
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/22/3 

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2012201220122012     مايو مايو مايو مايو4444: : : : للللا

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو الثانية الدورة

    2012201220122012    لللليويويويويويويويو    13131313إىل إىل إىل إىل     9999ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  صندوق التربعات: 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 ) لصا
توقع. 2012 مايو 2يفرناك سورسH يف  44 245,37 إىل تطورات ا ناد إىل جتربة املايض وا ملوال ل سفر، فإن تس يف ا تاك لة  ل ل

بغي أن  بلغ  ينهذا ا ية cورةتاملربطة  املصاريفتغطية من لصندوق ا ّميكنمل ثا نا رشينو ل نة وفقا لقواعد لعا صندوق لاللج 
ندوق عىل هامش اcورة ) الواردة يف املرفق األول( شاري  n لسpيات الصادرة عن ا تو للصوا ت ص رشيناحلادية وسل نة لعا للج 
ثة )WIPO/GRTKF/IC/21/INF/7ثلويقة امرفق انظر ( ثا شاركني املؤهلني يف اcورة ا شاركة عدد حمدود من ا ل، و ل مل م

شاري بذ� n لسpنة يف حال أوىص ا رشين  توا سللج  .لع

شأن  .2 ية  يل ا تفا يع ا تايل  تضمن املوقع ا بو لعمل ص ل مج ل باتطريقة صندوق ولاي :  وقواعده اcمعطلمع� وإجراءات إيداع 
>html.index/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http<. 

تربعات اليت يقد°ا املاحنون فقط، واعدلقلهذه اووفقا  .3 لتوقف مدى اcمع ا³ي ميكن أن يقدمه عىل ا وإن مل ميول . ي
ندوق يف هؤال ناسبلصء املاحنون ا يه بعد اcورة ملالوقت ا تاح  بلغ املايل ا يكون ا ف  مل مل يةفسـ ثا نا رشين  ول لن للجنة حمدودا ولعا

سمح ية لصندوق ل يلن  ثةبعد اcورة للعمل بفعا ثا لا رشينل نةلع وا تعقد . للج  نة  رشين  ثة وا ثا تذكري فإن اcورة ا سـو للج ل ل لعلل
ية2013يف  نةل وفقا للوالية احلا  .للج 
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تذكري بأن و .4 يا حكومةلجيدر ا بلغ °م ل أسرتا ندوق  مبتربعت  توبر 20ي فرنك سورسي يف 89 500 قدرهللص  .2011ك أ
ندوق سامهة تقدم إىل ا لصوهذه أحدث  متة  .م هات العامة أو اخلاصة ا نة وا بذا لو تربعت سائر اcول األعضاء يف ا ملهو جل للجح

يةروفة متاما واملعحلاجة امللحة نظرا إىل اصندوقلل شاركة امجلاعات األ صل إىل ضامن  يةم  .حملل وا

ندوق ا³ي " اÏاحلبيان "ُويف هذا الصدد معم  .5 لصتضمن مزيدا من املعلومات عن محÑ مجع األموال، ومزاH ا ي
ندوق تربع  باب اليت قد تدفع املاحنني  للصواأل لل ثاين. سـ رشة يف املرفق ا لوترد هذه ا  .لن

ية و .6 فتقدم معلومات إضا ية سـ يقد°ا املدير  WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5محمدثة يف املذكرة اإلعال سـاليت 
ية بل دورهتا احلا نة  بو إىل ا لالعام للو للج ية مجÑ . قي تضمن هذه املذكرة اإلعال مو هدات مهنا  معلوماتست تربعات وا لتعتوى ا ل مسـ

ترب ندوق وأسامء ا تاح يف ا بلغ ا ملالواردة حىت Ûرخي صدور املذكرة وا لص مل شاركة مل للمعني وأسامء طاليب اcمع ا³ين تلقوا متويال 
نة  رشينللجيف دوريت ا ية و ولعاحلادية وا ثا نا رشين ل رشين يف اcورة للمشاركةلمتويل اأسامء طاليب ولعا ثة وا ثا لعا ل نةل  .للج 

شاري n لسpتيني ا  ستع

ناء: "صندوق وقواعد مع� ما ييللاجاء يف القرار ا³ي حدد أهداف  .7 تخب أعضاء سـتث نصب،  يُن العضو حبمك ا مل
شاور مع  نة، بعد ا ناء عىل اقرتاح ريس ا ثاين من لك دورة من دوراهتا،  يوم ا نة يف ا بل ا شاري من  n لسpتا للج ب ل ل للج لت ئس ق

