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  واملعارف التقليدية والفولكلور
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  صندوق التربعات: ليةمشاركة اجلماعات األصلية واحمل
 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
توبر 16يفرناك سورسN يف  21 366,52 إىل تطورات ا. 2012 كأ ناد إىل جتربة املايض وا لوال سفر، تس يف ا تاك لتوقعة  ل ل مل

بغي أن  بلغ  ينفإن هذا ا ثة fورةتاملربطة  املصاريفتغطية من لصندوق ا ّميكنمل ثا لا رشينو ل نة وفقا لقواعد لعا صندوق لاللج 
ندوق عىل هامش اfورة ) الواردة يف املرفق األول( شاري  p لسrيات الصادرة عن ا تو للصوا ت ص يةسل ثا نا رشين ول نة لعا للج 
 .)WIPO/GRTKF/IC/22/INF/7ثالويقة مرفق انظر (

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

ّندوق توفريه إال  اfمع ا»ي ميكن جحميتوقف ال ، واعدلقلهذه اووفقا  .3 تربعات اليت يقد®ا املاحنونللص وإن مل . لعىل ا
ندوق بمتويل  هؤالء املاحنون ّعجلي ندوق للصا ية اfوية فإن ا نة احلكو رشين  لصبل اfورة الرابعة وا ل ّللج م متكن، لعق ّن  بعد ي

ثاfورة  ثا لا رشيل نةن، من مواص´ مع� لعة وا ية يف ا ية وا ثيل امجلاعات األ للجكأداة متويل لفائدة  حملل صل ّ  .مم

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  بذ .م متة حو هات العامة أو اخلاصة ا نة وا ملها لو تربعت سائر اfول األعضاء يف ا جل للج

ية واملعروفة متاماحلاجة امللحة نظرا إىل اصندوقلل شاركة امجلاعات األ صل إىل ضامن  يةم  .حملل وا
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ّحدثويف هذا الصدد  .5 يع اfول األعضاء وامل" اÊاحلبيان  "ُ مجوسريسل إىل  ها األُ سات اليت قد  هيّمؤ  تردكام . مرس
يان  بسخة من ذÍ ا ثاينلن  .ليف املرفق ا

ندوق و .6 لصبقا لقواعد ا ية ط ية حمدثة يف املذكرة اإلعال متقدم معلومات إضا ف  WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4سـ
يةتُتاح سليت ا بل دورهتا احلا لنة  ية مج´ . قللج تضمن هذه املذكرة اإلعال مو هدات مهنا  معلوماتست تربعات وا لتعتوى ا ل مسـ

شاركة الوا تربعني وأسامء طاليب اfمع ا»ين تلقوا متويال  ندوق وأسامء ا تاح يف ا بلغ ا للمردة حىت Üرخي صدور املذكرة وا مل لص مل مل
نة  يةللجيف دوريت ا ثا نا رشينل ثة ولع وا ثا لا رشين  ول رشينالرابعة يف اfورة للمشاركةلمتويل اأسامء طاليب ولعا نةلع وا  .للج 

شاري p لسrتيني ا  ستع

تخب أعضاء : "صندوق وقواعد مع� ما ييللااء يف القرار ا»ي حدد أهداف ج .7 نصب،  ناء العضو حبمك ا ن يُث مل سـت
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  p لسrتا للج ب ل ل للج لت ئس ق

ثيل ا ية و جلاfول األعضاء ومجموعاهتا اإل مم توايلقلمي متدة بصفة مراقب عىل ا لهات ا نصب، . ملع ناء والية العضو حبمك ا ملو ثت سـ
نة تاح اfورة الالحقة  للجـي والNت أعضاء اrلس  ت فت  ).8املادة " (نهت

يةة وراfيف و .8 ثا نا رشين ول ية أسامؤمه  ئاقرتح الريسللجنة،  لعا تا ية ا îشاري ال p لسrلأعضاء ا ل ن بهتست نة منتخوا للج ا
ية للعملكلزتية  :لشخص بصفهتم ا

بو "1" هم أعضاء يف وفود اfول األعضاء يف الو يبو بري قانوين، إدارة : صف يد نيب هللا عزايم ساردوي،  خا لسـ
 ôيد جور ية؛ وا هورية إيران اإلسال هران،  ية،  شؤون اخلار شؤون القانوية اfوية، وزارة ا سـا ل ل ن لل م مج ط ج

يانوف، مدير، مديرية حق املؤلف وا تون مدا يد  يا، بلغارN؛ وا ثقافة، صو نحلقوق اrاورة، وزارة ا يف سـ لكل ل
يا؛ بريا، أسرتا تجارة، اك ية وا شؤون اخلار ية الفكرية اfوية، إدارة ا سم ا يذي،  نغايت، موظف  لد ن ل ل ل ق جي مللك  تنف

يد  سول ماترووس، سكرتري لسـوا ثة اfامئةأوليكماند هوريةلبع، ا يامجل  نوب أفر يق  يد  ؛نيفجب ج تني سـجولسـوا
مجلثة اfامئة ، سكرتري أول، ابسويون يداد وتوغو لبع جبهورية تر  ،فنيين

ية أو من يقوم مقا®م 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 غ :ل شارة، لسـا تونارا أسوفا،  مسل

سة  سان، مؤ سوحدة حقوق اإل هان ية يف القرم ود شعوب األ تعلقة  معاألحباث ا صل ل ميريوبول، مل يسـ،  ؛ انأوكرا
يد و نظمة لسـا ثل   ،pمعصامن آغ د يدة مجورأمم سونلسـ، مايل؛ وا شارة، اrلس -جاكيت هود تيث،  مسمس

يني نداسـيالوطين للخال  .ك، أوÜوا، 

للوعني ريس ا يدةجنة ئ ندرا غرازيويل لسـا ب،لكسـأ نةةئ � للج ريس ا س، ئ شاري ةئير p ستللمجلس. 
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نقيض يف بداية اfورة ّوملا اكنت .9 شاري  p لسrيني يف ا ت والية األعضاء احلا ت ثةسل ثا لا رشينو ل نة من ، ال لعا للجبد 
تخب أعضاء جدد ثاين من دور تنأن  يوم ا ليف ا ثة هتال ثا لا رشينو ل ب�لعا تخاب لاسمح قواعد تو. ق أو  نندوق بإماكية ا ن ص
سابقني من  .جديد لاألعضاء ا

