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مترب  .1 ثالثني اليت عقدت يف  نة وا ثا ية العامة يف دورهتا ا سبقررت ا ل ل عامةل ما أفرقة ثالثة ل اجامتعتنظمي  2009ممجلع
بار ذكل") األفرقة("ورات ادلبني  نة  جزءاعتاب ية ادلويةللج من برانمج معل ا لاحلكو ية الفكرية  م ية اب مللكا ملعن

ية واملعا يدية والفوللكور ثواملوارد الورا نة"(لتقلرف ا ث من ويقة 217انظر الفقرة  (2011-2010لفرتة ل )"للجا
بو   ).WO/GA/38/20يالو

نة يف دورهتا  بعدو .2 متدت ا ية العامة، ا للجقرار ا رشةعمجلع سادسة  عا بات من أجل األفرقة ل بو (تي تر يانظر ويقة الو ث
WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov( .نة أنه  هذه اومن مضن بات، قررت ا للجلرت متويل إىل "تي لجيوز تقدمي ا

يةممثيل  شعوب األ صلا تربعات ل ندوق ا ل من  شاري بناء عىلص ذاته  إىل األسس نادستابالست قرار اجمللس الا
سب ثيل ادلول و بق عىل  حا مم تربعاتملط ندوق ا تاحة يف  ل األموال ا ص نة أيضا إىل األمانة ".مل بت ا للج و أن "طل

يذ هذا القرارعىل إدارية تعديالتمن إدخاهل  مبا يلزم اقرتاحاتّتعد  تربعات من أجل  ندوق ا تنف نظام  ل حىت  ص
بو يف  تعمتدها  ية العامة للو يا  ".2010مجلع

بو  وقد أوردان يف .3 يمرفق ويقة الو تربعات  WO/GA/32/6ث بو  ندوق الو به  شئ مبو نظام القامئ اذلي أ للا ي ص ن جل
ية العبصيغته اليت وافقت ع ثالثنيمجلعلهيا ا ية وا ثا لامة يف دورهتا ا ن هذه  .ل نظام يف املرفق األول  لوقد أوردان هذا ا ل

يه سري الاطالع  علالويقة  ي  . لتث

نة - األمانة  املقدمة منقرتاحاتالاأما  .4 للجناء عىل طلب ا تعديالت اإلبشأن - ب صندوق لدارية عىل نظام ال ا
ش ثيل ا لسري متويل  مم ندوقلتي ية يف األفرقة من هذا ا لصعوب األ هذه الويقة صل ثاين  ثفأوردانها يف املرفق ا  .لل

نظر يف هذه إن  .5 ية العامة مدعوة  للا مجلع
تربعات الواردة يف  ندوق ا نظام  تعديالت اخلاصة  لا ص ب ل

هذه الويقة واعامتدها ثاين  ثاملرفق ا   .لل

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق األول
بو صندوق نظام  لالو متدةي ية ا ية وا متعات األ ملعتربعات لصاحل ا حمللجمل صل  ل

ثالثنيكام( ية وا ثا بو يف دورهتا ا ية العامة للو يه ا ل وافقت  ن ل ي مجلع  عل
 )WO/GA/32/6ثواملرفقة ابلويقة 

ية العامة،  مجلعإن ا

بة إذ تعزتم نا سـ اختاذ تدابري  يع عىلم شجسري األمور وا لتي ية وأحصاب املتل متعات ا شاركة ا حملل  يدية وأشاكل جملم لتقلعارف ا
سب األعراف، ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا حا تقل ل متع ل ية الفكرية  ل ية  نظمة العا للملكيف معل ا مل بو(مل ية  )يالو مللكيف جانب ا

يدية والفوللكور؛ ية واملعارف ا تقلالفكرية املربط ابملوارد الورا ث  لت

سمل ّوإذ  توقف بوجه خاص عىلت تدابري  ية هذه ا ت بأن فعا ل   ادلمع املايل الالئق؛ل

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

ية واملعارف 1]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
يدي سؤوةل عن األمور اليت تدخل لتقلا ئة جديدة  شاء  ها احلايل أو يف شلك آخر، أو إذا قررت إ مة والفوللكور يف  ي هن شلك

ها احلايل  ية ادلوية يف  نة احلكو شلكيف نطاق معل ا لم يل ف(للج ئة من ذكل ا بشار إىل أية  ي ُ لقي امي ييل ابملصطلح العام ه
نة"  2]،)"للجا

