها األمم ا تغط ي ن لمل مجل

تحدة؛ بقة يف نظام األمم ا تلكفة ا ند املغادرة اب ند الوصول و ملالالزمة  ملط ل ع  ع

شة اخلاصة بأي اجامت "3" نادق ونفقات ا تعلق ابدلمع املايل املقدم لإلقامة يف ا يوفامي  ل ملعي ّع معني للفريق لف
تاحة  ية ا تخدام املوارد املا ندوق واب ته مديرا  بق املدير العام  ملالعامل ما بني ادلورات،  ل سـ للص بصفيط ّ

شاركني يف اجامتع الفريق العامل ما بني  ثيل ادلول ا متويل  بقة  ها ا ية  بات املا مليه فقط، الرت مم ملط لل س ي نفف ت
سه؛  نفادلورات 

ثىن من ادلمع املقدم "4" يدين من هذا تُسـتو شاركة ا تعلقة  نفقات األخرى ا يع ا ندوق  ملسـتف من ا مب مل ل مج لص
نة و  .أو اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املعين/للجادلمع يف دورة ا

سحاب أو اكن غري قادر  )و( ندوق إىل الا تفادة من دمع ا يار لال يه الا نإذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع  لص سـ ت خعل
شاركة يف ادل نجم عن إلغاء ملعىل ا ناء املصاريف اليت قد  سرتجعة، اب نفق و بالغ مل  ية، حتال أي  تورة ا م ت ثن سـتم ُ ملع

يا شخص ال يار ذكل ا ترب ا ندوق، و توفرة يف ا ياطي املوارد ا غاحلجز، إىل ا ل ت يع لص مل خت وبإماكن طالب ادلمع . ُح
نة و شاركة يف دورة واحدة الحقة أو أكرث  للجرمغ ذكل تقدمي طلب جديد   يف اجامتع واحد الحق أو أو/للم

يعة احلدث اذلي حال  سحابه أو  بأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات، رشيطة أن يديل مبعلومات تربر ا طن
ته شار كدون   .م

يات العمل :رابعا  لآ

تايل .6 نحو ا ندوق عىل ا ليعمل ا ل  :لص

ية وهج )أ( نظامت غري احلكو ندوق حرصاي من تربعات احلكومات وا متأيت موارد ا مل ية، لص مات أخرى خاصة أو معو
تحديد بو العادية عىل وجه ا ية الو لوال جيوز حسهبا من مزيا ي  .ن

تلزم ذكل حسب أموال  )ب( ها وال جيوز أن  ندوق يف احلد األدىن  يف اإلدارية املربطة بعمل ا تاك سـنحرص ا لص ت ل ل يت ل
بو العادية ية الو ينة يف شلك قرض من مزيا ن  .معي

ب )ج( يتوىل املدير العام للو ندوقي تربعات املدفوعة  شاري، إدارة ا ساعدة جملس ا للصو،  ل ت ياق . سمب لسـويف هذا ا
بو  ساابت يف الو ندوق عىل يد مدقق ا ساابت ا يق  بو وتد ية عىل يد املدير العام للو يتكون اإلدارة املا حل لص ح ي قل
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تامئي ناديق الا بو املايل من أجل ا يا مع نظام الو نوفقا لإلجراءات املعمول هبا متا لص ي متويل بعض سشـ شأة  لة ا ملن
بو تعاون اإلمنايئ اليت تقوم هبا الو شطة ا يأ ل  .ن

ية رصحية من اجمللس  )د( ناء عىل تو يع نطاق ادلمع املايل  تو تعلقة  ية ا بو القرارات الر صتخذ املدير العام للو ب سـ ب مل مس ي ي
شاري ش. ستالا يدين، الصادرة عن اجمللس الا يار ا تعلقة اب يات ا تو توتكون ا ت مل ص سل سـ تفخ ِاري ملزمة للمدير مل

 .العام وغري قابةل للطعن

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

سب األصول بأسامهئم من أجل  "1" بات املوثقة  بو ا بو ادلمع املايل إىل املدير العام للو حيرسل طا لطل ي ل
تصل يف غض نة،  شاركة يف إحدى دورات ا لاحلصول عىل دمع مايل يمكهنم من ا للج مل ِّ  يوما عىل 60ون ُ