نة مدعوة إىل ما ييلإ .10  : للجن ا

هات إ "1" شجع بقوة أعضاءها ولك ا جلن  ّ 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

تخب أعضاء اrلس "2" شاري تنوأن  p ست
ثاين لل يوم ا ناء عىل اقرتاح الريس يف ا لندوق  ل ب ئص

ب�  .قمن دورهتا أو 

] Íاملرفقانييل ذ[
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ندوق  شاء  صإ بو ن  تربعاتلليالو
متدةلفائدة ية ا ية وا ملع امجلاعات األ حملل  صل

بو  ية العامة للو يه ا يكام وافقت  مجلع ثالثني(عل ية وا ثا ليف اfورة ا ن  )ل
ته الحقا  ثالثنييف اfورة(لوعد تاسعة وا ل 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
ية الفكرية  ية  نظمة العا يع علهيا، يف معل ا هم وا نني علهيا وفقا ألعرا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا للملكوأشاكل ا ملف مل شج مت تقل ل تتع ل لل

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

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

شاركة توسل� ناسب يريم إىل متويل هذه ا سق و مل كذÍ بأن توافر إطار  من س همن شأنم ثل هذه ا شجع  ملأن   اهامت؛مي

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

نة ا ها احلايل للجيف نطاق معل ا ية اfوية يف  شلكحلكو يل ف� ييل ملصطلح العام (لم ئة من ذÍ 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

 pمس :أوال

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

يا �هدف ونطاق العمل :ن  لا

ثل  .2 متدة بصفة مراقب اليت  هات ا يل ا نني  شاركة األشخاص ا ندوق حرصN من أجل متويل  ّيؤسس ا مت ث ي م ملعلص جل مت لملع ّ ّ ُ
ية أو ومن يقوم م ية وا حمللامجلاعات األ نني علهيا صل يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا متقا®ا من أحصاب املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل

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

يا(2 �نة عىل ا )ن لنظر يف اج"عات الفريق العامل ما بني اfورات اليت تعقد كجزء من بر�مج معل ا للج نحو ا»ي أشارت يس
بارة  شار إلهيا ف� ييل  ية العامة واليت  يه ا بعإ ي مجلع تعلقة "اج"عات الفريق العامل ما بني اfورات"ل شطة ا مل، عىل أهنا من األ ن

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

سب نظا®ا اfاخيل عىل .3 ترص  نة  شاركة يف معل ا حوملا اكنت ا للج تقمل متدة فهيا بصفة مراقب، ّ هات ا ملع أعضاهئا وا جل
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 َ ُ
مت ها أو مراقب  نة  متد من ا نة، إما بصفة مراقب خاص  سب األصول يف ا بق اع"دها  هات اليت  معا سمع نفجل للج للج ح د من سـ

بو  .يالو

                                                
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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نظام اfاخيل  .4 نص علهيا ا ندوق ومع� إلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوصا ت( اليت  شاء ا لولن ميس إ ي لص ن
بو  بقة يف الويقة  (WIPO 399 (FE) Rev. 3)يالعام للو ثا ية WIPO/GRTKF/IC/1/2ملط صل الع"د امجلاعات األ

ش نظمي ا ية و,ات أخرى بصفة مراقب أو  ملوا ت بق أو . اركة الفعاÊ ألعضاهئا يف اfوراتلحملل ندوق أن  ستوال جيوز لعمل ا يلص
نة شاركة يف معل ا تعلقة الع"د وا نة ا للجتجاوز قرارات أعضاء ا مل مل للج بارشة . ي تربعات األخرى ا هوم أنه ميكن  ملومن ا لل ملف
ب´ اليت تريم إىل متوي بارشة القامئة أو ا ساعدة ا ملقوغريها من أشاكل ا مل متر خارج إطار مل ها، أن  شاركة أو  تسـل هذه ا تسهيل مل

تربع يار ا سب ا تربعات  ملندوق ا ت ح ل  .خص

ثا � معايري اfمع املايل :ل

يه يف املادتني  .5 نصوص  هدف ا  Nندوق حرص علخيصص اfمع املايل املقدم من ا مل يا" 2 و2لللص �رشوط "ن سب ا ل  ح
ية تا لا  :ل

ندوق عىل  ) أ( لصترص اfمع املقدم من ا % ُ ندوق؛يق توفرة حقا يف ا لصاحلد األقىص من املوارد ا  مل

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 . العامل ما بني اfورات يهنا بإماكية اfمع من أجل  بة  نا موال جيوز أن خيل تقدمي اfمع يف  ن بع سـ م

يد نة أو اج"عات أخرى للفريق العامل ما بني اfورات؛ملسـتفا  للج من اfمع األول يف دورات أخرى 

تحق اfمع املايل )ج( شخص ا»ي  ية يف ا تا رشوط ا توفر ا سـجيب أن  ل ل ل يت  :ل

يا؛ "1"  طبيعأن يكون خشصا 

ي "2" ية أو ا ثل امجلاعات األ متدة بصفة مراقب  ته عضوا إىل ,ة  متي  حمللوأن  صل مت مع بصفن ة أو من يقوم ي
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 أو اج"ع الفريق /ّ
باره ندوق؛عتالعامل ما بني اfورات ال5ين خصا fمع و متال من دمع ا يدا  لص  حم  مسـتف

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
شواغل امجلاعات  نة وإملامه  ثال جترته يف جمال معل ا هر  باfورات املقصودين fمع، وذÍ بأن  للج َب م ُيظ

ية ومن يقوم مقا ية وا حمللاأل يدي صل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل®ا من أحصاب املعارف ا ل تع لتقل ل ل
هم؛ نني علهيا وفقا ألعرا فواملؤ  مت

نة و "5" شاركة يف دورة ا شاري غري قادر عىل ا p لسrللجوأن يراه ا مل أو اج"ع الفريق العامل ما بني /ست
ية بدي´ تقاره إىل موارد ما ندوق ال لاfورات دون دمع من ا  .فلص