شفإهنا ية إ ن تويص بأن تقرر ا مجلع ّ تايلُ تربعات، يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل اك ندوق  لاء  لل  :ص

 الامس

ندوق امس ُي .1 متدة"لصطلق عىل ا ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ملعندوق الو حمللجمل صل لل ي يه فامي "ص ل، وشار إ ُ ي
ندوق"ييل بلكمة   ".لصا

هدف ونطاق العمل  لا

ندوق حرصاي من أجل متوي .2 ًيؤسس ا لص ّ متدة بصفة مراقب اليت ُ هات ا يل ا نني  شاركة األشخاص ا ملعل  جل ث ي متم لملع ّ
ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية أو أحصاب املعارف ا ية وا متعات األ مثل ا تقل ل تع تقل حملل صل لمت ل ل جمل ّ

بو األخرى املربطة هبذا العمل شطة الو نة ويف أ تسب األعراف، يف معل ا ي ن للج  .ح

متدة فهيا بصفة ّوملا اك .3 هات ا نة عىل أعضاهئا وا نظام ادلاخيل  سب ا ترص  نة  شاركة يف معل ا ملعنت ا جل للجتق ل ح للج مل
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 سب األصول يف اوملعيّن ا بق اعامتدها  هات اليت  للن عن ا ح سـ من معمتد جنة، إما بصفة مراقب خاص جل
ها أو مراقب  نة  نفسا بومن معمتد للج  .يالو

نظام  .4 نص علهيا ا ندوق ومعهل ابإلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوصا تكل اليت  شاء ا لولن ميس إ ي لص ًن
بو  بو رمق(يادلاخيل العام للو شورات الو يمن  بقة يف الويقة ) Rev. 3(A) 339 من ثا ملط

WIPO/GRTKF/IC/1/2 شاركة نظمي ا ية وهجات أخرى بصفة مراقب أو  ية وا متعات األ مل العامتد ا ت حملل لصل جمل
تعلقة . الفعاةل ألعضاهئا يف ادلورات نة ا تجاوز قرارات أعضاء ا بق أو  ندوق أن  ملوال جيوز لعمل ا للج ي يستلص

نة شاركة يف معل ا للجابالعامتد وا هوم أن. مل ساهامت األخرى ه ميكنملفومن ا بارشة للم  ساعدة ا بارشة وأشاكل ا ملا مل مل
ها، أن شاركة أو  بةل اليت تريم إىل متويل هذه ا يلالقامئة أو ا تسهملق تربعاتمل ندوق ا متر خارج إطار  ل  ص سب تسـ ح 

تربع يار ا ملا  .خت

                                                           

ية هذا القرار: ةمالحظة من األمان 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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 معايري ادلمع املايل

ندوق املقدم منادلمع املايل خيصص  .5 يه يف املادة لص ا نصوص  هدف ا علحرصاي  مل لل سب ا2ً ل و يةح تا لرشوط ا  :ل

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

ها  ) ب( تعلقة هبا والحقة  شطة  نة وأي أ ليربط لك دمع مقدم بدورة واحدة  م ن للج َّت وال جيوز أن خيل تقدمي . ُ
يد م شاركة ا يهنا بإماكية ادلمع من أجل  بة  نا تفادلمع يف  ملسـم م ن بع  ن ادلمع األول يف دورات أخرى؛سـ

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

يا؛ "1" ًأن يكون خشصا   طبيعً

متي  "2" ية أو أحصاب بصفته ينوأن  ية وا متعات األ ثل ا متدة بصفة مراقب  حمللعضو إىل هجة  صل جملمت مع
ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لاملعارف ا ل لل تع سب األعراف؛تقل ناء علهيا  حيدي واأل  متقل

ي "3" بل املراقب  سب األصول من  يا و تا نا  ثوأن يكون  ح ب ك متي لمع ق ً ً ُهل يف ادلورة اليت خصت ابدلمع ّ
باره و متالامسـتفيدعتاب ندوق؛حم   لص من دمع ا

ية يف ادلورة املقصودة ابدلمع، وذكل بأن  "4" سامهة بفعا شاركة وا يُوأن يكون قادرا عىل ا ل مل مل ظهر ً
َثال جترت ب ً ثقايف م بري ا يدية وأشاكل ا ية وأحصاب املعارف ا ية وا متعات األ له يف جمال ا تع تقل حملل لصل ل جمل

سب األعراف، و ناء علهيا  يدي واأل حا متقل  نشغاالهتم؛اب هَإملامل

شار "5" شاري غري قادر عىل ا ملوأن يراه اجمللس الا ندوقست تقاره لصكة يف ادلورة دون دمع من ا ف ال
ية بديةلإىل مو  .لارد ما

تدى األمم   )د( بعة املعرتف هبا يف  ية ا يوثقا شاركة بني األقالمي ا نند ضامن توزيع جغرايف واسع  سـ جل للم مع ل ف
بغي أن ي ية،  شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا ينا صل ل شاري راعيمل ْ 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 ّ
ية نا بدلان اجلزرية الصغرية ا ماألقل منوا وا ل ل ً. 