توايل متدة بصفة مراقب عىل ا هات ا ثيل ا ية و لاcول األعضاء ومجموعاهتا اإل مم ملعمي جل ناء والية العضو حبمك . قل نصب، سـتثو ملا
نة تاح اcورة الالحقة  للجـي والHت أعضاء اpلس  ت فت  ).8املادة " (نهت

رشيناحلادية وة وراcيف و .8 ية أسامؤمه  ئاقرتح الريسللجنة،  لعا تا ية ا ïشاري ال n لسpلأعضاء ا ل ن بهتست نة منتخوا للج ا
ية للعملكلزتية  :لشخص بصفهتم ا

هم أعضاء يف وفود اcول األعض "1" بوصفبو يد: ياء يف الو ساعدة املديرلسـا نا لويس،  مة إد ياسة ،  في سـسم ا لق
يا؛  بريا يف أسرتا ية الفكرية، باك يا  تب أسرتا تعاون اcويل،  لالعامة وا ل مل للملك ساك،  مك سو يدة إيفا  فوا ي لسـ ل

تب بوندا للرباءات، بوارسو يف بوندا تعاون اcويل،  بة ا ياسة العامة،  ية يف ا لشارة ر ل ل شع سـ سـ مكت ل ئي ؛ سم
يد  ثة اcامئةلسـوا سول ماترووس، سكرتري ôن، ا بعماند هوريةليك يامجل  نوب أفر يق  يفج يد خوان  ؛جن،  لسـوا

يلو ساريزتيك، سكرتري أول، ا يماك يا يف  نثة اcامئة لكولو ب جبع م تب  ؛فل يجونغ سونغ، ùئب مدير  يد  مكوا ك لسـ
هورية كورH؛ ية الفكرية، بداجيون يف   Hمجكور  للملك

هم أو "2" ية أو من يقوم مقا°م من أحصاب صفبو ية وا متدة بصفة مراقب عن امجلاعات األ هات ا حمللعضاء يف ا صل ملع جل
نني علهيا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا متاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل ساغريري، :ل يد توماس أالركون أ ي ا لسـ

نطقة األنديز األو شعوب  ية  ية ا³ا نة القانوية  مريس ا لئ ت من ن يدة يف ، )CAPAJ(ائل للتللج نا يف بريو؛ وا سـتو لك
سمستشارةغياردو، -ري اكرانيتاليلني م بس، مؤ ية اcويل  شعوب األ با، مركز ا للة  صل ل تعلمي يف تيبتي لحث وا

ياسة العامة،  ييت يف لسـا يو  س يدة Ûرييس  لفلبني؛ غ تاحف جزر وفلسـوا ية  نة العامة  منديلو، األ مجلع مي
هادئ  يط ا لا يال يف فانواتو؛ يف، )PIMA(حمل  فبورت 

نة  للجوعني ريس ا يدةئ ندرا غرازيويل لسـا ب،لكسـأ ù نةةئ للج ريس ا س، ئ شاري ةئير n ستللمجلس. 

نقيض يف بداية اcورة ّوملا اكنت .9 شاري  n لسpيني يف ا ت والية األعضاء احلا ت ية سل ثا نا رشينول نة من لعا للج، ال بد 
ثاين من يوم ا تخب أعضاء جددا يف ا لأن  ل ية هتا دورنت ثا نا رشينو ل ب�لعا تخاب لاتوسمح قواعد . ق أو  نندوق بإماكية ا ن ص

سابقني من  .جديد لاألعضاء ا
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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 ثة للجنةا ف� بعد دورة  مع�سـ ا ثا لا  ل
رشين  ؛لعوا

شاري  "2" n لسpتخب أعضاء ا توأن  ست ن
ثاين لل يوم ا ناء عىل اقرتاح الريس يف ا لندوق  ل ب ئص

ب�  .قمن دورهتا أو 

 

 ]ييل ذ� املرفقان[
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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 اcورة ا(عل ية وا لثا ن  )ل
ته الحقا  ثالثني(لوعد تاسعة وا ليف اcورة ا  )ل

 

يدية عىلعزما  ية ومن يقوم مقا°ا من أحصاب املعارف ا ية وا شاركة امجلاعات األ سري  بة  نا تقل اختاذ تدابري  حملل صل م ي لسـ لت م
يع علهيا، يف 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 معل ا مل مل

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

ناسب؛توسل� توقف بوجه خاص عىل اcمع املايل ا تدابري  ية هذه ا مل بأن فعا ت ل  ل

ناسب يريم إىل متويلتوسل� سق و م كذ� بأن توافر إطار  شاركة من ساهامت؛ همن شأنمل هذه ا ثل هذه ا شجع  ملأن   مي

