
WIPO/GRTKF/IC/16/3 

����  : ��������	
  
���	
�� : 3 ��	 2010 

 

����� 

A

������	
� �������
 ����
��
� �����
� 

�����  

������� ����	
�� �����  
�������� �������� ���	��� ��	���� �������  

��	������ �������� ��������  

�� �������	 
������  

 ������� 3  	
�7�  ��2010  

ية ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل  :جملم

تربعات لندوق ا  ص

  األمانةمن إعدادثويقة 

نعقدة مـن  .1 ثالثني ا ية وا ثا بو، يف دورهتا ا ية العامة للو ملقررت ا ل ن ل ي مترب إىل 26مجلع تـوبر 5سـب  شاء 2005ك أ صـندوق "نـ، إ
متـدة ية ا ية وا متعات األ بو  ملعتربعات الو حمللللمج صل يـه يف" ي شار إ لا بـارة ملـ تربعـات"بع مـا يـيل  لندوق ا  مـن 168انظـر الفقـرة " (صـ

يــة العامــة القــرار ). WO/GA/32/13ثالويقــة  ناد إىلمجلعواختــذت ا يــه WO/GA/32/6ثالويقــة  ســتابال هــا اذلي تــرد  ف ومر فق
تربعات وقواعد ندوق ا لأهداف  طـالع عـىل وميكـن الا. ثوترد تكل األهداف والقواعد مرجعـا يف مرفـق هـذه الويقـة.  العمل بهص

ـــــــــة يل اكف تفا ـــــــــ ا ص ـــــــــع ل ـــــــــىل املوق ـــــــــات ع تربع ندوق ا شأن  ـــــــــة  ي لا ـــــــــ ص ـــــــــ ب ـــــــــرتوين لعمل ـــــــــايلاإللك ت : لا
>html.index/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http <شور الو يبـــو منـــ أو يف 

 .(A)936 رمق

تربعات ندوق ا لمتويل  ص
 

ــــــا .2 ــــــد ل وفق ــــــل القواع ــــــعم ــــــات، ب تربع لندوق ا ــــــزتمص ــــــو يع ب ــــــام للو ــــــدير الع ــــــمي ي امل ــــــة مت ي ــــــذكرة إعال مم
(WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4)نـة رشة  سادسة  تاح ادلورة ا بل ا للج  عـ لـ فت يـة عـىل مجـةل . ق توي املـذكرة اإلعال مو ســتح
هدات الواردة تربعات وا ية ا لتعأمور مهنا  ل هـات املاحنـة وأسـامء مك تربعـات وأسـامء ا ندوق ا تـاح يف  بلغ ا جل حىت اترخي املذكرة وا ل صـ مل مل
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هات املمو َّا ندوق جل يـة أو األغراض ادلورتني اخللصةل من ا بـة حا بقـى مـن هجـات طا رشة وأسـامء مـا  سادسة  رشة وا لسة  ل ت عـ لـ عـ م
رشة سابعة  عتجدة ألغراض ادلورة ا ل  .مسـ

ندو .3 يع  صويظل مدى ادلمع اذلي  نا ابملـوارد املقدمـة هليسـتط تربعات تقدميه ر ّق ا ه تربعـات اكن و. ل ندوق ا ساب  ليف  صـ حـ
ن. 2010فرباير  25ي فرناك سورساي يف 169 710,85 مبلغ قدره سفر، دا إىل جتربة املايض استوا يـف ا تاك توقعة  تطورات ا لـوا ل ل مل ل

بلغ  ملسمح هذا ا تربعـات سي ندوق ا ليل  ص رشة بتشغ سادسة  عـألغـراض ادلورة ا رشةورمبـلـ سابعة  عـا ادلورة ا متويـل . لـ بح ا لو يـص
توسط، وال شاركني يف دورات الفريـق العامـل مـ ملرضوراي ضامان ملواصةل معهل عىل األجل ا تىض احلال متويل ا ملـسـامي إذا ا ا بـني ق