سفر بني  )ه( تصةل هبا،  تصادية مع الرسوم ا لليغطي ادلمع املايل رشاء تذكرة ذهاب وإايب يف ادلرجة الا مل ق
ي يف أو أي ماكن آخر يعقد  يد و فموطن ا ُتف جن ويغطي . هاصخر أقرص الطرق وأه الاجامتع، عربملسـ

يف أو  تحدة  تلكفة اليت حتددها األمم ا سب ا شة يف شلك بدل إقامة يويم  نكذكل نفقات ا مل ل ح جلي ملع
نة اليت يعقد فهيا الاجامتع، ابإلضافة إىل  ند 60يللمد ند الوصول و نفقات الالزمة  ية ا ع دوالرا  ع ل لتغط ً

نفقات األخ. املغادرة ندوق لك ا بعد من ا لو لص يةتُست يدين يف ادلورة ا شاركة ا تعلقة  نرى ا مب ملعمل  .ملسـتف

ندوق إىل الاسحاب أو اكن  )و( تفادة من دمع ا يار لال يه الا نإذا اضطر طالب ادلمع اذلي 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

ياتنجم عن إلغاء  شخص ال يار ذكل ا ترب ا ندوق، و توفرة يف ا ياطي املوارد ا ًاحلجز، إىل ا غ ل ت يع لص مل خت . ُح
شاركة يف ادلورة الالحق ة، رشيطة أن يديل للموبإماكن طالب ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد 

سحابمبعلومات تربر  تههنا شار يعة احلدث اذلي حال دون  ك أو  م  .طب

يات العمل  لآ

تايلليعمل ا .6 نحو ا لندوق عىل ا ل  :ص

ية وهجات أخرى خاصة أو  )أ( نظامت غري احلكو ندوق حرصاي من تربعات احلكومات وا متأيت موارد ا مل ًلص
تحديد بو العادية عىل وجه ا ية الو ية، وال جيوز حسهبا من مزيا لمعو ي ن  .م
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ندوق يف حد أدىن وال جيوز أن  )ب( يف اإلدارية املربطة بعمل ا تاك سـنحرص ا لص ت ل ل تلزم حسب أموال يف تت
بو العادية ية الو يشلك قرض من مزيا  .ن

ندوق )ج( تربعات املدفوعة  شاري، إدارة ا تب الا ساعدة ا بو،  للصتوىل املدير العام للو ل ت مب ي سي ويف هذا . ملك
ية عىل يد ا ياق تكون اإلدارة املا لا بو ولسـ يقيملدير العام للو ندوق عىل يد قتد ساابت ا لص   مدققح

ساابت يف الو يا ية حل تامئ ناديق الا بو املايل من أجل ا نظام الو نبو وفقا لإلجراءات القامئة  لص ي سل شأةً  ملنا
بو تعاون اإلمنايئ اليت تقوم هبا الو شطة ا يمتويل بعض أ ل ن  .ل

ية رصحيـة مـن اجمللـس  )د( ناء عىل تو تقدمي ادلمع املايل  تعلقة  ية ا بو القرارات الر صـتخذ املدير العام للو ب ب مل مس ي ي
شاري شاري ملزمـة . ستالا يدين، الـصادرة عـن اجمللـس الا يار ا تعلقة اب يات ا تو ِوتكون ا تـ ت مل ص سل سـ تفخ مل

 .للمدير العام وغري قابةل للطعن

بات )ه( لطلترسل ا شاركة يف إحـدى ُ سب األصول من أجل احلصول عىل دمع مـايل يمكـن مـن ا ملـ املوثقة  ِّح ُ
بو ابمس طالهبا، وجيب نة إىل املدير العام للو يدورات ا  قبـلً يوما عـىل األقـل 60 يف غضون أن تصل للج

ها ادلمع بق ادلورة املطلوب من أ نة اليت  تاح دورة ا جلا سـ للج تت بات اليت تصل بعـد ذكل . ف نظر يف ا لطلو ُي
 .يف ادلورة الالحقة