بق اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املطلوب ادلمع  نة اليت  تاح دورة ا بل ا سـاألقل  للج تت ف ق
يه فشاركة  بات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة؛. للم نظر يف ا لطلو  ُي

نفص "2" سب األصول  بات املوثقة  بو ا بو ادلمع املايل إىل املدير العام للو مويرسل طا ح لطل ي ةل وبأسامهئم من ل
شاركة يف اجامتع معني للفريق العامل ما بني ادلورات،  ّأجل احلصول عىل دمع مايل يمكهنم من ا مل ِّ ُ

بق اجامتع الفريق العامل ما بني 60لتصل يف غضون  نة اليت  تاح دورة ا بل ا سـ يوما عىل األقل  للج تت ف ق
بل ذكل املو تصل  يه، أو  شاركة  قادلورات املطلوب ادلمع  لف ية، للم باب  متكن األمانة، أل معلعد ليك  سـ ت

بات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة. من حتديدها وإعالهنا نظر يف ا لطلو  .ي

ية تضم ما ييل )و( شاركني مذكرة إعال بو إىل ا نة، يوجه املدير العام للو مبل لك دورة من دورات ا ملق ي  :ِّللج

ندوق يف اترخي  "1" تربعات املدفوعة  صتوى ا للص ل  ياغة املذكرة؛مسـ

تربعني  "2" ته(ملوهوية ا تربع رصاحة عدم ذكر هو يما مل يطلب ا  ؛)مل

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

سابقة؛ "4" ية ا نذ إصدار املذكرة اإلعال ندوق  يدين من دمع ا لوقامئة األشخاص ا ملص م  ملسـتف

ت "5" تريوا لال سـواألشخاص اذلين ا بوا؛خ  نسحفادة من ادلمع لكهنم ا

يد؛ "6" مسـتفومقدار ادلمع املقدم للك  َّ ُ 

يا لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة و "7" فووصفا مفصال اك ّ أو الجامتع واحد الحق أو أكرث للفريق العامل ما /ُ
 .بني ادلورات

تداول بحث وا شاري واحدا واحدا من أجل ا لوتوجه هذه املذكرة أيضا إىل أعضاء اجمللس الا ل ست َّ ُ. 

بو اجمللس إىل الاجامتع عىل هامش دورة  ) ز( شاري، يدعو املدير العام للو تخاب أعضاء اجمللس الا يبعد ا ت سن
نة و بق دورة ا نة اليت  للجا سـ نظر يف ادلمع أو اجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل م/تللج يُا بني ادلورات اليت 

نة سأةل تعين واليهتم بني دورات ا ية ألي  شة غري ر نا ها، دون املس حبق أعضائه يف إجراء  للجمن أ م مس ق م  .جل
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تحقاق طاليب ادلمع املذكورة أعاله، وخصوصا يف املادة  ) ح( تأكد من أن لك معايري ا شاري ا سـعىل اجمللس الا ل ست
توفرة خالل مداوالته5 تحقني اذلين م،  تفق عىل قامئة مبن يوىص هبم من طاليب ادلمع ا بغي هل أن  سـ، و ملي ْ َ ين

ندوق يدوا من دمع ا لصبغي أن  تف يسـن ته مما ييل. ي ند اعامتده تو تأكد  شاري أيضا ا بغي للمجلس الا يو ع ل صت س  :ين

مت - ية اليت  يوثقا يدين، وبني األقالمي ا ينيق توازن بني اذلكور واإلانث من ا ف تف جلحتق ون إلهيا، يف دورات ملسـ
نة و تابعة بقدر اإلماكن،/للجا  ملتأو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات ا

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

تاحة  يهتا أن تأخذ املوارد ا ند اعامتد تو نة  بغي  ملوأخريا،  ص ع للج بو ين بار كام وردت يف مذكرة املدير العام للو يبعني الا عت
شار إلهيا يف املادة  ية ا ملاإلعال تاحة، )و(6م هم ابألموال ا بغي أن حتدد خصوصا طاليب ادلمع ممن انلوا املوافقة عىل د مل، و مع ين