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 موارد  شاري رضورة دمع من  p لسrبغي أن يراعي ا ية،  شعوب األ يفاfامئ املعين بقضاN ا ْن َ ت ي صل سل

ها صفة مراقب ويقع م هات اليت  ية بدي´، وخاصة ا لما جل ب�ان ل ب�ان األقل منوا وا ية وا نا ب�ان ا لقرها يف ا ل ل مل ّ
ية نا ماجلزرية الصغرية ا  .ل
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ندوق ما ييل )ه(  :لصيغطي اfمع املايل املقدم من ا

نة أو اج"عات الفريق العامل ما بني اfورات، رشاء تذكرة ذهاب وإNب يف  "1" تعلق بدورات ا للجف�  ي
شمل الرضائب ا ية،  يا ملاfرجة ا ت حسـ يف أو أي ماكن ل يد و سفر بني مقر إقامة ا نتعلقة هبا،  جلل تفسـ مل

ها؛ يه pج"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
نة اليت يعقد فهيا pج"ع، يف أو للمد تحدة  يحتددها األمم ا ن نفقات جلمل ية ا بلغ إضايف  ل فضال عن  لتغط م

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

شة اخلاصة بأي اج"ع معني للفريق  "3" نادق ونفقات ا تعلق fمع املايل املقدم لإلقامة يف ا ّوف�  ي ل ملعي لف
بق املدير العام  بصفالعامل ما بني اfورات،  ّ يه يط تاحة  ية ا تخدام املوارد املا ندوق و فته مديرا  مل ل سـ للص

شاركني يف اج"ع الفريق العامل ما بني  ثيل اfول ا متويل  بقة  ها ا ية  بات املا ملفقط، الرت مم ملط ل لت س نفي
سه؛  نفاfورات 

يدين من "4" شاركة ا تعلقة  نفقات األخرى ا يع ا ندوق  ثىن من اfمع املقدم من ا تفو سـت ملسـ مبت مل ل مج لص  هذا ُ
نة و  .أو اج"ع الفريق العامل ما بني اfورات املعين/للجاfمع يف دورة ا

سحاب أو اكن غري قادر  )و( p ندوق إىل تفادة من دمع ا يار لال p يه نإذا اضطر طالب اfمع ا»ي وقع  لص سـ ت خعل
ناء املصار سرتجعة،  نفق و بالغ مل  ية، حتال أي  شاركة يف اfورة ا ثعىل ا تم م ت ن سـمل نجم عن إلغاء ُملع تيف اليت قد 

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

يعة احلدث ا»ي حال أكرث للفريق العامل ما بني اfورات، رشي سحابه أو  بطة 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،  )أ( ية و,ات أخرى خاصة أو معو نظامت غري احلكو ندوق حرصا من تربعات احلكومات وا متأيت موارد ا م مل لص
بو العادي ية الو يوال جيوز حسهبا من مزيا تحديدن  .لة عىل وجه ا

تلزم ذÍ 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

ندوق )ج( تربعات املدفوعة  شاري، إدارة ا ساعدة جملس ا بو،  للصتوىل املدير العام للو ل ت مب ي ياق ويف ه. سي لسـذا 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

متويل بعض  شأة  تGية ا p ناديق بو املايل من أجل ا يا مع نظام الو لوفقا لإلجراءات املعمول هبا متا ن ن لص ي ملشـ س
ب تعاون اإلمنايئ اليت تقوم هبا الو شطة ا يأ ل  .ون
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ية رصحية من اrلس  )د( ناء عىل تو يع نطاق اfمع املايل  تو تعلقة  ية ا بو القرارات الر صتخذ املدير العام للو ب سـ ب مل مس ي ي
شاري pشاري ملزمة للمدير . ست p لسrيدين، الصادرة عن ا يار ا تعلقة  يات ا تو ِوتكون ا ت ت مل ص سل سـ تفخ مل

 .العام وغري قاب´ للطعن

تايللحتدد ®ل إرسال ا )ه( نحو ا لبات عىل ا ل  :طل

سب األصول بأسامهئم من أجل  "1" بات املوثقة  بو ا بو اfمع 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 L  يوما عىل 60ُ

بق اج"ع ال نة اليت  تاح دورة ا بل ا سـاألقل  للج تت ف فريق العامل ما بني اfورات املطلوب اfمع ق
يه فشاركة  بات اليت تصل بعد ذÍ يف اfورة الالحقة؛. للم نظر يف ا لطلو  ُي

نفص´ وبأسامهئم من  "2" سب األصول  بات املوثقة  بو ا بو اfمع املايل إىل املدير العام للو مويرسل طا ح لطل ي ل
شاركة يف ملأجل احلصول عىل دمع مايل يمكهنم من ا L ّ اج"ع معني للفريق العامل ما بني اfورات، ُ

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
ية،  باب  متكن األمانة، أل بل ذÍ املوعد ليك  تصل  يه، أو  شاركة  معلاfورات املطلوب اfمع  سـ ل تللم ق ف

نظر . من حتديدها وإعالهنا بات اليت تصل بعد ذÍ يف اfورة الالحقةيو  .لطليف ا

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

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

تربعني  "2" تربع رصاحة عدم(ملوهوية ا تهملما مل يطلب ا  ؛)ي ذكر هو

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

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

بوا؛ "5" تفادة من اfمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص ا»ين ا نسـ  خ

مسـتومقدار اfمع املقدم للك  "6" %  فيد؛ُ

يا لطاليب اfمع ل�ورة الالحقة و "7" فووصفا مفصال اك ّ أو الج"ع واحد الحق أو أكرث للفريق العامل ما /ُ
 .بني اfورات

تداول بحث وا شاري واحدا واحدا من أجل ا p لسrلوتوجه هذه املذكرة أيضا إىل أعضاء ا ل ست ُ%. 