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

تربعا "1" لتوى ا ندوق يف مسـ   املذكرة،صياغةاترخي للصت املدفوعة 

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

ي "4" نذ إصدار املذكرة اإلعال ندوق  يدين من دمع ا موقامئة األشخاص ا م لصتف سابقة،ملسـ  لة ا

بوا، "5" تفادة من ادلمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص اذلين ا نسـ  خ

يد، "6" مسـتفومقدار ادلمع املقدم للك  َّ ُ 

ّووصف مفصل  "7"  . لطاليب ادلمع لدلورة الالحقةاكيفُ

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

تخاب  ) ز( بـو اجمللـس إىل الاجـامتع عـىل هـامش نبعد ا شاري، يـدعو املـدير العـام للو ي أعضاء اجمللس الا ستـ
شة  نا هـا، دون املـس حبـق أعـضائه يف إجـراء  نظر يف ادلمع من أ سابقة لدلورة اليت  نة ا قـدورة ا ي ل مللج جل ُ

نة سأةل تعين واليهتم بني دورات ا ية ألي  للجغري ر م  .مس

تأكد من أن  ) ح( شاري ا لعىل اجمللس الا تحقاق طاليب ادلمع املـذكورة أعـاله، وخـصوصا يف ست ً لك معايري ا سـ
ــادة  تفــق عــىل قامئــة مبــن 5امل 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 تأكـد. مل شاري أيضا ا بغي للمجلس الا لو ًت س نـد ين ع 
ته  :ا ييل ممصياعامتده تو

متون إلهيا، يف  - ية اليت  يوثقا يدين، وبني األقالمي ا ينيق توازن بني اذلكور واإلانث من ا ف تف جلحتق ملسـ
تابعة بقدر اإلماكن،  ملتادلورات ا

ند  - سه يف دوراهتا،  يد  تكررة  شاركة ا نة من ا نهيا ا عومراعاة الفوائد اليت قد  نف مل مل للج للمسـتفجت
 .اللزوم
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ن للجوأخريا، جيب عىل ا يهتاً ند اعامتد تو صة  بـار كـام وردت يف مـذكرة املـدير ع تاحة بعـني الا ت أن تأخذ املوارد ا عمل
شار إلهيا يف املادة  ية ا بو اإلعال ملالعام للو  املوافقـة عـىل ممـن انلـواً، وجيب أن حتدد خـصوصا طـاليب ادلمع )و(6مي

تاحة،  هم ابألموال ا ملد هـم ولكـنومن انلوامع يا عـىل د بد مع املوافقة  ًم همئ متـو يـة  تاحـة غـري اك يل األمـوال ا لف بغـي . مل ينو
نة الالحقة تخذة يف دورات ا متويل ا ئة األخرية يف قرارات ا هذه ا للجإعطاء األولوية  ُمل ل لف  .ل

شاري يف مداوالته وفقا للامدة  ساعدة اإلدارية للمجلس الا بو ا تب ادلويل للو ًويقدم ا ت مل سي ملك  ).ب(6ِّ

شاري تو )ط( يمتد اجمللس الا صت س هايع متع عىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا شته  مق جي ية حتديد . للج تو صويرد يف هذه ا ل
 :ييل ما

بةل املقصودة ابدلمع املايل  "1" نة الالحقة(ملقادلورة ا  ،)للجأي دورة ا

تاحة، "2" هم ابألموال ا ية بد تو شاري عىل ا ملطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الا ص ل معت  س

تاحة غري طالب دمع أو أكرث أي   "3" ية بدمعه، ولكن األموال ا تو يا عىل ا بد شاري  ملوافق اجمللس الا ص ل ئ ًت م س
ية دلمعه،  فاك

به وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  "4" ًأي طالب دمع أو أكرث رفض  طل ُ10، 

نة وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  "5" به حىت ادلورة الالحقة  ًأي طالب دمع أو أكرث أجل  للج طل ّ ُ10، 

ن يةيو تو ناء عىل ا تخذ قرارا  بو اذلي  ية إىل املدير العام للو تو توايت ا شاري فورا  صقل اجمللس الا ل ب ي ي ص ل حم ًت ًّ . س
بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعال نة فورا أو  بو ا قوخيطر املدير العام للو ً للج  حتدد ميةي

شأن لك طالب دمع تخذ  بالقرار ا  .مل

تدابري اإلدارييتخذ املدير العا  ) ي( بو ا لم للو بة ي ية، وفقا للامدة إىل النسـة الالزمة إلنفاذ قراره اب ًدلورة ا  ).ب(6ملعن