نة شار إلهيا يف والية ا نة وا للجدورات ا مل  .للج

نا حنض .4 يه، فإ نو هـات العامـة واخلا بقوةعل نـة ولك ا جل أعـضاء ا متـةصـة للج ميكن ملها تربعـات  ندوق ا سامهة يف  لـ عـىل ا ل صـ ملـ
شاركة  مترار يف متويل  مالا متدة بصفة مراقب املرحشني منمثلنيملاسـ هات ا ملع ا ية أو من يقـوم مقـاهمم جل ية وا متعات األ حملل عن ا صل جمل

نني علهيا وفقا ألمن  يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا متأحصاب املعارف ا تقل ل تع لتقل ل همل  .فعرا

شاري تيني اجمللس الا ستع
 

تربعات وقواعد معهل عىل .5 ندوق ا لجاء يف القرار اذلي حدد أهداف  تخـب " : ما ييلص نـصب،  ناء العـضو حبـمك ا ناب يُث ملت سـ
نـة، بعـد  يس ا نـاء عـىل اقـرتاح ر ثـاين مـن لك دورة مـن دوراهتـا،  يـوم ا نـة يف ا بـل ا شاري من  للجأعضاء اجمللس الا ب ل ل للج ئـت ق س

شاور مع  تـوايللتا متـدة بـصفة مراقـب عـىل ا هات ا ثيل ا ية و لادلول األعضاء ومجموعاهتا اإل مم ملعمي جل ناء واليـة العـضو حبـمك . قل ســتثواب
نة تاح ادلورة الالحقة  ـي والايت أعضاء اجمللس اب نصب،  للجا ت فمل  ).8 املادة" (تنهت

ــريس وو .6 ــتئاقــرتح ال ب ــةنتخا ن رشة للج ا سة  ــة، يف دورهتــا اخلا عــابلزتي ــ م ــة أســامؤمه يف اجمللــس األعــضاء ، ك ي تا ــة ا ي لالامث ل ن
ية شاري للعمل بصفهتم ا شخصالا لت  :س

بو "1" يد: يأعضاء يف وفود ادلول األعضاء يف الو ياه،  لسـا يا يف سكرترينسـايمسي أدراي ثة ادلامئة إلندو سـ أول يف ا يـبع نل
يد سـيف، وا لن تااكرلوس غارابنزو،  ج ثة ادلامئة لكو سـشار يف ا بع لت يف، وا مس لرياك يف  شار قـانوين يف  سـيدجن مستـيين مـولري،  ب

يد ية الفكرية يف برن، وا سورسي  هد الفدرايل ا سـا ي لل للملك شار أول  ملع تويـه،  يا يـه  تـأالن إ ي ن سمي بورونـدي يف مم ثـة ادلامئـة  ليف ا لبع
يد،جنيف يف؛ لسـ وا ثة ادلامئة ألذريجان يف  ميوروف، ملحق يف ا نأمني  ب جبع ل  ت

متدة بصفة م "2" هات ا ملعأعضاء يف ا ية أو من يقـوم مقـاهمم مـن أحصـاب املعـارف راقب جل ية وا متعات األ حمللعن ا صل جمل

هم نني علهيا وفقا ألعرا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا فا مت تقل ل تع لتقل ل يدة: ل ساء  لسـا يـة  نظمـة األفر ثةل ا نـهـامن جحـارة،  مل للممـ يق
يدة ية، وا متعــات األ سـمــن ا ــصــل ل يو بلفــورســـلو جمل يا ــدا إ ســـيا فرانن ــة  ،ن ــة الفكري ي ــربازييل  ية ال متعــات األ هــد ا للملكثةل ا صــلملع جملممــ

)INBRAPI( ــا ي يد، )الربازيــل(يل يف براز ــسـوا يــة يف دااك  ل ــل الاجامتعــي وا نظمــة العم ــل  ث ــاد مازونــدير،  منديفــي براس لتمم م
 ).بنغالديش(

يد نة ا سـومسى ريس ا لللج ئ تـب املغـريب حلقـوق املـؤلف ،اللـه وادغريي عبد ّ  ،زارة الاتـصال يف املغـربوني، ملكمدير عام ا
شاري سا للمجلس الا يعمل ر نة،  توانئب ريس ا ي ل سللج ئ  .ئ
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رشة، ال  .7 سادسة  نقيض يف بداية ادلورة ا شاري  يني يف اجمللس الا عوملا اكنت والية األعضاء احلا ل ت ت سل نـة  ّ للجبـد 
بهلمن أن  رشة أو  سادسة  ثاين من ادلورة ا يوم ا قتخب أعضاء جدد يف ا عن ل ل ل تخـاب يوسمح. ت تربعات بإماكيـة ا ندوق ا ن نظام  ن ل ص