شاري، يدعو املدي ) ز( p لسrتخاب أعضاء ا تبعد ا بو اrلس إىل pج"ع عىل هامش دورة سن ير العام للو
نة و بق دورة ا نة اليت  للجا سـ نظر يف اfمع /تللج يُأو اج"ع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني اfورات اليت 

نة سأÊ 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 اfمع املذكورة أعاله، وخصوصا يف املادة عىل ) ح( تأكد من أن لك معايري ا شاري ا p لسrسـ ا ل ست
تحقني ا»ين 5 تفق عىل قامئة مبن يوىص هبم من طاليب اfمع ا بغي O أن  توفرة خالل مداوالته، و سـ،  ي ملي ْ َ ن م

ندوق يدوا من دمع ا لصبغي أن  تفي شاري أيضا. يسـن p بغي للمجلس تو سي ته مما ييلن ند اع"ده تو تأكد  ي ا ع  :صل
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متون إلهيا، يف دورات  - ية اليت  يوثقا يدين، وبني األقالمي ا ينيق توازن بني ا»كور واإل�ث من ا ف تف جلحتق ملسـ
نة و تابعة بقدر اإلماكن،/للجا  ملتأو اج"عات الفريق العامل ما بني اfورات ا

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

بو  بار كام وردت يف مذكرة املدير العام للو p تاحة بعني يهتا أن تأخذ املوارد ا ند اع"د تو نة  بغي  يوأخريا،  ت مل ص ع للج عي ن
شار إلهيا يف املادة  ية ا ملاإلعال تاحة، ين، و)و(6م هم ألموال ا ملبغي أن حتدد خصوصا طاليب اfمع ممن �لوا املوافقة عىل د مع

هم متو ية  تاحة غري اك هم ولكن األموال ا يا عىل د بد يلومن �لوا املوافقة  ف مع لم مل ئة األخرية يف . ئ هذه ا بغي إعطاء األولوية  لفو ل ين
نة و تخذة يف دورات ا متويل ا للجقرارات ا ُمل  .يق العامل ما بني اfورات الالحقةأو اج"عات الفر/ل

شاري يف مداوالته وفقا للامدة  p ساعدة اإلدارية للمجلس بو ا تب اfويل للو تويقدم ا مل ي Lس  ).ب(6ملك

ها )ط( متع عىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا ته  شاري تو p لسrشمتد ا مق جيس للجيع ي ية ما ييل. صت تو صوحتدد هذه ا  :ل

ب´ املق "1" نة الالحقة(صودة fمع املايل ملقاfورة ا ، وإن لزم األمر، اج"ع واحد الحق أو )للجأي دورة ا
 أكرث للفريق العامل ما بني اfورات؛

نة و "2" تاحة fورة ا هم ألموال ا ية بد تو شاري عىل ا p لسrمع ا»ين وافق اfللجطاليب ا مل ص ل معت أو /س
 fورات؛الج"ع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ا

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

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

نة مبز "5" يه اfورة الالحقة  نظر  به  للجأي طالب دمع أو أكرث أجل  ت فطل ل ّ يل وفقا لإلجراء ُ لتفصيد من ا
 ؛10املذكور يف املادة 

ية تو ناء عىل ا تخذ قرارا  بو ا»ي  ية إىل املدير العام للو تو توNت ا شاري فورا  p لسrنقل ا صو ل ب ي ي ص ل حم ت ّي وخيطر املدير . س
ية حتدد بل هناية اfورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا مالعام للو ق للج شأن لك ي تخذ  ب القرار ا مل

 .طالب دمع

بة  )ي( ية وإن لزم األمر  بة إىل اfورة ا تدابري اإلدارية الالزمة إلنفاذ قراره  بو ا سـتخذ املدير العام للو ن سـ ل ي ني ملع لن ل
 ).ب(6إىل اج"ع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني اfورات املعين، وفقا للامدة 

سا تعلقة  :مخا شاريمأحاكم أخرى  p لسrست 

سعة أعضاء، مه .7 شاري من  p لسrتتكون ا ت  :سي

با O؛ - تاره الريس � نصب، وإذا تعذر ذÍ فواحد من نوابه  نة ا»ي يعني حبمك ا ئريس ا خي مل ئللج %ئ ُ 

با؛ - نا يا  شلكون تواز� جغرا نة  شاركة يف ا بو ا سة أعضاء من وفود اfول األعضاء يف الو سـو ي للج مل ي ممخ  ف
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ية أو من يقوم مقا®ا من أحصاب وثالثة أ - ية وا ثل امجلاعات األ متدة بصفة مراقب  هات ا حمللعضاء 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

شاورات قد ي نظر عن أي  ية بغض ا تقال مويعمل األعضاء بصفة فردية وجيرون مداوالهتم  ل ل بةسـ نا سـروهنا   .م

ثاين من لك دورة من  .8 يوم ا نة يف ا بل ا شاري من  p لسrتخب أعضاء ا نصب،  ناء العضو حبمك ا ل ل للج ت ي مل قت ن سث ُ سـ
متدة بصفة مراقب  هات ا ثيل ا ية و شاور مع اfول األعضاء ومجموعاهتا اإل نة بعد ا ناء عىل اقرتاح ريس ا ملعدوراهتا  جل ممئ مي ت للج قلب ل

توايل ن. لعىل ا نةسـتثو تاح اfورة الالحقة  ـي والNت أعضاء اrلس  نصب،  للجاء والية العضو حبمك ا ت ت فمل  .نهت

بعة أعضاء مبن فهيم الريس  .9 نة رشيطة توافر نصاب من  تظام عىل هامش دورات ا شاري  p لسrئمتع ا سـ للج ن ست جي
 .أو أحد نوابه

بعة أعض .10 يد من موافقة  يار أي  ية من أجل ا سـال بد ألي تو ت سـتفص شاري عىل األقلمخ p لسrويف . ستاء من ا
ثه يف اfورة الالحقة ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة  مترار يف  p بات، جيوز شأن أحد ا توصل إىل اتفاق  حبحال عدم ا لطل ب سـل

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

نه أن جيب عىل أي .11 ثل  با من أجل متويل  بارش مبراقب قدم  شاري O ارباط  p لسrع عضو من أعضاء ا مم طل ت %ت م س
تاره ذÍ املراقب تعلق بأي طالب متويل ا نع عن أي تصويت  شاري بذp Íرباط و p لسrخخيرب ا م ت ت ميت  .س