شاري 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 با هل؛َّ تاره الريس ان ً فواحد من نوابه  ئ  ئخي

سة أعضاء من وفود ادلول األعض - نةمخو شاركة يف ا بو ا للجاء يف الو مل با؛ي نا يا  شلكون توازان جغرا  ً سـً مي ف ً 

متدة بصفة مراقب  - هات ا ملعوثالثة أعضاء من ا ية أو أحصاب املعارف متثلجل ية وا متعات األ حملل ا صل جمل
بري ا يدية وأشاكل ا لا تع لتقل سب األعرافل ناء علهيا  يدي واأل حثقايف ا متقل    .ل

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

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 امن دوراهت يس ا للج عىل 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 دجي بعة أعـضاءني اب نة رشيطة تـوافر نـصاب مـن  ســورات ا  وحبـضور للج
 .ئالريس أو أحد نوابه

شاري عـىل األقـلألي  وال بد .10 بعة أعضاء من اجمللس الا يد موافقة  يار أي  ية من أجل ا تـتو سـ ت سص سـ تفخ ويف . م
شأن توصل إىل اتفـاق  بـحال عدم ا ثـه يف ادلورة الالحقـةســ جيـوز الاات،طلبـلأحـد ا ل مل حيـصل  مـا حبمترار يف 
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ًاةل األخرية، يعـد الطلـب مرفوضـاويف احل. الطلب عىل ثالثة أصوات أو أقل  دون املـس حبـق الطالـب يف تقـدمي ُ
 ً.طلب جديد الحقا

بارش مبراقب قد .11 شاري هل ارباط  َّجيب عىل أي عضو من أعضاء اجمللس الا م ت نـهست ثل  با من أجل متويل  عم  مم  ًطل
شاري بـذكل الا نـع عـن أي تـصويت ستـأن خيرب اجمللـس الا تربـاط و تـاره ذكل بـ متعلـقميت خأي طالـب متويـل ا

 .املراقب

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثايناملرفق   لا
ثاين  لاملرفق ا

تعديالت املقرتحة  لا

بو صندوق  نظام ��� لالو متدةي ية ا ية وا متعات األ ملعتربعات لصاحل ا حمللجمل صل  ل

متدها .1 تعديالت اإلدارية املقرتحة من األمانة ليك  تعتعلق ا ل ية العامة ت سري الاطالع علهيا(مجلع ا نة  لتيا ابملواد ) ملبي
تربعات كام وردت يف املرفق األول بو  ندوق الو ية من نظام  تا للا ي ص ل  .ل

يا(2تضاف مادة  .2 ها كام ييل2 جديدة بعد املادة )ناث  :نص ويصاغ 

يا(2" ية ً ما بني ادلورات بصفهتا جزء من برانمج مع العامةلاألفرقة اجامتععترب ي: )ناث نة كام ذكرت ا مجلعل ا للج
شار إلهيا بارة ملالعامة وا بع يف هذه الويقة  بو يف هذا الصدد يف إطار املادة "األفرقة اجامتع"ث شطة الو ي أحد أ  ."2ن

 : كام ييل5ويصاغ نص املادة  .3

ندوق ادلمع املايل خيصص   .5 يه يف املادحرصلصاملقدم من ا نصوص  هدف ا علاي  مل لل يا(2و 2 تنيً سب حو )ناث
ية تا رشوط ا لا ل  :ل

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

نة   ) ب( للجيربط لك دمع مقدم بدورة واحدة  َّت هاأو اجامتع واحد لألفرقة /وُ تعلقة هبا والحقة  شطة  لأي أ م . ن
يهنا بإماك بة  نا نوال جيوز أن خيل تقدمي ادلمع يف  بع سـ يد من ادلمع األول م شاركة ا ملسـتفية ادلمع من أجل  م

 ؛ األفرقةاتاجامتع أو للجنة يف دورات أخرى

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

يا؛ "1" ًأن يكون خشصا   طبيعً

متي  "2" ية وابصفته ينوأن  متعات األ ثل ا متدة بصفة مراقب  صلعضو إىل هجة  جملمت حمللية أو أحصاب مع
سب األعراف؛ ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا حاملعارف ا تقل ل تع متقل ل ل  ل

ي "3" بل املراقب  سب األصول من  يا و تا نا  ثوأن يكون  ح ب ك متي لمع ق ً ً نة دورةهل يف ّ أو اجامتع /و للجا
باره ُاليت خصت ابدلمع و األفرقة متالامسـتفيدعتاب ندوق؛حم   لص من دمع ا