سابقني من جديد  .لاألعضاء ا

نة مدعوة إىل ما ييل .8  :للجإن ا

ــوةأن حتــض "1" ــضاءها  بق ــة  أع ــات العام ه جلولك ا
تربعات؛ ندوق ا سامهة يف  متة عىل ا لواخلاصة ا ص مل  مله

شاري  "2" ــــس الا ــــضاء اجملل تخــــب أع ــــوأن  ست تن
ناء عىل اقـرتاح الـريس تربعات  ئندوق ا ب ل ثـاين مـن لص يـوم ا ل يف ا ل

بهل  .قدورهتا أو 

 ]ييل ذكل املرفق[
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بو ندوق تربعات الو شاء  يإ ص  ن
متدة ية ا ية وا ملعمتعات األ حمللللمج  صل

 WO/GA/32/6ثمرفق الويقة 
بو  ية العامة للو متدهتا ا يكام ا مجلع ثالثون(ع ية وا ثا لادلورة ا ن  )ل

نة،  للجإن ا
شاركإذ تعــزتم  يل  بة  نا مــ اختــاذ تــدابري  ه لتــسســـ ثقــايف م بــري ا يديــة وأشــاكل ا يــة وأحصــاب املعــارف ا متعــات ا لة ا تع تقل لحملل ل جمل

يـة الفكريـة  يـة  نظمـة العا سب األعراف، يف معـل ا ناء علهيا  يدي واأل للملكا ملم مل ح بـو(لتقل يـة الفكريـة املـربط ) يالو تيف جانـب ا مللك
يدية والفوللكور؛ ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا  لث

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

يــة الفكريــة قــررت وإذا[  يــة اب يــة ا يــة ادلو نــة احلكو بــو جتديــد واليــة ا يــة العامــة للو مللكا نم ل للج ي يــة  واملــملعمجلع ثوارد الورا
سؤوةل عـن األمـور الـيت  ئـة جديـدة  شاء  ها احلايل أو يف شلك آخر، أو إذا قررت إ يدية والفوللكور يف  مـواملعارف ا ي ن هتقل شلكل

ها احلـايل  ية ادلوية يف  نة احلكو شلكتدخل يف نطاق معل ا لم يـل فـامي يـيل ابملـصطلح العـام (للج ئـة مـن ذكل ا بشار إىل أيـة  ي لقيُـ ه
نة"  1]،"للجا

تربعـات، يكـون امسـه وهدفـه ومعـايريه لـدلمع والعمـل 2]يف هذه احلاةل[ هنافإ  ندوق  شاء  يـة إ لل تويص بأن تقـرر ا صـ نـ مجلع ّ ُ
تايل  :لاك

                                                           
1

ي: مالحظة من األمانة  ثالثني 202انظر الفقرة . ة العامة هذا القرارمجلعاختذت ا ية وا ثا ل من تقرير ادلورة ا ن  ).WO/GA/32/13ثالويقة (ل
2

ية العامة هذا القرار: مالحظة من األمانة  ثالثني 168انظر الفقرة . مجلعاختذت ا ية وا ثا ل من تقرير ادلورة ا ن  ).WO/GA/32/13ثالويقة (ل
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 الامس
ندوق امس  .1 لصيطلق عىل ا متدة"ُ ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ملعندوق الو حمللجمل صل لل ي يه فامي ييل بلكمة "ص ل، وشار إ ُ ي
ندوق"  ".لصا

هدف   ونطاق العمللا
ثـل  .2 متـدة بـصفة مراقـب الـيت  هـات ا يـل ا نـني  شاركة األشـخاص ا ندوق حرصاي من أجل متويل  ّيؤسس ا مت ث ي م ملعلص جل مت لملع ّ ً ّ ُ

سب األعراف، يف معـل  ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية أو أحصاب املعارف ا ية وا متعات األ حا تقل ل تع تقل حملل مصل ل ل ل جمل