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

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

 مسn :أوال

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

يا ôهدف ونطاق العمل :ن  لا

ث .2 متدة بصفة مراقب اليت  هات ا يل ا نني  شاركة األشخاص ا ندوق حرصH من أجل متويل  ّيؤسس ا مت ث ي م ملعلص جل مت لملع ّ ّ ل ُ
نني علهيا  يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية أو ومن يقوم مقا°ا 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 ôورات  )نcنحو ا³ي أشارت سينظر يف اج%عات الفريق العامل ما بني ا نة عىل ا لاليت تعقد كجزء من برùمج معل ا للج
بارة  شار إلهيا ف� ييل  ية العامة واليت  يه ا بعإ ي مجلع تعلقة "اج%عات الفريق العامل ما بني اcورات"ل مل، عىل أهنا من األشطة ا ن

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

                                                
ية هذا : مالحظة من األمانة 1 ثالثني 202انظر الفقرة . القرارمجلعاختذت 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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شاركة .3 ملوملا اكنت ا متدة فهيا بصفة مراقب، ّ هات ا سب نظا°ا اcاخيل عىل أعضاهئا وا ترص  نة  ملع يف معل ا جل حتق للج
نون عن  ثلون ا تدعي أن يكون األشخاص املمولون مه ا نة  تامة يف معل ا شاركة ا ّيفإن ضامن القدرة عىل ا ملم سـ للج ل ملعمل )ي َ ُ

نة، إما بصفة مرا سب األصول يف ا بق اع%دها  هات اليت  للجا ح سـ متد من جل ها أو مراقب  نة  متد من ا معقب خاص  نفسمع للج
بو  .يالو

نظام اcاخيل  .4 نص علهيا ا ندوق ومع� إلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوصا ت+ 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  الع%د WIPO/GRTKF/IC/1/2ملط

شاركة الفعاÏ ألعضاهئا يف اcوراتامجل نظمي ا ية و-ات أخرى بصفة مراقب أو  ية وا ملاعات األ ت حملل وال جيوز لعمل . لصل
نة شاركة يف معل ا تعلقة الع%د وا نة ا تجاوز قرارات أعضاء ا بق أو  ندوق أن  للجا مل مل للج ي س تلص هوم أنه ميكن . ي ملفومن ا

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

ثا ôمع املايل :لcمعايري ا 

يه يف املادتني  .5 نصوص  هدف ا  Hندوق حرص علخيصص اcمع املايل املقدم من ا مل يا" 2 و2لللص ôسب "ن رشوط ح  لا
ية تا لا  :ل

ندوق؛ ) أ( توفرة حقا يف ا ندوق عىل احلد األقىص من املوارد ا لصترص اcمع 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 اج%ع واحد للفريق /ُ
شاركة وال جيوز أن خيل تقدمي اc. العامل ما بني اcورات يهنا بإماكية اcمع من أجل  بة  نا ممع يف  ن بع سـ م

نة أو اج%عات أخرى للفريق العامل ما بني اcورات؛ يد من اcمع األول يف دورات أخرى  للجا  ملسـتف

تحق اcمع املايل )ج( شخص ا³ي  ية يف ا تا رشوط ا توفر ا سـجيب أن  ل ل ل يت  :ل

يا؛ "1"  طبيعأن يكون خشصا 

ته عضوا "2" متي  بصفوأن  ية أو من يقوم ين ية أو ا ثل امجلاعات األ متدة بصفة مراقب  حملل إىل -ة  صل مت مع
هم؛ نني علهيا وفقا ألعرا يدي واملؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا فمقا°ا من أحصاب املعارف ا مت تقل ل تع لتقل ل  ل

نة و "3" ي� يف دورة ا بل املراقب  سب األصول من  يا و تا نا  للجوأن يكون  ث ح ب ك متي لمع ق ع الفريق أو اج%/ّ
ندوق؛ متال من دمع ا يدا  باره  لصالعامل ما بني اcورات ال5ين خصا cمع و حمت مسـتف  ع

نة و "4" ية يف دورة ا سامهة بفعا شاركة وا للجوأن يكون قادرا عىل ا ل مل أو اج%ع الفريق العامل ما بني /مل
ثال جترته يف جمال معل ا هر  لاcورات املقصودين cمع، وذ� بأن  َب م شواغل ُيظ بنة وإملامه  لج

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية ومن يقوم مقا°ا 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 n لسpللجوأن يراه ا مل أو اج%ع الفريق العامل ما /ست
cبني اÑية بدي تقاره إىل موارد ما ندوق ال لورات دون دمع من ا  .فلص



WIPO/GRTKF/IC/22/3 

Annex I 

3 

 

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 إىل شاري رضورة دمع من  n لسpبغي أن يراعي ا ية،  شعوب األ يفاcامئ املعين بقضاH ا ْن َ ت ي صل  موارد سل