هم متو ية  تاحة غري اك هم ولكن األموال ا يا عىل د بد يلومن انلوا املوافقة  ف مع لم مل بغي إ. ئ ئة األخرية يف ينو هذه ا لفعطاء األولوية  ل
نة و تخذة يف دورات ا متويل ا للجقرارات ا ُمل  .أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات الالحقة/ل

شاري يف مداوالته وفقا للامدة  ساعدة اإلدارية للمجلس الا بو ا تب ادلويل للو تويقدم ا مل ي سِّ  ).ب(6ملك

ته  )ط( شاري تو يمتد اجمللس الا صت س هايع متع عىل ها نة اليت  شبل هناية دورة ا مق جي ية ما ييل. للج تو صوحتدد هذه ا  :ل

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

شاري عىل "2" نة وستطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الا تاحة دلورة ا هم ابألموال ا ية بد تو للج ا مل ص أو /معل
 الجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛

ية بدمعه، ولكن األموال   "3" تو يا عىل ا بد شاري  صأي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الا ل ئ مت س
ية دلمعه؛ تاحة غري اك فا  مل

به وفقا لإلج "4" طلأي طالب دمع أو أكرث رفض   ؛10راء املذكور يف املادة ُ

يل وفقا لإلجراء  "5" نة مبزيد من ا يه ادلورة الالحقة  نظر  به  تفصأي طالب دمع أو أكرث أجل  للج ت لطل فل ّ ُ
 ؛10املذكور يف املادة 

ية تو ناء عىل ا تخذ قرارا  بو اذلي  ية إىل املدير العام للو تو توايت ا شاري فورا  نقل اجمللس الا صو ل ب ي ي ص ل حم ت ّي دير وخيطر امل. س
شأن لك  تخذ  ية حتدد القرار ا بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا بالعام للو مل للج مي ق

 .طالب دمع

بة  )ي( ية وإن لزم األمر اب بة إىل ادلورة ا تدابري اإلدارية الالزمة إلنفاذ قراره اب بو ا سـتخذ املدير العام للو ن سـ ل ي ني ملع لن ل
 ).ب(6واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات املعين، وفقا للامدة إىل اجامتع 
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سا شاري :مخا تعلقة ابجمللس الا ستأحاكم أخرى   م

سعة أعضاء، مه .7 شاري من  تتكون اجمللس الا ت  :سي

با هل؛ - تاره الريس ان نصب، وإذا تعذر ذكل فواحد من نوابه  نة اذلي يعني حبمك ا ئريس ا خي مل ئللج َّئ ُ 

سة أع - با؛مخو نا يا  شلكون توازان جغرا نة  شاركة يف ا بو ا سـضاء من وفود ادلول األعضاء يف الو ي للج مل مي  ف

ية أو من يقوم مقاهما من أحصاب  - ية وا ثل امجلاعات األ متدة بصفة مراقب  هات ا حمللوثالثة أعضاء من ا صل مت ملع جل
نني علهيا و يدي واملؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا متاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل همل  .ففقا ألعرا

بة نا شاورات قد يروهنا  نظر عن أي  ية بغض ا تقال سـويعمل األعضاء بصفة فردية وجيرون مداوالهتم اب م ل ل  .مسـ

ثاين من لك دورة من  .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
شا نة بعد ا ناء عىل اقرتاح ريس ا تدوراهتا  للج لب متدة بصفة مراقب ئ هات ا ثيل ا ية و ملعور مع ادلول األعضاء ومجموعاهتا اإل جل مم قلمي

توايل نة. لعىل ا تاح ادلورة الالحقة  ـي والايت أعضاء اجمللس اب نصب،  ناء والية العضو حبمك ا للجواب ت فمل نهت تث  .سـت

بعة .9 نة رشيطة توافر نصاب من  تظام عىل هامش دورات ا شاري اب سـمتع اجمللس الا للج ن ست ئ أعضاء مبن فهيم الريس جي
 .أو أحد نوابه

شاري عىل األقل .10 بعة أعضاء من اجمللس الا يد من موافقة  يار أي  ية من أجل ا تال بد ألي تو سـ ت سص سـ تفخ ويف . م
ثه يف ادلورة الالحقة ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة  مترار يف  بات، جيوز الا شأن أحد ا توصل إىل اتفاق  حبحال عدم ا لطل ب سـل