ثاين[ ]لييل ذÍ املرفق ا
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تربعات لفائدة صندوق  بو  للالو ية امجلاعات ي متدةصلاأل ية ا ملعوا  حملل

 مجع األموال

Êبيان احلا 

ياق    ::::أوالأوالأوالأوال ياقا ياقا ياقا     للللسـسـسـسـا

نة أطلقت بو يف  سـ الو يدي 1998ي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية جديدة تريم إىل حامية املعارف ا يا بادرة  تقل  ل تع تقل سـ لسـ ل ل أو (م
بري الفوللكوري ناسب، كام تريم إىل إدار) لتعأشاكل ا شلك غري  ها  ها و تعام ممن إساءة ا مي بل تفاعل بني اتعمسـ ملة ا لكية الفكرية ل

ية ية . ثواملوارد الورا شعوب األ صلوا ية يه وامجلاعات ل شعوب وحمللا تأثرة لا ها fرجة األوىلملامجلاعات ا يدها و نظم ألن تقا ل
ثقايف fهيا يه بري ا ية وأشاكل ا لاملعر لتع بلف بة والفعاÊ لل. ملسـتق أساس هويهتا ومنوها يف ا نا تلزم امحلاية ا سـو مل معارف تسـ

بع اfول  يدية أن  تتا سقالتقل يه .  يف هذا الصددمنهنجا  علوناء  بو تعكف رصاحة اfول األعضاء قررت ب ئة Üبعة للو شاء  يإ ي هن
يد اfويل لضامن  متد عىل ا لصععىل حفص املعايري اليت قد  ئة يه . امحلايةُتع ية لهيوت( ا ية اfوية ا بو احلكو ننة الو ل ي ملعجل م

ية الفكرية وا يدية والفوللكورمللك ية واملعارف ا تقلملوارد الورا ية اfوية (لث نة احلكو لا  .)مللج

شاركة تتتتييييسريسريسريسريرضورة رضورة رضورة رضورة  شاركة   شاركة   شاركة   شعوبمممم  شعوبا شعوبا شعوبا ية وللللا ية و األ ية و األ ية و األ شاركة فعاÊ يف صلصلصلصل األ ية  شاركة فعاÊ يف امجلاعات ا ية  شاركة فعاÊ يف امجلاعات ا ية  شاركة فعاÊ يف امجلاعات ا ية  مامجلاعات ا محملل محملل محملل ية اfويةجلجلجلجلنةنةنةنةحملل بو احلكو ية اfوية الو بو احلكو ية اfوية الو بو احلكو ية اfوية الو بو احلكو ل الو لي لي لي     ممممي

يات اختاذ شاركة يف  متكن من ا ها أن  بغي  ية عن حق أنه  ية وا معلترى امجلاعات األ مل ي حملل تصل ل سائل اليت تؤن ثر مل القرارات يف ا
ية من 18املادة  تنصكام . فهيا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية العامة ، مل متدته ا مجلعا»ي ا تحدة يف ع مللألمم ا
مترب 13 ها"عىل أن ، 2007سب  سائل اليت متس حقو تعلقة  شاركة يف اختاذ القرارات ا ية احلق يف ا قشعوب األ مل مل مل صل  ؛"...لل

ية ّدومت ية وامجلاعات ا شعوب األ حملل ا صل يقات ل نة خلربات واملعلومات وا تعلا  القرارات وpقرتاحات الرضورية لضامن وفاءلللج
تخذة  يدين وتوقعاهتمملا سـتفياجات ا ملح  .ت

يه  نةّسلمت علو ية من األ" بأن ، إلجامع،للجوفود احلكومات fى ا ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل سري العمل مهية مبم لاكن 
نة  ".للجيف ا

شاركة رضورة وقد ازدادت  ملسري ا سمرب تي نذ د يإحلاحا  ي2009Xم نة ح،  ّّثثثثفةفةفةفةمفاوضات مفاوضات مفاوضات مفاوضات للج اسـهتلت ا ّّ لوضع صك قانوين  مكمكمكمك
توفري امحلاية الفعاÊدويل  .ل أو أكرث 
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يايايايا ����تربعات    ::::نننن تربعاتندوق ا تربعاتندوق ا تربعاتندوق ا لندوق ا لص لص لص تاجئجئجئجئ: : : : ص تااألهداف وسري العمل وا تااألهداف وسري العمل وا تااألهداف وسري العمل وا     للللنننناألهداف وسري العمل وا

شعوبتدابري ملموسة بو ياfول األعضاء يف الو تذاخت شاركة ا للضامن  ية وم يةامجلاعات صل األ شاركة فعاÊ وشطة حمللا ن  م
نة  .للجبصفة مراقب يف ا

نذ أبريل و ية اfوية2001مرشع العمل  ية واحلكو نظامت غري احلكو يع ا ل بإجراءات اع"د رسيعة  مل ممجل نة . م للجوتضم ا
ية اfوية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل  لاحلكو ثل العديد300م متدا  با  مي مرا مع يةق ية وا حملل مهنم امجلاعات األ تح دورات . صل تفتو

يه  تحدث  ية،  شعوب األ نة بعقد اج"ع للفريق املعين بقضاN ا فا ي صل ل ية عن سـبعة للج ية وا حمللأعضاء من امجلاعات األ صل
نة2011ويف عام . جتارهبم وو,ات نظرمه بو من ا ية العامة للو بت ا للج،  ي مجلع نظر يف إجراءاهتا بغرض طل تعزيز "ل إعادة ا

بني هام إجيايب من املرا قإ نة" س تلفة يف هذا الصدد يف فرباير . للجيف معل ا ية  بادرات  نة  متدت ا خموا معل مللج  .2012ع