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

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

نة أو اج%عات الفريق العامل ما بني اcورات، "1" تعلق بدورات ا للجف�   رشاء تذكرة ذهاب وإHب يف ي
يف أو أي ماكن  يد و سفر بني مقر إقامة ا تعلقة هبا،  شمل الرضائب ا ية،  يا ناcرجة ا لل مل ت جسـ تفسـ ملح ل

ها؛ يه nج%عات، 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 لوف�  ح ي للج ملعي
نفقات حتد ية ا بلغ إضايف  نة اليت يعقد فهيا nج%ع، فضال عن  يف أو للمد تحدة  لدها األمم ا تغط ي ن لمل مجل

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

شة اخلاصة بأي اج%ع "3" نادق ونفقات ا تعلق cمع املايل املقدم لإلقامة يف ا يوف�  ل ملعي ّ معني للفريق لف
تاحة  ية ا تخدام املوارد املا ندوق و ته مديرا  بق املدير العام  ملالعامل ما بني اcورات،  ل سـ للص بصفيط ّ

شاركني يف اج%ع الفريق العامل ما بني  ثيل اcول ا متويل  بقة  ها ا ية  بات املا مليه فقط، الرت مم ملط ل لت س ي نفف
سه؛  نفاcورات 

ثىن من اcمع املقدم من "4" يدين من هذا تُسـتو شاركة ا تعلقة  نفقات األخرى ا يع ا ندوق  ملسـتف ا مب مل ل مج لص
نة و  .أو اج%ع الفريق العامل ما بني اcورات املعين/للجاcمع يف دورة ا

ندوق إىل nسحاب أو اكن غري قادر  )و( تفادة من دمع ا يار لال n يه نإذا اضطر طالب اcمع ا³ي وقع  لص سـ ت خعل
شاركة يف اcور نجم عن إلغاء ملعىل ا ناء املصاريف اليت قد  سرتجعة،  نفق و بالغ مل  ية، حتال أي  تة ا ت م ت ثن سـم ُملع

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

يعة احلدث ا³ي حال  سحابه أو  بأكرث للفريق العامل ما بني اcورات، 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 و-ات أ )أ( نظامت غري احلكو ندوق حرصا من تربعات احلكومات وا متأيت موارد ا مل ية، لص مخرى خاصة أو معو
تحديد بو العادية عىل وجه ا ية الو لوال جيوز حسهبا من مزيا ي  .ن

تلزم ذ� 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
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بو،  )ج( مبتوىل املدير العام للو ي ندوقي تربعات املدفوعة  شاري، إدارة ا للصساعدة جملس ا ل ياق . ست لسـويف هذا ا
بو  سات يف الو ندوق عىل يد مدقق ا سات ا يق  بو وتد ية عىل يد املدير العام للو يتكون اإلدارة املا حل لص ح ي قل

تGية ا n ناديق بو املايل من أجل ا يا مع نظام الو ملوفقا لإلجراءات املعمول هبا متا ن لص ي متويل بعض سشـ لشأة  ن
بو تعاون اإلمنايئ اليت تقوم هبا الو شطة ا يأ ل  .ن

ية رصحية من اpلس  )د( ناء عىل تو يع نطاق اcمع املايل  تو تعلقة  ية ا بو القرارات الر صتخذ املدير العام للو ب سـ ب مل مس ي ي
شاري nشاري . ست n لسpيدين، الصادرة عن ا يار ا تعلقة  يات ا تو توتكون ا ت مل ص سل سـ تفخ ِملزمة للمدير مل

 .العام وغري قابÑ للطعن

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

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

بق اج%ع الفريق العامل ما بني اcورات املطلوب اcمع  نة اليت  تاح دورة ا بل ا سـاألقل  للج تت ف ق
يه فشاركة  بات اليت تصل بعد ذ� يف اcورة الالحقة؛. للم نظر يف ا لطلو  ُي

نفصÑ و "2" سب األصول  بات املوثقة  بو ا بو اcمع املايل إىل املدير العام للو مويرسل طا ح لطل ي بأسامهئم من ل
شاركة يف اج%ع معني للفريق العامل ما بني اcورات،  ّأجل احلصول عىل دمع مايل يمكهنم من ا مل M ُ

بق اج%ع الفريق العامل ما بني 60لتصل يف غضون  نة اليت  تاح دورة ا بل ا سـ يوما عىل األقل  للج تت ف ق
بل ذ� املوعد ل تصل  يه، أو  شاركة  قاcورات املطلوب اcمع  لف ية، للم باب  متكن األمانة، أل معليك  سـ ت

بات اليت تصل بعد ذ� يف اcورة 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  :Mللج