 .ُويف احلاةل األخرية، يعد الطلب مرفوضا دون املس حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد الحقا. أصوات أو أقل

نه أن  .11 ثل  با من أجل متويل  بارش مبراقب قدم  شاري هل ارباط  عجيب عىل أي عضو من أعضاء اجمللس الا مم طل ت َّت م س
تعلق بأي طالب مت نع عن أي تصويت  شاري بذكل الارباط و مخيرب اجمللس الا ت ت ميت تاره ذكل املراقبس  .خويل ا

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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تربعات لفائدة صندوق  بو  للالو متدةامجلاعات ي ية ا ية وا ملعاأل حملل  صل

 مجع األموال

 بيان احلاةل

 

ياق :أوال  لسـا

يد ادلويل يدية عىل ا لصعرضورة حامية املعارف ا  لتقل

نة  - بو يف  نت الو سـد ي ية جديدة تريم إىل1998ّش يا بادرة  سـ  سـ بري م يدية وأشاكل ا تع حامية املعارف ا لتقل ل
ية  تفاعل بني ا ناسب، كام تريم إىل إدارة ا شلك غري  ها  ها و تعام يدي من إساءة ا ثقايف ا مللكا م مي لل ب سـ تقل تعمل ل

ية؛  ثالفكرية واملوارد الورا

ها امل - يدها و تأثرة أساسا نظرا ألن تقا ية يه تكل امجلاعات ا ية وا نظموامجلاعات األ ل مل حملل بري صل لتععرية وأشاكل ا ف
بل؛ ثقايف دلهيا يه أساس هويهتا ومنوها يف ا ملسـتقا  ل

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 ذكل . ت
نة  بو تعكف رصاحة عىل2001سـعن ذهن ادلول األعضاء حني قررت يف  ئة اتبعة للو شاء  ي إ ي  حفص هن

ية  ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو يد ادلويل لضامن تكل امحلاية، ويه  متد عىل ا مللكاملعايري اليت قد  نم ل ي جل ملعلصع ُتع
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  .لث

نة شاركة فعاةل يف معل ا ية  ية وا شاركة امجلاعات األ للجرضورة ضامن  م حملل صل  م

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

نة اليت سلمت بأن  - ّوشرتك يف هذا القلق ابإلجامع وفود احلكومات دلى ا للج ية "ت صلشاركة امجلاعات األ م
نة سري العمل يف ا ية مباكن  ية من األ للجوا ل مه يقات الرضورية ". حملل نة ابخلربات واملعلومات وا تعلـي متد ا لللج فه

توقعاهتا؛ تخذة  بلضامن أن تفي القرارات ا  مل

ية من 18تونص كذكل املادة  - شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية العامة مل متدته ا مجلع اذلي ا ع
تحدة يف  مترب 13مللألمم ا ية احلق" عىل أن 2007سب  صلشعوب األ تعلقة لل شاركة يف اختاذ القرارات ا مل يف ا مل

ها سائل اليت متس حقو قاب  ؛ [...]"مل

سمرب  - نذ د يوازدادت هذه الرضورة إحلاحا من دون شك  نة جوةل من املفاوضات 2009م يامن اسـهتلت ا للج  ح
توفري امحلاية الفعاةل؛ ية لوضع صك قانوين دويل أو أكرث  لالر  مس
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شا شمل ما ييلملاختاذ تدابري ملموسة تضمن ا ية،  ية وا تركة الفعاةل للجامعات األ حملل صل ّ: 

نذ أبريل  - ية ادلوية2001مرشع العمل  ية واحلكو نظامت غري احلكو يع ا ل بإجراءات اعامتد رسيعة  مل ممجل وتضم . م
ية ادلوية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل  نة احلكو لا ي240مللج ثل العديد مهنم امجلاعات األ متدا  با  صل مرا مي مع ة ق

ية؛  حمللوا

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

شاء  - تخذة هو إ تدابري ا نوأحد أمه ا مل تربعات لفائدة ل بو  للندوق الو ي متدةاعات مجلاص ية ا ية وا ملعاأل حملل نة  صل سـيف 
نة2005 شاركة تكل امجلاعات يف دورات ا ميول  للج،  م  .ل