 Íشعوبد العديد من ّأكوإىل جانب ذ ية ولا يةامجلاعات صل األ تغلبأنه واجه عىل  ّ، وال يزال يؤكد،حمللا تعذر ا تغلبصعوت  تعذر ا تغلبصعوت  تعذر ا تغلبصعوت  تعذر ا لصعوت  لي لي لي     ي
ثلهيهيهيهيم وإقامهتمم وإقامهتمم وإقامهتمم وإقامهتم يف رحالت سفر  ثلا يف متويل تاك يف رحالت سفر  ثلا يف متويل تاك يف رحالت سفر  ثلا يف متويل تاك يف رحالت سفر  ممعلعلعلعلهيهيهيهيا يف متويل تاك ممل ممل ممل يةل شاركهتم بفعا يف دون  تاك نة، وقد حالت ت( ا ناء اج"عات ا ل أ م ل ل للج  .ث

شاورات  رشوع، وبعد إجراء  شاغل ا هذا ا تصدي  يا  مو ل لل ملسع تعراض أفضل املواسعةل نظومة األمم سـ وا بعة يف  مامرسات ا ملت
تحدة،  نة ملا بو يف  نة ذت الو بو يف  نة ذت الو بو يف  نة ذت الو بو يف  سـااااختختختختذت الو سـي سـي سـي ندوق 2002002002005555ي شاء  ندوق  قرار إ شاء  ندوق  قرار إ شاء  ندوق  قرار إ شاء  ص قرار إ صن صن صن بو ن بو الو بو الو بو الو للالو للي للي للي يةاعات مجلالفائدة  تربعاتتربعاتتربعاتتربعاتي ية وا حمللاأل  من أجل متويل صل
متدين عن مشاركة  بني  معمرا نةق  .للجت( امجلاعات يف دورات ا

ها ية الرضورية وقواعد  متو ية العامة هدف هذه األداة ا معلوحددت ا يل لمجلع ية بوضوح يف قراراتّ األساس القانوين  توفر مس ر
 .1للصندوق

ندوق  لصهدف ا

ندوق ُ يصمممل ية، وذÍ لص هذا ا ية وا ثلون امجلاعات األ متدين ا»ين  بني ا توفري اfمع املايل للمرا تإال  حملل صل مي بل ملع ق  غطيةّ
يف رشاهئم ية عرب أرخص الطرق ل لتاك يا حتذكرة ذهاب وإNب يف اfرجة ا هم، يف بعض لسـ يويم و شة ا هم بدل ا نحو منح ل ي ملعم

بلغا إ يا موحدا ماحلاالت،  توقعةأية نفقات لتغطية فضا بدوهنا  مغري  ند الوصوليتكقد  عند املغادرة و  .ع

متويل  لمصدر ا

سحب أموp من  بو أن  تال يؤذن ألمانة الو نظمة ي ية ا ملمزيا ندوقن ندوق ال . لصللحفاظ عىل سري معل ا ندوق ال وا ندوق ال وا ندوق ال وا ييييوا ّّمتد إال عىل متد إال عىل متد إال عىل متد إال عىل لصلصلصلص ّّ عععع
تربعات  تربعات ا تربعات ا تربعات ا ندوق تأدية مع� إال إذا حصل عىل ّويعين ذÍ أنه ال ميكن. اليت يقد®ا املاحنوناليت يقد®ا املاحنوناليت يقد®ا املاحنوناليت يقد®ا املاحنونللللا  ّ  . من املاحننيتربعاتللص

                                                
ية العامة للوبو WO/GA/32/6ثق الويقة انظر مرف 1 متدهتا ا ي كام ا مجلع ثالثون(ع ية وا ثا لاfورة ا ن بو ) ل ية العامة للو بل ا يوكام عدلت الحقا من  مجلع ق ّ اfورة (ُ

ثالثون تاسعة وا لا تايل). ل تاحة عىل املوقع ا ندوق  لوقواعد ا  :ملص
doc.rules_amended/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http. 
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ندوق  لصمعل ا

ية - شفا يةا شفا يةا شفا يةا شفا ففففا  لللل

o ُ يةت ية ر نة، عن طريق مذكرة إعال مسبلغ ا مللج تربعنيبقامئة ُتعرض علهيا يف لك من دوراهتا،  2ّ تربعات والوضع ملا ل وجحم ا
ندوق وقامئة  نفق عىل لك واحد مهنم؛ملاملايل وقامئة ااملرحشني للحصول عىل اfمع للصاملايل  بلغ ا ملشاركني املمولني مع ا مل % 

o  تار املرحشني للحصول عىل شاري ا»ي  p ندوق سعة يف جملس ا نة األعضاء ا سة العامة  تخب ا خيو ت لص ت للج جلل ست ل ن
سه متويل، قرتاح من ر ئيا يا يف هناية . ل ـي والية هؤالء األعضاء  معلو نة اليت دورةنهتت  ؛يُنتخبون فهياللج ا

o مع املايلتوfتوازن اجلغرايف ورشوط تقدمي ا متويل، مبا فهيا معايري ا ندوق بوضوح عىل معايري تقدمي ا لنص قواعد ا  ؛للص

o  شاري p لسrمتد ا ستو بو يع تقرير إىل املدير العام للو توى ذÍ ا يا يف هناية لك اج"ع يعقده ويرسل  يتقريرا ر ل حم ُمس
نة به عىل حنو عا توىل إبالغ ا للجا»ي  يةي ية ر مسجل عن طريق مذكرة إعال  .3م

تقال - pتقال pتقال pتقال pل لسـ لسـ لسـ شمويةسـ شمويةية وا شمويةية وا شمويةية وا لية وا لل لل لل  ل

o تقال شاري  p ندوق سعة يف جملس ا ليعمل األعضاء ا سـ ت لص ست تخذون قراراهتم بصفهتميةل ية؛ ي و  لشخصا

o  يا يف شلك باهتم، وتقدم ت( الو�ئق  يد  تأ متويل عىل املرحشني تقدمي الو�ئق الالزمة  معلوللحصول عىل ا طل ي ل ل
متويل؛اسـ"را رس مراجعهتا عىل أساس معايري تقدمي ا ية، مما  لت طلب وسري ذا يي  ت

o لس تكون وrيات ا شاري صتو pياتست تو تقدمي اfمع اإلداري الالزم ونفذ ت( ا تفي  بو اليت  صملزمة ألمانة الو ل ت ب  تكي
ندوق؛ يد الصارم بقواعد ا لصمع ا ّ  لتق

o  لسrشاري ويكون ثالثة أعضاء يف ا pثلني مجلاقمن املراست متدين ا ملمبني ا ية واحدة أو أكرثملع ية أو  حملعة أ  .صل

