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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  العشرونو الرابعة الدورة

        2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  واحمللية: صندوق التربعاتمشاركة اجلماعات األصلية 
 وثيقة من ٕاعداد أالمانة

  رضورة متويل صندوق التربعات

امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة (الصندوق)  لفائدةتربعات لل الويبو وصل املبلغ املتاح يف حساب صندوق  .1
لتاكليف السفر، فٕان  متWحمل ا . و�الستناد ٕاىل جتربة املايض والتطورات2013 مارس 11فرناك سويرسL يف  9 726,17 ٕاىل

صندوق ال للجنة وفقا لقواعد  العرشينو  الرابعة �bورةاملرتبطة  املصاريفتغطية من لصندوق اهذا املبلغ  ميكّنٔان من املتوقع 
للجنة  العرشينو  الثالثة(الواردة يف املرفق أالول) والتوصيات الصادرة عن اlلس jستشاري للصندوق عىل هامش اbورة 

  .)WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5الوثيقة مرفق (انظر 

وقواعده:  اbمع مع� وٕاجراءات ٕايداع طلباتطريقة صندوق و ال ويتضمن املوقع التايل مجيع التفاصيل العملية بشأن  .2
>.int/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/index.htmlhttp://www.wipo.<  

مل  ذا. وإ عىل التربعات اليت يقدªا املاحنونللصندوق توفريه ٕاّال اbمع ا§ي ميكن  جحميتوقف ال ، واعدلقلهذه اووفقا  .3
بعد الصندوق لن يمتكّن،  فٕانرشين للجنة احلكومية اbولية والع  اخلامسةقبل اbورة الصندوق بمتويل هؤالء املاحنون  عّجلي

ة اbولية ٕاىل ¹ئب رئيس اللجنة احلكومي دفعهذا الوضع  ن، من مواصW مع�. وجيدر التذكري بأنوالعرشي الرابعةاbورة 
ديل إالشارة، يف اbورة الثالثة والعرشين، ٕاىل احºل اضطرار اللجنة ٕاىل التفكري يف ٕاماكنية دعوة امجلعية العامة للويبو ٕاىل تع

 قواعد الصندوق مبا ميكّن من حسب مبالغ من مزيانية الويبو العادية لمتويل الصندوق يف ٕاطار رشوط ينبغي حتديدها.

أكتوبر  20فرنك سويرسي يف  89 500بأن حكومة ٔاسرتاليا تربعت للصندوق مببلغ ªم قدره ٔايضا وجيدر التذكري  .4
 اخلاصة املهمتة سائر اbول أالعضاء يف اللجنة واجلهات العامة ٔاوع تُشجÍ قدم ٕاىل الصندوق. و . وهذه ٔاحدث مسامهة ت2011



WIPO/GRTKF/IC/24/3 

2 

 

ضامن مشاركة امجلاعات أالصلية  اليت يقّر هبا امجليع واملمتثW يفنظرا ٕاىل احلاجة امللحة للصندوق تشجيعا قوL عىل التربع 
  واحمللية.

نسخة من  تردكام . ؤسسات اليت قد هيّمها أالمرٕاىل مجيع اbول أالعضاء واملا×" احل"بيان  ٔارسلويف هذا الصدد  .5
 يف املرفق الثاين.ذÜ البيان 

 WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4سـتقدم معلومات ٕاضافية حمدثة يف املذكرة إالعالمية طبقا لقواعد الصندوق و  .6
التربعات والتعهدات  مسـتوىمهنا  معلوماتللجنة قبل دورهتا احلالية. وستتضمن هذه املذكرة إالعالمية مجW تُتاح ليت س ا

الواردة حىت èرخي صدور املذكرة واملبلغ املتاح يف الصندوق ؤاسامء املتربعني ؤاسامء طاليب اbمع ا§ين تلقوا متويال للمشاركة 
  للجنة. والعرشين اخلامسةيف اbورة  للمشاركةلمتويل أاسامء طاليب و  العرشينو  الرابعةو  والعرشين الثالثةيف دوريت اللجنة 

  تعيني اlلس jستشاري

صندوق وقواعد مع� ما ييل: "�سـتثناء العضو حبمك املنصب، يُنتخب ٔاعضاء ال جاء يف القرار ا§ي حدد ٔاهداف  .7
اlلس jستشاري من قبل اللجنة يف اليوم الثاين من لك دورة من دوراهتا، بناء عىل اقرتاح رئيس اللجنة، بعد التشاور 