يا تربعات :ناث لندوق ا تاجئ: ص  لناألهداف وسري العمل وا

يف رحالت  - تغلب علهيا يف متويل تاك تعذر ا ية أنه واجه صعوابت  ية وا لأكد العديد من امجلاعات األ ل ي حملل صل
ثلهيم وإقامهت نة؛ممسفر  ناء اجامتعات ا للجم أ  ث

بعة يف  - تعراض أفضل املامرسات ا ثفة وا شاورات  رشوع، وبعد إجراء  شاغل ا هذا ا تصدي  يا  تو سـ م ل لل ملسع مك ملل
نة  بو يف  تحدة، اختذت الو سـنظومة األمم ا ي مل شاء 2005م بون قرار إ يندوق تربعات الو  .ص

بادرة مرور الكرام، بل رحب هبا يف مايو  ية 2006ململ متر هذه ا شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا صلتدى األمم ا ل مل  اذلي من
ندوق تربع  هات املاحنة عىل ا للصحث ا ل  .جل

ية العامة - ندوق وقواعده بوضوح يف قرارات ا مجلعيرد هدف ا ويضع نص هذا القرار األساس القانوين . لص
 .للصندوق

ندوق  لصهدف ا

شاركة املرا - متويل  ندوق فقط  قمصم هذا ا م ية أو من يقوم للص ية وا ثلني للجامعات األ متدين ا حمللبني ا صل ملم ملع
هم، يف  نني علهيا وفقا ألعرا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا فمقاهمم من أحصاب املعارف ا مت تقل ل تع لتقل ل ل

نة؛  للجأعامل ا

ية عرب أرخص الطرق، - يا يغطي رشاء تذكرة ذهاب وإايب يف ادلرجة ا متويل  حومصم ا سـ لل نح بدل يويم ل م و
بلغ إضايف  شاركلتغطية مو ها ا تو ملأية نفقات ال  ند الوصولقعي ند املغادرة و ع   ؛ع

ية العامة قرارا - مترب 1مجلعواختذت ا ية 2010سب يف  ية وا ثيل امجلاعات األ شاركة  ندوق متويل  يح  حملل  صل مم م للص يت
يا مع وال مترب شـيف اجامتعات األفرقة العامةل ما بني ادلورات املكونة متا متدة يف  نة ا بية ا سملع  .2009للج

                                                 

ية العامة .WO/GA/39/14 Provث يف الويقة 218ىل  إ214انظر الفقرات من  1 رشوع تقرير ا مجلع،  ثالثون(م تاسعة وا لادلورة ا  ).ل
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ندوق بالغ إدارية: لصمعل ا ية وعدم اخلضوع خلصم أية  تقالل والفعا ية والا شفا ما لف سـ  ل

ية - شفا فا  :ل

نحو اذلي  - بولني، عىل ا تظام بقامئة املرحشني للحصول عىل ادلمع املايل وقامئة املرحشني ا نة اب لبلغ ا ن للج ملقت
ندوق؛ يه قواعد ا لصنص  عل  ت

تار املرحشني و - شاري اذلي  ندوق الا سعة يف جملس ا نة األعضاء ا سة العامة  خيتخب ا ت لص ت للج سجلل ل تن
سه متويل، ابقرتاح من ر ئيللحصول عىل ا نة . ل سة ا يا يف هناية  ـي والية هؤالء األعضاء  للجو جل معل تنهت

تخهبم؛  تناليت 

متويل، مبا فهيا م - ندوق بوضوح عىل معايري تقدمي ا لونص قواعد ا لص توازن اجلغرايف ورشوط ت لعايري ا
 .تقدمي ادلمع املايل

تقالل -  :سـالا

تخذون قراراهتم  - تقالل و شاري اب ندوق الا سعة يف جملس ا ييعمل األعضاء ا سـ ت لص ست ل
ية؛ بصفهتم  لشخصا

ية واحدة  - ية أو  ثلني مجلاعة أ متدين ا بني ا حملويكون ثالثة أعضاء يف هذا اجمللس من املرا صل ملم ملع ق
 أكرث؛ أو