ية - يةالفعا يةالفعا يةالفعا ندوق: : : : للللالفعا يف اإلدارية من ا تاك ندوقعدم خصم ا يف اإلدارية من ا تاك ندوقعدم خصم ا يف اإلدارية من ا تاك ندوقعدم خصم ا يف اإلدارية من ا تاك لصعدم خصم ا ل لصل ل لصل ل لصل ل     ل

o  شاري p لسrستمتع أعضاء ا شاركون فهياعىل هامشجي نة اليت  ي دورة ا  مقابلوال يدفع هلم أجر أو تعويض . للج
هام اليت يضطلعون هبا؛  ملا

o لس أن وrمتع خيعىل هذا ا بل هناية اfورة اليت  جيتمت مداوالته  هاق  ؛لخال

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

o  ند ناك  بو ندوق ه يصالصيف قواعد ا خصوضع  ند احلد األدىنلإلبقاء عىل  ُ يف اإلدارية  تاك عا ل  .ل

                                                
ية  2 بو اإلعال ثال، مذكرة الو مانظر،  تايل2012ن يويو 15 املؤرخة INF/22/IC/GRTKF/WIPO/5يم تاحة عىل املوقع ا ل وا  :مل

doc.5_inf_22_ic_grtkf_wipo/22_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http. 
ية  3 بو اإلعال ثال، مذكرة الو مانظر،  تايل2012يو ل يو12 املؤرخة INF/22/IC/GRTKF/WIPO/7يم تاحة عىل املوقع ا ل وا : مل

doc.7_inf_22_ic_grtkf_wipo/22_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http. 
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تاجئجئجئجئ تاا تاا تاا توبر -2006أبريل  (للللننننا  )2012ك أ

با فردN خالل 311وعة عوجل ما مجم - ندوق ا لل اج"ع14طل  شاري  p للصمجلس  دورة من دورات 14 ف� خيصست
نة  رشين(للجا ثة وا ثا لعمن اfورة العارشة إىل اfورة ا ل  واج"عني للفريق العامل ما بني اfورات؛) ل

متويل الفردية، ممّا 144متت املوافقة عىل ما مجموعة  - بات ا با من  ل  طل نة 14 مشلطل من اfورة (للج دورة من دورات ا
رشين ثة وا ثا لعالعارشة إىل اfورة ا ل ية83ّ ومكن من دمع )ل ية وا تلف امجلاعات األ ثال عن  حملل  صل خم  .مم

ثاثاثاثا ����ندوق    ::::لللل تربعات املقدمة إىل ا ندوقا تربعات املقدمة إىل ا ندوقا تربعات املقدمة إىل ا ندوقا تربعات املقدمة إىل ا لصا لصل لصل لصل     ل

تربعات تعلقة  لاألحاكم ا  مل

بلغ األقىص ا»ي ميقيود ال توجد أية  - بلغ األدىن أو ا ملف� خيص ا تربع بهمل  ؛لكن ا

توىّلغ عن بيُو - تربعني و سـأسامء ا هدات الواردة ممل تربعات وا لتع ا يةل بل لك دورة من دورات معن طريق مذكرة إعال ق 
نة ناقش وميكن .للجا شأن لتا تربعني  ب مع ا تاحة مل تقدير هلمملالوسائل األخرى ا شكر وا لإلبداء ا جيوز عدم ذكر أسامء ولكن . ل

تربعني إذا أعربوا  بهتم يف ذÍ؛ملا  غعن ر

تربعات ُوخت  - يع ا لصص  بارش وحرصيمج مشلك  نةب متدة يف دورات ا ية ا ية وا شاركة امجلاعات األ متويل  للج  حملل صل ملعم . ل
يف إدارية؛ ندوق أية تاك تحمل ا لوال  لص  ي

ندوق ال ميكن اخلروج عن قواعده و - نظر إىل الطابع امجلاعي  للص تعلق بأي تربع معني؛ل ّف�   ي

نة وال - ئة  تربعات  يص ا ي ميكن ألية ,ة ماحنة  ل معختص نفقات؛لف يدين أو ا لمن ا  ملسـتف

-  rتار ا شاري خيو p تقالندوق، صللستلس ل تربعأحد  اكن وإذا. املرحشني للحصول عىل اfمعية، سـ ثال يف نيملا مم 
نة  يجوز O أن يرتحش لالتخاب كعضو يف اrلس املذكور؛صفته دوÊ عضوابللجا ن،   ف

ُو - ندوق؛ت ساب املرصيف  تربعات برتيب دخوها يف ا للصتخدم ا حل ل لسـ  ت

تقارير إىل  تقارير إىل  ا تقارير إىل  ا تقارير إىل  ا هات املاحنةللللتقدتقدتقدتقدميميميمي ا هات املاحنةا هات املاحنةا هات املاحنةا     جلجلجلجلا

ياري وعلين عن  شلك  معيمت اإلبالغ  ندوق ب تخدام ا لصا يةسـ  .ممن خالل مذكرة إعال

Êباد شمل الرسائل ا توجيوز، إلضافة إىل ذÍ، أن  يا عىل اتفاق املت بولتربع مس اليت تضفي طابعا ر هات املاحنة والو يبني ا ، جل
نص عىل إعداد تقرير مايل ابند يال خبصوص ي  تربعاتتفصمرحيل أكرث  تخدام ا لا  .سـ

يق اfاخيل تد  Íندوق كذ قوخيضع معل ا لل  .لص
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ندوق    ::::رابعارابعارابعارابعا ندوقرضورة متويل ا ندوقرضورة متويل ا ندوقرضورة متويل ا  لصلصلصلصرضورة متويل ا

ندوق تفاد ا ندوقا تفاد ا ندوقا تفاد ا ندوقا تفاد ا لصا لصسـ لصسـ لصسـ نة ، سـ شائه يف  سـنذ إ ن تربعات املقدمة  ،2005م تربعات املقدمة من ا تربعات املقدمة من ا تربعات املقدمة من ا     ....تربعنيتربعنيتربعنيتربعنيململململة واسعة من اة واسعة من اة واسعة من اة واسعة من امن طائفمن طائفمن طائفمن طائفللللمن ا