سو "4" شاركة وا ملأن يكون قادرا عىل ا مل ية يف ً نةدورة لامهة بفعا  املقصود أو اجامتع األفرقة/و للجا
ثال جترتابدلمع هر  َ، وذكل بأن  ب ً م ية وأحصاب املعارف ُيظ ية وا متعات األ حملله يف جمال ا صل جمل

سب األعراف، و ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا حا تقل ل تع متقل ل ل  نشغاالهتم؛اب َإملامهل

شاركة يف دورة  "5" شاري أنه غري قادر عىل ا ملوأي خشص يرى اجمللس الا نةست أو اجامتع /و للجا
ندوق األفرقة بديةللص املقصود بدمع ا ية ا لبب نقص املوارد املا ل  .بس

تدى ا  )د( بعة املعرتف هبا يف  ية ا يوثقا شاركة بني األقالمي ا نند ضامن توزيع جغرايف واسع  سـ جل للم مع ل ألمم ف
بغي أن ي ية،  شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا ينا صل ل شاري راعيمل ْ 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 ّ
ية نا بدلان اجلزرية الصغرية ا ماألقل منوا وا ل ل ً. 

 : املقدم ما ييلمع املايليغطي ادل )ه(

نة أو اجامتعات األفرقة "1" تعلق بدورات ا للجفامي  رشاء تذكرة ذهاب وإايب يف ادلرجة ، يغطي ي
يف أو أي ماكن آخر يعقد  يد و سفر بني موطن ا تصةل هبا،  تصادية مع الرسوم ا ُالا ن لل جمل تفسـ ملق

 . هاصخره الاجامتع، عرب أقرص الطرق وأفي
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تعلق بدورو "2" نة فقطيفامي  سب ، للجات ا شة يف شلك بدل إقامة يويم  حيغطي نفقات ا ملعي
نة اليت يعقد فهيا الاجامتع،  يف أو للمد تحدة  تلكفة اليت حتددها األمم ا يا ن مل  مبلغفضال عن جلل

ند املغادرة ند الوصول و نفقات الالزمة  عية ا ع ل نظومة األمم  لتغط بقة يف  مسب اللكفة ا ملط ح
تحدة   ؛]3[ملا

نديق ونفقات اابدلمع املايلتعلق يوفامي  "3" مل اخملصص حلجز ا  عيشة ألي اجامتع خاص من اجامتعلف
توىل املدير العام، وهو  تخدم حرصايسياألفرقة،  ندوق و ًمدير ا سـ ية  ايلص لإلماكيات املا ن

ثيل ادلول األعضاء ا بق عىل  ها اليت  متويل  بات ا يق تر ممندوق،  تط ب سللص نفي ل ت ملشاركني يف تط
سهاجامتع األفر  ؛]4[نفقة 

ية "4" يدين يف ادلورة ا شاركة ا تعلقة  نفقات األخرى ا ندوق لك ا بعد من ا نو مب مل ل ملعلص تف ملسـت  للجنة تُس
   . األفرقةاجامتعأو /و

ندوق إىل الاسحاب أو اكن  )و( تفادة من دمع ا يار لال يه الا نإذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع  لص سـ ت خعل
شاركة يف ادلورة ا ملغري قادر عىل ا سرتجعة،  األفرقةاجامتعأو /للجنة و عنيةمل نفق و بالغ مل  م، حتال أي  ت م ُ

ترب  ندوق، و توفرة يف ا ياطي املوارد ا نجم عن إلغاء احلجز، إىل ا ناء املصاريف اليت قد  يعاب لص مل ت ُت ح سـتث
يا شخص ال يار ذكل ا ًا غ ل شاركة يف ادلورة . خت للموبإماكن طالب ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد 

سحاب، رشيطة أن يديل مبعلومات تربر  األفرقة)اجامتعات(أو اجامتع /لجنة ول ةالالحق يعة هنا طب أو 
ته شار كاحلدث اذلي حال دون   .م

 :كام ييل) و(6يصاغ نص املادة  .4

بات كام ييل )و(6  :لطلحيدد أجل تقدمي ا

بات "1" لطلترسل ا سب األصول من أجل احلصول عىل دمع مايل يمكن من اُ مل املوثقة  ِّح شاركة يف ُ
بو ابمس طالهبا، وجيب أن تصل  نة إىل املدير العام للو يإحدى دورات ا ً يوما 60 يف غضونللج