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

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

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

نذ إصدار املذكرة اإلعال "4" ندوق  يدين من دمع ا موقامئة األشخاص ا لصتف سابقة؛ملسـ لية ا  م

بوا؛ "5" تفادة من اcمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص ا³ين ا نسـ  خ

يد؛ "6" مسـتفومقدار اcمع املقدم للك  ( ُ 

يا لطاليب اcمع ل ورة الالحقة و "7" فووصفا مفصال اك ّ أو الج%ع واحد الحق أو أكرث للفريق العامل ما /ُ
 .بني اcورات

)وتوجه هذه املذكرة أيضا إىل تداولُ بحث وا شاري واحدا واحدا من أجل ا n لسpل أعضاء ا ل  .ست
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بو اpلس إىل nج%ع عىل هامش دورة  ) ز( شاري، يدعو املدير العام للو n لسpتخاب أعضاء ا يبعد ا ت سن
نة و بق دورة ا نة اليت  للجا سـ نظر يف ا/تللج cمع يُأو اج%ع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني اcورات اليت 

نة سأÏ 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

تحقاق طاليب اcمع املذكورة أعاله، وخصوصا يف املادة  ) ح( تأكد من أن لك معايري ا شاري ا n لسpسـعىل ا ل ست
تفق عىل قامئة5 بغي O أن  توفرة خالل مداوالته، و ي،  ني تحقني ا³ين م ملسـ مبن يوىص هبم من طاليب اcمع ا ْ َ

ندوق يدوا من دمع ا لصبغي أن  تفي ته مما ييل. يسـن ند اع%ده تو تأكد  شاري أيضا ا n بغي للمجلس يو ع ل ت صي س  :ن

متون إلهيا، يف دورات  - ية اليت  يوثقا يدين، وبني األقالمي ا ينيق توازن بني ا³كور واإلùث من ا ف تف جلحتق ملسـ
نة و تابعة بقدر اإلماكن،/للجا  ملتأو اج%عات الفريق العامل ما بني اcورات ا

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

بار كام وردت يف مذك n تاحة بعني يهتا أن تأخذ املوارد ا ند اع%د تو نة  بغي  توأخريا،  مل ص ع للج عي بو ن يرة املدير العام للو
شار إلهيا يف املادة  ية ا ملاإلعال تاحة، )و(6م هم ألموال ا بغي أن حتدد خصوصا طاليب اcمع ممن ùلوا املوافقة عىل د مل، و معي ن

هم متو ية  تاحة غري اك هم ولكن األموال ا يا عىل د بد يلومن ùلوا املوافقة  ف مع لم مل ئة األخ. ئ هذه ا بغي إعطاء األولوية  لفو ل رية يف ين
نة و تخذة يف دورات ا متويل ا للجقرارات ا ُمل  .أو اج%عات الفريق العامل ما بني اcورات الالحقة/ل

شاري يف مداوالته وفقا للامدة  n ساعدة اإلدارية للمجلس بو ا تب اcويل للو تويقدم ا مل ي Mس  ).ب(6ملك

نة اليت  )ط( بل هناية دورة ا ته  شاري تو n لسpجيمتد ا للجيع ي قت ص هاس ية ما ييل. مشمتع عىل ها تو صوحتدد هذه ا  :ل

بÑ املقصودة cمع املايل  "1" نة الالحقة(ملقاcورة ا ، وإن لزم األمر، اج%ع واحد الحق أو )للجأي دورة ا
 أكرث للفريق العامل ما بني اcورات؛

ت "2" هم ألموال ا ية بد تو شاري عىل ا n لسpمع ا³ين وافق اcملطاليب ا ص ل معت نة وس أو /للجاحة cورة ا
 الج%ع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني اcورات؛

تاحة  "3" ية بدمعه، ولكن األموال ا تو يا عىل ا بد شاري  n لسpملأي طالب دمع أو أكرث وافق ا ص ل ئ مت س
ية cمعه؛  فغري اك

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

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

ية تو ناء عىل ا تخذ قرارا  بو ا³ي  ية إىل املدير العام للو تو توHت ا شاري فورا  n لسpنقل ا صو ل ب ي ي ص ل حم ت ّي وخيطر املدير . س
نة فورا أ بو ا للجالعام للو شأن لك ي تخذ  ية حتدد القرار ا بل هناية اcورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال بو  مل م ق

 .طالب دمع

بة  )ي( ية وإن لزم األمر  بة إىل اcورة ا تدابري اإلدارية الالزمة إلنفاذ قراره  بو ا سـتخذ املدير العام للو ن سـ ل ي ني ملع لن ل
 ).ب(6بني اcورات املعين، وفقا للامدة إىل اج%ع واحد أو أكرث للفريق العامل ما 
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سا شاري :مخا n لسpتعلقة  ستأحاكم أخرى   م