ش نة ويف أ نا بو األخرى املربطة هبذا العملللج تطة الو  .ي
متدة فهيا بصفة مراقـب،  .3 هات ا نة عىل أعضاهئا وا نظام ادلاخيل  سب ا ترص  نة  شاركة يف معل ا ملعوملا اكنت ا جل للجتق ل ح للج مل ّ

تدعي أن يكون األشخاص املمولـون  نة  تامة يف معل ا شاركة ا َّفإن ضامن القدرة عىل ا َ ُ سـ للج ل ثلـني ايمل يّمه ا هـات ملعملم جلنـني عـن ا
نة، سب األصول يف ا بق اعامتدها  للجاليت  ح بـل سـ متـد مـن  ها أو مراقـب  نة  بل ا متد من  ق إما بصفة مراقب خاص  س معق نفمع للج

بو  .يالو
نظـام ادلاخـيل العـام  .4 نص علهيـا ا ندوق ومعهل ابإلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوصا تكل اليت  شاء ا لولن ميس إ ي لص ًن

بو  شورا(يللو بو رمق منمن  بقة يف الويقة ) Rev.3 (A)399يت الو ثا ية WIPO/GRTKF/IC/1/2ملط متعات األ صـل العامتد ا جمل

شاركة الفعـاةل ألعـضاهئا يف ادلورات نظمي ا ية وهجات أخرى بصفة مراقب أو  ملوا ت بق أو . لحملل ندوق أن  يـستوال جيـوز لعمـل ا لـص
شار تعلقة ابالعامتد وا نة ا ملتجاوز قرارات أعضاء ا مل للج نةي بارشة . للجكة يف معل ا ساهامت األخرى ا هوم أن من املمكن  ملومن ا للم ملف

ندوق  متر خـارج إطـار  ها، أن  شاركة أو  بةل الـيت تـريم إىل متويـل هـذه ا بـارشة القامئـة أو ا ساعدة ا صـوأشاكل ا ملـ مل تـسـمل يل تـسهملقـ
تربع يار ا سب ا تربعات،  ملا ت ح  .خل

 معايري ادلمع املايل
َّخيصص ادلمع املايل .5 يه يف املادة ُ نصوص  هدف ا عل حرصاي  مل لل ية2ً تا رشوط ا سب ا ل و ل ل  :ح

يس إال؛ )أ (   ندوق  توفرة حقا يف ا ندوق عىل احلد األقىص من املوارد ا لترص ادلمع املقدم من ا لصيق مل ًلص َّ ُ 
ها )ب(  تعلقة هبا والحقة  شطة  نة وأي أ ليربط لك دمع مقدم بدورة واحدة  م ن للج َّت دمي ادلمع يف  أن خيـل تقـ جيوزوال. ُ

يد من ادلمع األول يف دورات أخرى؛ شاركة ا يهنا بإماكية ادلمع من أجل  بة  تفنا ملسـم م ن بع  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
متعــات األ "2"   ثــل ا متــدة بــصفة مراقــب  متــي كعــضو إىل هجــة  جملوأن  مع متن يــة أو أحصــاب املعــارف ي حمللية وا صــل

سب األعراف؛ ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا حا تقل ل تع متقل ل ل  ل
يد  "3"   يهل يف ادلورة اليت خصت ابدلمع و بل املراقب  سب األصول من  يا و تا نا  تفوأن يكون  مكـسـق ُ ث ح ب ك متي لمع ً ً ّ

ندوق؛ لصمتل من دمع ا  حم
ثال جترتـه  "4"   هر  ية يف ادلورة املقصودة ابدلمع، وذكل بأن  سامهة بفعا شاركة وا بوأن يكون قادرا عىل ا ل مل ًمل م ُيظ ً

سب األعـراف،  نـاء علهيـا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية وأحصاب املعارف ا ية وا متعات األ حـيف جمال ا تقل ل تع تقل حملل مصل ل ل ل جمل

شغاالهتم؛  نوخبصوص ا
تقـاره إىل وأن "5"   ندوق، ال شاركة يف ادلورة دون دمع مـن ا شاري غري قـادر عـىل ا ف يراه اجمللس الا لـص ملـ ست