تربعات تارخيي  سل ا سب ا تربعني، للوف� ييل قامئة ا ل سل ح  :لتمل

نوع • سويدي اfويل  تالرب�مج ا يولوô للل  )SwedBio/CBM (لبا
 ؛)ي فرناك سورس86N 092,60ما يعادل (

 ؛)ي فرناك سورس31N 684ما يعادل (نفرسا و •
سنو • نندوق كر  ؛)ي فرناك سورس29N 992,50ما يعادل  (يسـتص
هد(يوسورسا  • ية الفكريةملعا سورسي  يدرايل ا للملك ا يلف  )ل

 ؛)ي فرنك سورسي250 000(
يا  • نوب أفر يقو  ؛)ي فرناك سورس18N 465,27ما يعادل (ج
 ؛)ي فرناك سورس98N 255,16ما يعادل (والرنوجي  •
هول  •  ؛)ي فرنك سورسي500(جموماحن 
يا  •  ؛)ي فرنك سورسي89 500ما يعادل (لوأسرتا

 .رسNي فرناك سو604 489,53: اrموع

ندوق يف  يد ا ندوق يف اكن ر يد ا ندوق يف اكن ر يد ا ندوق يف اكن ر يد ا لصاكن ر لصص لصص لصص توبر 16161616ص توبر  أ توبر  أ توبر  أ ساوي 2012201220122012كككك أ ساوي   ساوي   ساوي       ....يييي فرناك سورسN فرناك سورسN فرناك سورسN فرناك سورس21212121N    366,52366,52366,52366,52يييي 

نة، أي تارين يف اfورة القادمة  نة، أيني ا تارين يف اfورة القادمة  نة، أيني ا تارين يف اfورة القادمة  نة، أيني ا تارين يف اfورة القادمة  شاركة املرحشحشحشحشني ا بلغ لاكمل بعد متويل  نفد هذا ا تقديرات  نادا إىل ا شاركة املروا بلغ لاكمل بعد متويل  نفد هذا ا تقديرات  نادا إىل ا شاركة املروا بلغ لاكمل بعد متويل  نفد هذا ا تقديرات  نادا إىل ا شاركة املروا بلغ لاكمل بعد متويل  نفد هذا ا تقديرات  نادا إىل ا للجللجللجللجوا mmmm م مل ُس ل مس مل ُس ل مس مل ُس ل مس مل ُس ل تس تت تت تت     سسسسييييت

رشين اليت  ثة وا ثا رشين اليت اfورة ا ثة وا ثا رشين اليت اfورة ا ثة وا ثا رشين اليت اfورة ا ثة وا ثا سـاfورة ا ل سـل ل سـل ل سـل ل     ....2013201320132013ُُُُتعقد يف فرباير تعقد يف فرباير تعقد يف فرباير تعقد يف فرباير لعلعلعلعل

ّّوال بد من توفري وال بد من توفري وال بد من توفري وال بد من توفري  ثة واّّ ثا ندوق بعد اfورة ا مترار معل ا ية لضامن ا ثة واأموال إضا ثا ندوق بعد اfورة ا مترار معل ا ية لضامن ا ثة واأموال إضا ثا ندوق بعد اfورة ا مترار معل ا ية لضامن ا ثة واأموال إضا ثا ندوق بعد اfورة ا مترار معل ا ية لضامن ا لأموال إضا ل للص ل للص ل للص ل لص سـسـسـسـ نظر، حتحتحتحتديدا، إىل ديدا، إىل ديدا، إىل ديدا، إىل فففف  Íنة وذ نظر، رشين   Íنة وذ نظر، رشين   Íنة وذ نظر، رشين   Íنة وذ لرشين  لللج لللج لللج للج لعلعلعلع

رشين  نة الرابعة وا رشين دوريت ا نة الرابعة وا رشين دوريت ا نة الرابعة وا رشين دوريت ا نة الرابعة وا لعلعلعلعدوريت ا رشين ) ) ) ) 2013201320132013مارس مارس مارس مارس ((((للجللجللجللج سة وا رشين واخلا سة وا رشين واخلا سة وا رشين واخلا سة وا لعلعلعلعواخلا     ).).).).2013201320132013ننننيويو يويو يويو يويو ((((مممم

بل القريب،  مل  مل  مل  مل ذاذاذاذاوإوإوإوإ تربعات يف ا بو  ندوق الو بل القريب، تقدم تربعات إىل  تربعات يف ا بو  ندوق الو بل القريب، تقدم تربعات إىل  تربعات يف ا بو  ندوق الو بل القريب، تقدم تربعات إىل  تربعات يف ا بو  ندوق الو سـتقتقتقتقتقدم تربعات إىل  سـُ سـُ سـُ ململململُ لل ي للص ي للص ي للص ي ّّفإن فإن فإن فإن ص ّّ Íذ Íذ Íذ Íندوق ذ ندوق ا ندوق ا ندوق ا متكنلصلصلصلصا متكنلن  متكنلن  متكنلن  ّّلن  ّّ مترار يف مع� من من من من     يييي p مترار يف مع� p مترار يف مع� p مترار يف مع� pسـسـسـسـ

نة ية يف ا ية وا ثيل امجلاعات األ نةكأداة متويل لفائدة  ية يف ا ية وا ثيل امجلاعات األ نةكأداة متويل لفائدة  ية يف ا ية وا ثيل امجلاعات األ نةكأداة متويل لفائدة  ية يف ا ية وا ثيل امجلاعات األ للجكأداة متويل لفائدة  حملل صل ّ للجمم حملل صل ّ للجمم حملل صل ّ للجمم حملل صل ّ     ....مم



WIPO/GRTKF/IC/23/3 

Annex II 

6 

 

 : للحصول عىل مزيد من املعلومات يرp nطالع 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<. 

تاح عىل اإلنرتنت تربعات  ندوق ا يل عن  مد ل ص  ل
>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<. 

 ]ثالويقةهناية  ورفقنياملهناية [