تاح دورة قبلعىل األقل  نةفت ا ها ادلمعللجا بق ادلورة املطلوب من أ جل اليت  نظر يف . تسـ يُو
بات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة  ؛للجنة لطلا

بات   "2" لطلترسل ا نفصةل ُ سب األصول من أجل احلصول عىل دمع مايل يمكن من وملا ِّاملوثقة  ُ ح
بو ابمس طالهبا، وجيب أن تصل  نة إىل املدير العام للو شاركة يف إحدى دورات ا يا للج يف مل

بقبلً يوما عىل األقل 60 غضون نة اليت  تاح دورة ا سـ ا للج تت ها ادلمعف  جلق ادلورة املطلوب من أ
نه دلواعي العملأو يف موعد سابق حتدده األمانة بات اليت تصل بعد . ع وتعلن  نظر يف ا لطلو ُي

نةذكل يف ادلورة الالحقة  ".للج 

                                                           

نة 77تشري الفقرة  3 سديد  مرصوفات املغادرة  "، وفهيا)WIPO/GRTKF/IC/10/7(للج من تقرير ادلورة العارشة  بغي  نة أنه  تتؤكد ا ي نللج
تحدة نظومة األمم ا بقة يف  سب اللكفة ا متويل  يدين من ا ملوالوصول  ملط مح لتف بح و." للمسـ تقينهذا القرار ذو صقد أ   لالطابع ا

تعديالت اليت  ا رصاحة يفنمبيّ هالمجةل ا نظام  عىل ليقرتح إدخا متدهلا ية العامةتعليك  تعديالت املقرتحة. مجلعا ا ية جزء من ا لولن تكون هذه احلا    .  ًشـ

نة  4 تني  رشوع تقرير ادلورة ا للجوردت إشارة إىل  سـ نة )WIPO/GRTKF/IC/16/8 Provثالويقة (لم بات -للج، وفهيا تقرر ا تيند اعامتد الرت ع
شاركني يف اجامتعات األفرقة اليت  ثيل ادلول ا متويل  ملاخلاصة  مم نة لفرتة ب للجترب جزء من برانمج معل ا متويل يغطي تذكرة " أن - 2011-2010ًتع لا

ندق  تصادية عرب أرخص الطرق وأقرصها، وجحز ا سفر يف ادلرجة الا لفا ق بلغ ) مبيت وإفطار(ل ية75مو يو م فرنك سورسي للمصاريف ا ل بة . ي لنسـواب
يف احلجز ا ية تاك بو  توىل الو ندق،  لإىل اإلقامة يف ا ت للف تغط ي نظمةس يد من متويل ا شارك  بارشة للك  ملنديق  تفم م متويل أي . مسـف شمل هذا ا لولن  ي

يويم وال مرصوفات حمطات  بدل اإلقامة ا لدفع  ية [...]" والوصول وال أية مرصوفات نرثية أخرىاملغادرةل ً جزء من شـولن تكون هذه احلا
تعديالت املقرتحة  . لا
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 :كام ييل) ي(6و) ط(6و) ح(6 و)ز(6 و)و(6 و)ه(6ويصاغ نص املواد  .5

ية تضم ما ييلقبل )ز( شاركني مذكرة إعال بو إىل ا نة، يوجه املدير العام للو م لك دورة من دورات ا مل ي  :ِّللج

تربعامسـت "1" ندوق يف لوى ا   املذكرة،صياغةاترخي للصت املدفوعة 

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

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

بوا، "5" تفادة من ادلمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص اذلين ا نسـ  خ

يد، "6" مسـتفومقدار ادلمع املقدم للك  َّ ُ 

ّووصف مفصل  "7"  . األفرقة)اجامتعات( اجامتعأو /للجنة و  لطاليب ادلمع لدلورة الالحقةاكيفُ

َّوتوجه هذه  شاري واحدا واحدا ثالويقةُ ً إىل أعضاء اجمللس الا ً تداولست بحث وا لمن أجل ا  .ل

بـو اجمللـس إىل الاجـامتع عـىل هـامش   ) ح( شاري، يـدعو املـدير العـام للو تخاب أعضاء اجمللس الا يبعد ا تـ سن
هـا، دون املـس األفرقة )اجامتعات( اجامتعأو /جلنة وا دورة نظـر يف ادلمع مـن أ سابقة لـدلورة الـيت  جل ا يُ ل

سأةل ت ية ألي  شة غري ر نا محبق أعضائه يف إجراء  مس ق نة عين واليهتم بني دوراتم  .للجا