ية بديةل  .لموارد ما
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تحدة ادلامئ  )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
بغ ية،  شعوب األ يناملعين بقضااي ا صل يـة ل تقـر إىل مـوارد ما بـار احلاجـة إىل دمع مـن  شاري بعـني الا لي أن يأخذ اجمللس الا ت يفت ْ َ ع س

ية نا بدلان اجلزرية الصغرية ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا هات اليت يقع مقرها يف ا مبديةل، وخاصة ا م لجل ل ل ل ًل ّ. 
تـصاد )ه(  سفر بـني مـوطن قيغطي ادلمع املايل رشاء تذكرة ذهاب وإايب يف ادلرجة الا تـصةل هبـا،  للـية مـع الرسـوم ا مل

ها يه الاجامتع، عرب أقرص الطرق وأ يف أو أي ماكن آخر يعقد  يد و سا ف خبتف ج ُسـ ن شة يف شلك بـدل . مل ملعيويغطي كذكل نفقات ا
نة اليت يعقد فهيا الاجامتع، ابإلضـافة إىل  يف أو للمد تحدة  تلكفة اليت حتددها األمم ا سب ا يإقامة يويم  ن مل ل يـة 60جلح لتغط دوالرا  ً

ند املغادرة ند الوصول و نفقات الالزمة  عا ع يدين يف ادلورة . ل شاركة ا تعلقة  نفقات األخرى ا ندوق لك ا بعد من ا تفو ملـسـت مبـ مل ل لص تُس
ية  .ملعنا

سحاب أو اكن غـري قـادر  )و(  ندوق إىل الا تفادة من دمع ا يار لال يه الا نـإذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع  لص سـ ت خعل
شار نجم عـن إلغـاء احلجـز، إىل ملعىل ا ناء املـصاريف الـيت قـد  سرتجعة، اب نفـق و بالغ مل  ية، حتال أي  تـكة يف ادلورة ا مـ ت ثن ســتم ُ ملع

يـا شخص ال يار ذكل ا ترب ا ندوق، و توفرة يف ا ياطي املوارد ا ًا غ ل ت يع لص مل خت وبـإماكن طالـب ادلمع رمغ ذكل تقـدمي طلـب جديـد . ُح
تهللمشاركة يف ادلورة الالحقة، رشيطة أن ي شار يعة احلدث اذلي حال دون  كديل مبعلومات تربر الاسحاب أو  م ب  .طن

يات العمل  لآ
تايل .6 نحو ا ندوق عىل ا ليعمل ا ل  :لص

يـة،  )أ (   ية وهجـات أخـرى خاصـة أو معو نظامت غري احلكو ندوق حرصاي من تربعات احلكومات وا متأيت موارد ا م مل ًلص

بو العادية عىل ية الو يوال جيوز حسهبا من مزيا تحديدن  .ل وجه ا
تلزم حسـب أمـوال يف شـلك  )ب(  ندوق يف حـد أدىن وال جيـوز أن  يف اإلدارية املربطـة بعمـل ا تاك سـنحرص ا لـص ت ل ل تـت

بو العادية ية الو يقرض من مزيا  .ن
ندوق )ج(  تربعـات املدفوعـة  شاري، إدارة ا تب الا ساعدة ا بو،  للـصتوىل املدير العام للو ل ت مب ي سي ياق . ملك لـسـويف هـذا ا
بو وفقا لإلجـراءات تكون اإل ساابت يف الو ندوق عىل يد مراجع ا ساابت ا بو ومراجعة  ية عىل يد املدير العام للو ًدارة املا ي حل لص ح ي ل

بو تعاون اإلمنايئ اليت تقوم هبا الو شطة ا متويل بعض أ تامئية اليت توضع  ناديق الا بو املايل من أجل ا نظام الو يالقامئة  ل ن ن لص ي لل  .س
ية رصحيــة مــن اجمللــس يتخــذ املــدير العــام )د(  نــاء عــىل تو تقــدمي ادلمع املــايل  تعلقــة  يــة ا بــو القــرارات الر صــ للو ب ب مل مس ي