ساطة ادلمع اإلداري الالزم ونفذ  - بو اليت تقدم  يات هذا اجمللس ملزمة ألمانة الو توتكون تو ب ي بص
يات تكل تو صا  .ل

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

شاركون فهيا - نة اليت  ناء دورة ا شاري أ يمتع أعضاء اجمللس الا للج ث ست وال يدفع هلم أجر أو تعويض . جي
هام   اليت يضطلعون هبا؛ملعن ا

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

يا يف  - باهتم، وتقدم تكل الواثئق  يد  تأ متويل عىل املرحشني تقدمي الواثئق الالزمة  معلوللحصول عىل ا طل ي ل ل
رس مراجعهتا عىل أساس معايري تقدمي  ية، مما  ييشلك اسـامترات طلب وسري ذا متويل؛ت  لا

يف إدارية؛ - ية أية تاك ندوق  سحب أموالا من ا بو أن  لوال يؤذن ألمانة الو تغط لص ت  لي

ند احلد األدىن - يف اإلدارية  تاك بقي ا ندوق  ند رصحي يف قواعد ا عويوضع  ل ل ي لص  .ب
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ثا ندوق :لاث تربعات املقدمة إىل ا لصا  ل

نة  - شائه يف  نذ إ ندوق  تفاد ا سـا ن لص تربعات املقدمة2005مسـ نوع من ل من ا سويدي ادلويل  تالربانمج ا  للل
يولويج ية الفكرية ) SwedBio/CBM (لبا سورسي  يدرايل ا هد ا سن وا ندوق كر للملكوفرسا و لف يملع ل ن ص يسـتن

يا والرنوجي نوب أفر يقو هولج يا وتربعات من ماحن  جم وأسرتا تربعاتوبلغ مجموع ل  فرناك 604 489,53 ل هذه ا
بلغي فرنك سورسي، أي ما يزيد عىل ثلث250 000  مبا قدرهيوتربعت سورسا. يسورساي  .2مل ا

بل، يلزم احلصول عىل املزيد  نة يف ا ية يف اجامتعات ا ية وا شاركة امجلاعات األ مترار  ملسـتقولضامن ا للج حملل صل م سـ
 .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

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

يام بذكل بهتم يف ذكل؛ومع ذكل جيوز عدم . للقإاتحة املزيد من الفرص  تربعني إذا أعربوا عن ر غذكر أسامء ا  مل

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

شاركة امجل - متويل  بارشة  تربعات  يع ا موختصص  ل لمج نةم متدة يف دورات ا ية ا ية وا للجاعات األ حملل وال . ملعصل
يف إدارية؛ ندوق أية تاك لتحمل ا لص  ي

ية العامة - ندوق بوضوح يف قرارات ا مجلعوترد قواعد معل ا ندوق جامعي، فال ميكن اخلروج . لص صونظرا ألنه 
تعلق بأي تربع معني؛ ّعىل تكل القواعد فامي   ي

يص - ندوق ختصوال ميكن ألية هجة ماحنة  نفقات، بل إن جملس ا يدين أو ا نة من ا ئة  تربعات  لص ا ل ي تفل ملسـلف مع
تقالل املرحشني للحصول عىل ادلمع تار اب شاري هو اذلي  سـالا خي نة . ست ثال يف ا تربع  للجوإن اكن ا مم بصفته (مل

متدا با  معدوةل عضوا أو مرا يجوز هل أن يرتحش لالتخاب كعضو يف اجمللس املذكور؛)ق ن،   ف

تخدم ا - ندوق؛تسـو ساب املرصيف  للصتربعات برتيب دخوها يف ا حل لل  ت

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

تربعاتاب تخدام ا لتظام عن ا سـ يق ادلاخيل. ن تد ندوق كذكل  قوخيضع معل ا لل  .لص

                                                 

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/19/INF/4. 

ية  3  .2شـانظر احلا
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 : للحصول عىل مزيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل ما ييل

تربعات ومعهل ندوق ا تعلقة هبدف  لالقواعد ا ص  مل
>doc.srule_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/en/reepublicationsf/int.wipo.www://http<. 

تربعات عىل اإلنرتنت ندوق ا لصفحة   ص
>html.index/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http<. 
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