تحقاق طاليب ادلمع املـذكورة أعـاله، وخـصوصا يف   ) ط( تأكد من أن لك معايري ا شاري ا ًعىل اجمللس الا سـ ل ست
ــادة  تفــق عــىل قامئــة مبــن 5امل بغــي هل أن  ــه، و ــوفرة خــالل مداوالت ت  ،ْ َ ي ن ــوىص هبــميم  مــن طــاليب ادلمع ي

ن يدوا من دمع ا بغي أن  تحقني اذلين  لصا تفسـ يسـن ي تأكـد. دوقمل شاري أيضا ا بغي للمجلس الا لو ًت س نـد ين ع 
ته  : مما ييلصياعامتده تو

متون إلهيا، يف   - ية اليت  يوثقا يدين، وبني األقالمي ا ينيق توازن بني اذلكور واإلانث من ا ف تف جلحتق ملسـ
تابعة   بقدر اإلماكن،األفرقة )اجامتعات( اجامتعأو /للجنة و ملتادلورات ا

تكررومراعاة الفوائد ا  - شاركة ا نة من ا نهيا ا ملليت قد  مل للج سه يف دوراتجت يد  نفة  جنة للا للمسـتف
ند اللزوماألفرقة )اجامتعات( اجامتعأو /و  .ع، 

يهتا ند اعامتد تو نة  صوأخريا، جيب عىل ا ع للج بار كـام وردت يف مـذكرة ً تاحة بعني الا ت أن تأخذ املوارد ا عمل
شار إلهي ية ا بو اإلعال ملاملدير العام للو  ممـن انلـواً، وجيب أن حتدد خصوصا طـاليب ادلمع )و(6ا يف املادة مي
تاحة،  هم ابألموال ا ملاملوافقة عىل د يـة ومن انلوامع تاحة غـري اك هم ولكن األموال ا يا عىل د بد ف املوافقة  مع ملم ًئ

هم يلمتو تخـذة يف دورات الال. ل متويـل ا ئة األخرية يف قرارات ا هذه ا بغي إعطاء األولوية  ملُو ل لف ل للجنـة  حقـةين
 .أو أحد اجامتعات األفرقة/و

شاري يف مداوالته وفقا للامدة  ساعدة اإلدارية للمجلس الا بو ا تب ادلويل للو ًويقدم ا ت مل سي ملك  ).ب(6ِّ

ها )ط( متع عىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا ته  شاري تو شمتد اجمللس الا مق جيس للجيع ي ية . صت تو صويرد يف هذه ا ل
 :حتديد ما ييل

 ؛املقصودة ابدلمع املايل - األفرقة )اجامتعات( اجامتعوإن دعت الرضورة  - الالحقة لجنةلا دورة "1"

ش "2" تاحةاري عىل ستطاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الا هم ابألموال ا ملد  للجنة يف هذه ادلورة مع
 ،األفرقة )اجامتعات( اجامتعأو /و
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بدسطالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الاأي  "3" ئشاري  ية بدمعهمت تو صيا عىل ا ل  ولكن األموال ً
ية دلمعه، تاحة غري اك فا  مل

به وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  "4" ًأي طالب دمع أو أكرث رفض  طل ُ10، 

به  "5" طلأي طالب دمع أو أكرث أجل  ّ يه يفُ بحث  فإلمعان ا ً وفقا لإلجراء للجنة ادلورة الالحقة ل
 ،10املذكور يف املادة 

نقل اجمللس الا ناء عىل يو تخذ قرارا  بو اذلي  ية إىل املدير العام للو تو توايت ا بشاري فورا  ي ي ص ل حم ًت ًّ س
ية تو صا بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عن طريق . ل نة فورا أو  بو ا قوخيطر املدير العام للو ً للج ي

شأن لك طالب دمع حتدد ميةمذكرة إعال تخذ  بالقرار ا  .مل

بو ا  ) ي( لتخذ املدير العام للو ي ية ايفة الالزمة إلنفاذ قراره تدابري اإلداريي وإن دعت  - للجنة ملعندلورة ا
 ").ب(6ً، وفقا للامدة ألفرقةا )اجامتعات( اجامتعيف  - الرضورة

 . 11 و10 و9 و8 و7 و)د(6 و)ج(6و) ب(6 و)أ(6 و4 و3 و1املواد ل ّولن تعد .7

ثايناملرفق هناية[  ]ثوالويقة ل ا

 

 

 

 

 