شاري شاري ملزمـة للمـدير العـام وغـري قـابةل . ستالا يدين، الصادرة عن اجمللـس الا يار ا تعلقة اب يات ا تو ِوتكون ا تـ ت مل ص سل سـ تفخ مل
 .للطعن

سب األصول من أجل احلصو )ه(  بات املوثقة  حترسل ا لطل شاركة يف إحـدى دورات ُ ملـل عىل دمع مايل يمكـن مـن ا ِّ ُ
بل  بو ابمس طالهبا، وجيب أن تصل  نة إىل املدير العام للو قا ي بق ادلورة 60للج نـة الـيت  تـاح دورة ا سـ يوما عىل األقل من ا للج تـت ف ً

ها ادلمع بات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة. جلاملطلوب من أ نظر يف ا لطلو  .ُي
ية تضم ما ييلقبل لك )و(  شاركني مذكرة إعال بو إىل ا نة، يوجه املدير العام للو م دورة من دورات ا مل ي  :ِّللج
يه املذكرة، "1"   بت  تارخي اذلي  ندوق يف ا تربعات املدفوعة  فتوى ا ُكت ل للص ل  مسـ
تربعني  "2"   ته(ملوهوية ا تربع رصاحة عدم ذكر هو يما مل يطلب ا  ،)مل
تاحة  "3"   بار،ملومقدار املوارد ا  عتمع أخذ األموال املرصوفة بعني الا
يةوقامئة  "4"   نذ إصدار املذكرة اإلعال ندوق  يدين من دمع ا ماألشخاص ا م لصتف سابقة،ملسـ  ل ا
بوا، "5"   تفادة من ادلمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص اذلين ا نسـ  خ
يد، "6"   مسـتفومقدار ادلمع املقدم للك  َّ ُ 
ّووصف مفصل مبا يكفي، ل "7"    .طاليب ادلمع لدلورة الالحقةُ
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تداول  بحث وا شاري، واحدا واحدا، من أجل ا لوتوجه هذه املذكرة إىل أعضاء اجمللس الا ل ًت ً س َّ ُ. 
نـة  )ز(  بو اجمللس إىل الاجامتع عىل هامش دورة ا شاري، يدعو املدير العام للو تخاب أعضاء اجمللس الا للجبعد ا ي ت سن

نظر يف ادلمع سابقة لدلورة اليت  يُا سأةل تعين واليـهتم بـني ل ية ألي  شة غري ر نا ها، دون املس حبق أعضائه يف إجراء  م من أ مس ق م جل
نة  .للجدورات ا

تحقاق طاليب ادلمع املذكورة أعاله، وخصوصا يف املـادة  )ح(  تأكد من أن لك معايري ا شاري ا ًعىل اجمللس الا سـ ل ، 5ست
تفق عىل قامئة مب بغي هل أن  َتوفرة خالل مداوالته، و ي ن يدوا مـن يم بغـي أن  تحقني اذليـن  تفن يويص هبم من طاليب ادلمع ا يـسـن ي ملـسـ ُ ْ

ندوق ته، مما. لصدمع ا ند اعامتده تو تأكد،  شاري أيضا ا بغي للمجلس الا يو ع ل صت ً س  :ييل ين
يـة الـيت - يوثقا يدين، وبـني األقـالمي ا فيق توازن بني اذلكور واإلانث من ا تف جلحتق متـونملـسـ  إلهيـا، يف ادلورات ين 

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

تاحـة كـام وردت يف مـذكرة املـدير العـام   بار املوارد ا يهتا، أن تأخذ بعني الا ند اعامتد تو نة،  ملوأخريا، جيب عىل ا ت ص ع عللج ً
شار  ية ا بو اإلعال ملللو هـم ابألمـوال ً، وجيـب أن حتـدد خـصوصا طـاليب ادلمع اذليـن متـت )و(6إلهيا يف املـادة مي معاملوافقـة عـىل د

يا عىل بد تاحة، وأوئك اذلين متت املوافقة  ًا ئ ل همممل متو ية  تاحة غري اك هم ولكن األموال ا يل د ف لمع ئـة . مل هـذه ا بغي إعطاء األولوية  لفو ل ين
تخذة يف متويل ا ملُاألخرية يف قرارات ا نة الالحقةل  .للج دورات ا