ومجموعاهتا إالقلميية وممثيل اجلهات املعمتدة بصفة مراقب عىل التوايل. و�سـتثناء والية العضو حبمك املنصب، مع اbول أالعضاء 
  ).8تنهتـي والLت ٔاعضاء اlلس �فتتاح اbورة الالحقة للجنة" (املادة 

اللجنة  موانتخبهتية ٔاسامؤمه ٔاعضاء اlلس jستشاري ال÷نية التال  اقرتح الرئيسللجنة،  العرشينو  الثالثةة وراbيف و .8
  بصفهتم الشخصية: للعمل �لزتكية

السـيدة è¹ليا بوزوفا، ¹ئبة الرئيس، الشعبة القانونية، بوصفهم أعضاء يف وفود اbول أالعضاء يف الويبو:   "1"
حتاد )، موسكو، ROSPATENTjاملعهد الفيدرايل للملكية الصناعية، إالدارة الفدرالية للملكية الفكرية (

والسـيدة نتاشا غونراتين، سكرترية �نية، البعثة اbامئة لرسي الناك، جنيف؛ والسـيدة سوفيا ¹يت ؛ الرويس
مكتب املفاوضات التجارية، وزارة الشؤون اخلارجية  املسؤو× التنفيذية، قسم امللكية الفكرية اbولية،

، البعثة اbامئة مجلهورية جنوب ٔاولكرتري والسـيد مانديكسول ماترووس، س والتجارة، اكنبريا، ٔاسرتاليا؛
  bامئة لرتينيداد وتو�غو، جنيف؛ٔافريقيا، جنيف؛ والسـيد جاسـتان سوبيون، سكرتري ٔاول، البعثة ا

بوصفهم ٔاعضاء يف اجلهات املعمتدة بصفة مراقب عن امجلاعات أالصلية واحمللية ٔاو من يقوم مقاªم من ٔاحصاب و   "2"
السـيد محمد ٔاج ٔا�،ممثل منظمة ٔادمجور  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ٔاو املؤمتنني علهيا:املعارف التقليدية ٔاو 

)ADJMOR متبكتو، مايل؛ والسـيد نلسن دي ليون اكنتول، ممثل مجعية قبائل كو¹ املتحدة من ٔاجل ،(
أالصلية وساكن والسـيد جمي ووكر، ممثل مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب  )، ب�؛KUNAأالرض أالم (

  )، بريسـبان، ٔاسرتاليا.FAIRAاجلزر (

  للمجلس jستشاري. ةرئيس، رئيس اللجنة ة¹ئب ،ألكسـندرا غرازيويل السـيدة رئيس اللجنة وعّني 
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بد للجنة من ، ال العرشينو  الرابعةوالية أالعضاء احلاليني يف اlلس jستشاري تنقيض يف بداية اbورة  وملّا اكنت .9
صندوق ٕ�ماكنية انتخاب ال ٔاو قب�. وتسمح قواعد  العرشينو  الرابعة هتايف اليوم الثاين من دور ضاء جددٔان تنتخب ٔاع

  جديد. أالعضاء السابقني من

  ن اللجنة مدعوة ٕاىل ما ييل: إ  .10

ن تشّجع بقوة ٔاعضاءها ولك اجلهات أ   "1"
لصندوق بغية ل العامة واخلاصة املهمتة عىل التربع 

الرابعة ورة اbف� بعد  مع� اسـمترار ضامن
  ؛للجنة والعرشين

ؤان تنتخب ٔاعضاء اlلس jستشاري   "2"
صندوق بناء عىل اقرتاح الرئيس يف اليوم الثاين ل ل 

  من دورهتا أو قب�.

 Üاملرفقان[ييل ذ[
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أالولاملرفق   
 

  تربعاتلل الويبو ٕانشاء صندوق 
  امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة لفائدة

  كام وافقت عليه امجلعية العامة للويبو (يف اbورة الثانية والثالثني)
  وعدلته الحقا (يف اbورة التاسعة والثالثني)

اختاذ تدابري مناسـبة لتيسري مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية ومن يقوم مقاªا من ٔاحصاب املعارف التقليدية  عىلعزما 
ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ٔاو املؤمتنني علهيا وفقا ٔالعرافهم والتشجيع علهيا، يف معل املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

  ة املرتبط �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛(الويبو) يف جانب امللكية الفكري