سعة أعضاء، مه .7 شاري من  n لسpتتكون ا ت  :سي

با O؛ - ù تاره الريس نصب، وإذا تعذر ذ� فواحد من نوابه  نة ا³ي يعني حبمك ا ئريس ا خي مل ئللج )ئ ُ 

سة أعضاء من وفود اcول األعضاء يف ا - با؛مخو نا يا  شلكون توازù جغرا نة  شاركة يف ا بو ا سـلو ي للج مل مي  ف

ية أو من يقوم مقا°ا من أحصاب  - ية وا ثل امجلاعات األ متدة بصفة مراقب  هات ا حمللوثالثة أعضاء من ا صل مت ملع جل
هم نني علهيا وفقا ألعرا يدي واملؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا فاملعارف ا مت تقل ل تع لتقل ل  .ل

بةويعمل األعضاء بص نا شاورات قد يروهنا  نظر عن أي  ية بغض ا تقال سـفة فردية وجيرون مداوالهتم  م ل ل  .مسـ

ثاين من لك دورة من  .8 يوم ا نة يف ا بل ا شاري من  n لسpتخب أعضاء ا نصب،  ناء العضو حبمك ا ل ل للج ت ي مل قت ن سث ُ سـ
شاور مع اcول األعضاء ومجموعاهتا نة بعد ا ناء عىل اقرتاح ريس ا تدوراهتا  للج لب متدة بصفة مراقب ئ هات ا ثيل ا ية و ملع اإل جل مم قلمي

توايل نة. لعىل ا تاح اcورة الالحقة  ـي والHت أعضاء اpلس  نصب،  ناء والية العضو حبمك ا للجو ت ت مل فت نهت ث  .سـ

بعة أعضاء مبن فهيم الريس  .9 نة رشيطة توافر نصاب من  تظام عىل هامش دورات ا شاري  n لسpئمتع ا سـ للج ن ست جي
 .نوابهأو أحد 

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

 .لب مرفوضا دون املس حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد الحقاُويف احلاÏ األخرية، يعد الط. أصوات أو أقل

نه أن  .11 ثل  با من أجل متويل  بارش مبراقب قدم  شاري O ارباط  n لسpعجيب عىل أي عضو من أعضاء ا مم طل ت )ت م س
تاره ذ� املراقب تعلق بأي طالب متويل ا نع عن أي تصويت  شاري بذ� nرباط و n لسpخخيرب ا م ت ت ميت  .س

ثاينييل [  ]لذ� املرفق ا
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تربعات لفائدة صندوق  بو  للالو متدةامجلاعات ي ية ا ية وا ملعاأل حملل  صل

 مجع األموال

Ïبيان احلا 

 

ياق :أوال  لسـا

يد اcويل يدية عىل ا لصعرضورة حامية املعارف ا  لتقل

نة  - بو يف  نت الو سـد ي يدية وأشاك1998ّش ية جديدة تريم إىل حامية املعارف ا يا بادرة  تقل  سـ لسـ بري م لتعل ا
ية  تفاعل بني ا ناسب، كام تريم إىل إدارة ا ها شلك غري  ها و تعام يدي من إساءة ا ثقايف ا مللكا م مي لل ب سـ تقل تعمل ل

ية؛  ثالفكرية واملوارد الورا

بري  - ية وأشاكل ا ها املعر يدها و تأثرة أساسا نظرا ألن تقا ية يه ت+ امجلاعات ا ية وا تعوامجلاعات األ ل مل حملل لصل ف نظم
c ثقايف بل؛لا  ملسـتقهيا يه أساس هويهتا ومنوها يف ا

سقة يف هذا الصدد - بع اcول مقاربة  يدية أن  بة والفعاÏ للمعارف ا نا تلزم امحلاية ا نو ت تقل سـ مل مسـ ت ل ومل يغب ذ� . ت
نة  بو تعكف رصاحة عىل حفص 2001سـعن ذهن اcول األعضاء حني قررت يف  ئة Ûبعة للو شاء  ي إ ي هن

متد  ية ُتعاملعايري اليت قد  ية  ية اcوية ا بو احلكو نة الو يد اcويل لضامن ت+ امحلاية، ويه  مللكعىل ا نم ل ي جل ملعلصع
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  .لث

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

ية عن حق أنه - ية وا حمللترى امجلاعات األ يات اختاذ القرارات يف صل شاركة يف  متكن من ا ها أن  بغي  معل  مل تي ل ن
سائل اليت تؤثر فهيا؛  ملا