شاري يف مداوالته، وفقا للامدة  ساعدة اإلدارية للمجلس الا بو ا تب ادلويل للو ًويقدم ا ت مل سي ملك  ).ب(6 ِّ
ها )ط(  متع عىل ها نة اليت  بل هناية دورة ا ته  شاري تو شمتد اجمللس الا مـق جيس للجيع ي ية حتديـد . صت تو صـويـرد يف هـذه ا ل

 :ييل ما
بةل ا "1"   نة الالحقة(ملقصودة ابدلمع املايل 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
ية بدمعـه، "3"   تو يا عـىل ا بد شاري  صـأي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الا ل ئ ًت م تاحـة س مل ولكـن األمـوال ا

ية دلمعه،  فغري اك
به وفقا لإلجراء املذكور يف املادة أي طال "4"   ًب 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، 
نـاء عـىل ا  تخـذ قـرارا  بـو اذلي  ية إىل املدير العـام للو تو توايت ا شاري فورا  نقل اجمللس الا بو ي ي ص ل حم ت ًي ًّ يةس صـتو وخيطـر . ل

شأن لك  تخـذ  يـة، ابلقـرار ا بل هناية ادلورة اجلارية عىل أي حال، عـن طريـق مـذكرة إعال نة فورا أو  بو ا بـاملدير العام للو مل للج مي ق ً
 .طالب دمع

ية، وفقا للامدة  )ي(  بة لدلورة ا تدابري اإلدارية الالزمة إلنفاذ قراره اب بو ا ًتخذ املدير العام للو ن سـ ل ي ملعي  ).ب(6لن
شاريأ تعلقة ابجمللس الا ستحاكم 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 ًريس ا ئ خي مل ئللج َّئ ُ 
شلكون توازان - نة،  شاركة يف ا بو ا سة أعضاء من وفود ادلول األعضاء يف الو ًو ي للج مل ي با؛مخ نا يا  ً جغرا سـً م  ف
يــة أو أحصــاب املعــارف  - ية وا متعــات األ ثــل ا متــدة بــصفة مراقــب ممــن  هــات ا حمللوثالثــة أعــضاء مــن ا صــل جملمي ْملع َ جل

سب األعراف ناء علهيا  يدي واأل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا حا تقل ل تع متقل ل ل  .ل
نظر  ية، بغض ا تقال لويعمل األعضاء عىل أساس فردي وجيرون مداوالهتم اب ل شاورات قد يروهنا الئقةسـ  .معن أي 
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ثـاين مـن لك دورة مـن  .8 يـوم ا نـة يف ا بـل ا شاري مـن  تخب أعضاء اجمللس الا نصب،  ناء العضو حبمك ا لاب ل للج تـ قمل ن سث يُ سـت
متـدة بـصفة مراقـ هـات ا ثيل ا ية و شاور مع ادلول األعضاء ومجموعاهتا اإل نة، بعد ا ناء عىل اقرتاح ريس ا ملعدوراهتا،  جل ممـئ مي ت للج قلب ب ل

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 أعضاء، مبـن فـهيم الـريس  .9 نة، رشيطة توافر نصاب من  تظام عىل هامش دورات ا شاري اب ئمتع اجمللس الا ْ َ سـ للج ن ست جي

 .أو أحد نوابه
يار .10 ية من أجل ا تتطلب تو ص شاري عىل األقلخت بعة أعضاء من اجمللس الا يد موافقة  ت أي  سسـ تفسـ تفق عـىل . م يُوإذا مل 

ثه يف ادلورة الالحقة، ما مل حيصل الطلـب عـىل ثالثـة أصـوات أو أقـل مترار يف  حبطلب، جيوز الا ُويف احلـاةل األخـرية، يعـد . سـ
ًالطلب مرفوضا، دون املس حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد الحقا ً. 

نـه، أن  .11 ثـل  بـا مـن أجـل متويـل  بارش مبراقب قدم  شاري هل ارباط  عجيب عىل أي عضو من أعضاء اجمللس الا مم طل ت ًت َّ م س
تاره ذكل املراقب نع عن أي تصويت هيم أي طالب متويل ا شاري بذكل الارباط و خخيرب اجمللس الا ت ت ميت  .س
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