نة اليت سلمت بأن  - ّوشرتك يف هذا القلق إلجامع وفود احلكومات cى ا للج ية "ت صلشاركة امجلاعات األ م
نة سري العمل يف ا ية مباكن  ية من األ للجوا ل مه نة خلربات وامل". حملل للجـي متد ا يقات الرضورية هف لتعلعلومات وا

توقعاهتا؛ تخذة  بلضامن أن تفي القرارات ا  مل

ية من 18تونص كذ� املادة  - شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية العامة مل متدته ا مجلع ا³ي ا ع
تحدة يف  مترب 13مللألمم ا شاركة يف اختاذ القرارات" عىل أن 2007سب  ية احلق يف ا ملشعوب األ صل تعلقة لل مل ا

ها سائل اليت متس حقو ق  ؛ [...]"مل

سمرب  - نذ د يوازدادت هذه الرضورة إحلاحا من دون شك  نة جوÏ من املفاوضات 2009م يY اسـهتلت ا للج  ح
توفري امحلاية الفعاÏ؛ ية لوضع صك قانوين دويل أو أكرث  لالر  مس
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ية  شاركة الفعاÏ للجامعات األ صلاختاذ تدابري ملموسة تضمن ا شمل ما ييلّمل ية،  توا  :حملل

نذ أبريل  - ية اcوية2001مرشع العمل  ية واحلكو نظامت غري احلكو يع ا ل بإجراءات اع%د رسيعة  مل ممجل وتضم . م
ية اcوية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل  نة احلكو لا ية 240مللج ثل العديد مهنم امجلاعات األ متدا  با  صل مرا مي مع ق

ية؛  حمللوا

تح دورات ا - للو يه أعضاء من امجلاعات تفت تحدث  ية،  شعوب األ فنة بعقد اج%ع للفريق املعين بقضاH ا ي صل ل ج
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  تربعات لفائدة ندوق الو بو  تربعات لفائدة ندوق الو بو  تربعات لفائدة ندوق الو بو  للندوق الو ي للص ي للص ي للص ي متدةاعات اعات اعات اعات مجلمجلمجلمجلااااص ية ا ية وا متدةاأل ية ا ية وا متدةاأل ية ا ية وا متدةاأل ية ا ية وا ملعملعملعملعاأل حملل حمللصل حمللصل حمللصل نة  صل سـيف 
نة2005 شاركة ت+ امجلاعات يف دورات ا ميول  للج،  م  .ل

يا ôتربعات :ن لندوق ا تاجئ: ص  لناألهداف وسري العمل وا

يف رحالت  - تغلب علهيا يف متويل تاك تعذر ا ية أنه واجه صعوت  ية وا لأكد العديد من امجلاعات األ ل ي حملل صل
نة؛ ناء اج%عات ا ثلهيم وإقامهتم أ للجسفر  ث  مم

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

بادرة مرور الكرام، بل رحب هبا يف مايو  تحدة اcامئ امل 2006ململ متر هذه ا ملتدى األمم ا يةمن شعوب األ صلعين بقضاH ا  ا³ي ل
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

ثلني للجامعا - متدين ا بني ا شاركة املرا متويل  ندوق فقط  ملممصم هذا ا م ملعلص ية أو من يقوم قل ية وا حمللت األ صل
هم، يف  نني علهيا وفقا ألعرا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا فمقا°م من أحصاب املعارف ا مت تقل ل تع لتقل ل ل

نة؛  للجأعامل ا

نح بدل يويم  - ية عرب أرخص الطرق، و يا يغطي رشاء تذكرة ذهاب وإHب يف اcرجة ا متويل  مومصم ا ح سـ لل ل
بلغ إضايف  شاركطية لتغمو 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 تي
مترب  متدة يف  نة ا يا مع والية ا بيف اج%عات األفرقة العامÑ ما بني اcورات املكونة متا سملع للج  .2009شـ

                                                
ية الع WO/GA/39/14ث يف الويقة218 إىل 214انظر الفقرات من  1 ثالثون(امة مجلع، تقرير ا تاسعة وا لاcورة ا  ).ل
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ندوق بالغ إدارية: لصمعل ا ية وعدم اخلضوع خلصم أية  تقالل والفعا nية و شفا ما لف سـ  ل

ية - شفا فا  :ل

نحو ا³ي  - بولني، عىل ا تظام بقامئة املرحشني للحصول عىل اcمع املايل وقامئة املرحشني ا نة  لبلغ ا ن للج ملقت
ندوق؛ يه قواعد ا لصنص  عل  ت

نة األع - سة العامة  تخب ا للجو جلل تار املرحشني نت شاري ا³ي  n ندوق سعة يف جملس ا خيضاء ا ت لص ست ل
سه متويل، قرتاح من ر ئيللحصول عىل ا نة . ل سة ا يا يف هناية  ـي والية هؤالء األعضاء  للجو جل معل نهتت

تخهبم؛  تناليت 

توازن اجلغرايف ورشوط  - متويل، مبا فهيا معايري ا ندوق بوضوح عىل معايري تقدمي ا لونص قواعد ا لص لت
 .قدمي اcمع املايلت

تقالل - nسـ: 

تخذون قراراهتم  - تقالل و شاري  n ندوق 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 اpلس من املرا صل ملم ملع ق
 أكرث؛ أو

يات هذا اpلس ملزمة - بو اليت صوتكون تو بتفي ي ألمانة الو ت اcمع اإلداري الالزم ونفذ ميتقدتك
يات ت+ 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 n لسpيمتع أعضاء ا للج ث ست وال يدفع هلم أجر أو تعويض . جي
هام اليت يضطلعون هبا؛  ملعن ا

متع فهيا؛عىل هذا ا - بل هناية اcورة اليت  تمت مداوالته  جيpلس أن  ق  خي

يا يف  - باهتم، وتقدم ت+ الوôئق  يد  تأ متويل عىل املرحشني تقدمي الوôئق الالزمة  معلوللحصول عىل ا طل ي ل ل
متويل؛ رس مراجعهتا عىل أساس معايري تقدمي ا ية، مما  لشلك اسـ%رات طلب وسري ذا يي  ت

يف إدارية؛وال يؤذن ألمانة ال - ية أية تاك ندوق  بو أن سحب أموn من ا لو 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 ôندوق :ل تربعات املقدمة إىل ا لصا  ل

نة  - شائه يف  نذ إ ندوق  تفاد ا سـا ن لص تربعات املقدمة من 2005مسـ سويدي اcويل ل من ا لالربùمج ا  لتنوعل
aيولو ية الفكرية ) SwedBio/CBM (لبا سورسي  يدرايل ا هد ا سن وا ندوق كر للملكوفرسا و لف يملع لت ن ص يسـن

يا والرنوجي نوب أفر يقو هولج يا وتربعات من ماحن  جم وأسرتا تربعاتوبلغ مجموع ل  فرناك 604 489,53 ل هذه ا
Hبلغعىل ثلثي فرنك سورسي، أي ما يزيد 250 000  مبا قدرهيوتربعت سورسا. يسورس  .2مل ا

بل، يلزم احلصول عىل املزيد  نة يف ا ية يف اج%عات ا ية وا شاركة امجلاعات األ مترار  ملسـتقولضامن ا للج حملل صل م سـ
 .من األموال

تربعات تعلقة  لاألحاكم ا  مل

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

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

يام بذ� تربعني إذا أعربو. للقإÛحة املزيد من الفرص  بهتم يف ذ�؛ملومع ذ� جيوز عدم ذكر أسامء ا  غا عن ر

بات ا³ين حصلوا عىل  ندوق وأسامء مودعي ا تاح يف ا بلغ ا ية يف مجÑ أمور ا لطلوتضمن املذكرة اإلعال لص مل مل مت
بÑ؛ ية ول ورة ا سابقة ول ورة احلا نة ا ملقمتويل cورة ا ل ل  للج

متد - ية ا ية وا شاركة امجلاعات األ متويل  بارشة  تربعات  يع ا ملعوختصص  حمللل صل م ل نةممج وال . للجة يف دورات ا
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 ت+ القواعد ف�   ي

نة من ا - ئة  تربعات  يص ا توال ميكن ألية -ة ماحنة  ملسـلف ي ل ندوق معختص نفقات، بل إن جملس ا لصيدين أو ا ل ف
تقالل املرحشني للحصول عىل اcمع تار  شاري هو ا³ي  nسـ خي نة . ست ثال يف ا تربع  للجوإن اكن ا مم بصفته (مل

متدا با  معدوÏ عضوا أو مرا يجوز O أن يرتحش لالتخاب كعضو يف اpلس املذكور؛)ق ن،   ف

س - تربعات برتيب دخوها يف ا تخدم ا حلو ل لسـ ت ندوق؛ت  للصاب املرصيف 

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

تربعات تخدام ا تظام عن ا ل سـ يق اcاخيلوخي. ن تد ندوق كذ�  قضع معل ا لل  .لص

                                                
ية اcوية 2 نة احلكو ندوق يف لك دورة  يد ا ية اخلاصة بر ياùت 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 يرn hطالع عىل ما ييل

تربعات ومع� ندوق ا تعلقة هبدف  لالقواعد ا ص  مل
>http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/amended_rules.doc<. 

تربعات  ندوق ا يل عن  لد ص  متاح عىل اإلنرتنتل
>http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/936/wipo_pub_936.pdf<. 

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

 

 ]ثهناية املرفقني والويقة[