  بأن فعالية هذه التدابري تتوقف بوجه خاص عىل اbمع املايل املناسب؛ وتسل�

  أن يشجع مثل هذه املساهامت؛ همن شأنكذÜ بأن توافر ٕاطار منسق ومناسب يريم ٕاىل متويل هذه املشاركة  وتسل�

عامة للويبو جتديد والية اللجنة احلكومية اbولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف قررت امجلعية ال وٕاذا[
التقليدية والفوللكور يف شلكها احلايل ٔاو يف شلك آخر، ٔاو ٕاذا قررت ٕانشاء هيئة جديدة مسؤو× عن أالمور اليت تدخل يف 

ايل (يُشار ٕاىل ٔاية هيئة من ذÜ القبيل ف� ييل �ملصطلح العام نطاق معل اللجنة احلكومية اbولية يف شلكها احل
  ٕانشاء صندوق للتربعات، يكون امسه وهدفه ومعايريه ل'مع والعمل اكلتايل: 2تُويص امجلعية بأن [تقّرر] فٕاهنا 1"اللجنة").]

  jمس  ٔاوال:

امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة"، ويُشار ٕاليه ف� ييل  فائدةتربعات للل الويبو يُطلق عىل الصندوق امس "صندوق  .1
  بلكمة "الصندوق".

  الهدف ونطاق العمل  �نيا:

يُؤّسس الصندوق حرصL من ٔاجل متويل مشاركة أالشخاص املعيّنني لمتثيل اجلهات املعمتدة بصفة مراقب اليت متثّل  .2
اب املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ٔاو املؤمتنني علهيا امجلاعات أالصلية واحمللية ٔاو ومن يقوم مقاªا من أحص

  وفقا ٔالعرافهم، يف معل اللجنة ويف ٔانشطة الويبو أالخرى املرتبطة هبذا العمل.

رت سينظر يف اجºعات الفريق العامل ما بني اbورات اليت تعقد كجزء من بر¹مج معل اللجنة عىل النحو ا§ي ٔاشا  (�نيا)2
ٕاليه امجلعية العامة واليت يشار ٕالهيا ف� ييل بعبارة "اجºعات الفريق العامل ما بني اbورات"، عىل ٔاهنا من أالنشطة املتعلقة 

  .2بعمل اللجنة اليت تضطلع هبا الويبو يف ٕاطار نطاق املادة 

جلهات املعمتدة فهيا بصفة مراقب، وملّا اكنت املشاركة يف معل اللجنة تقترص حسب نظاªا اbاخيل عىل ٔاعضاهئا وا .3
لون مه املمثلون املعّينون عن  Íفٕان ضامن القدرة عىل املشاركة التامة يف معل اللجنة يسـتدعي أن يكون أالشخاص املَُمو

اجلهات اليت سـبق اعºدها حسب أالصول يف اللجنة، ٕاما بصفة مراقب خاص معمتد من اللجنة نفسها ٔاو مراقب معمتد من 
  الويبو.

                                                
 ).WO/GA/32/13من تقرير دورهتا الثانية والثالثني ( 202مالحظة من أالمانة: اختذت امجلعية هذا القرار. انظر الفقرة  1
 ).WO/GA/32/13من تقرير دورهتا الثانية والثالثني ( 168مالحظة من أالمانة: اختذت امجلعية هذا القرار. انظر الفقرة  2
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ولن ميس ٕانشاء الصندوق ومع� �ٕالجراءات أالخرى املعمول هبا، وخصوصا ت0 اليت ينص علهيا النظام اbاخيل  .4
العºد امجلاعات أالصلية  WIPO/GRTKF/IC/1/2املطبقة يف الوثيقة  (WIPO 399 (FE) Rev. 3)العام للويبو 

ٔالعضاهئا يف اbورات. وال جيوز لعمل الصندوق أن يستبق ٔاو  واحمللية و1ات ٔاخرى بصفة مراقب ٔاو لتنظمي املشاركة الفعا×
يتجاوز قرارات ٔاعضاء اللجنة املتعلقة �العºد واملشاركة يف معل اللجنة. ومن املفهوم ٔانه ميكن للتربعات أالخرى املبارشة 

كة ٔاو تسهيلها، ٔان تسـمتر خارج ٕاطار وغريها من أشاكل املساعدة املبارشة القامئة ٔاو املقبW اليت تريم ٕاىل متويل هذه املشار 
  صندوق التربعات حسب اختيار املتربع.

  معايري اbمع املايل  �لثا:

حسب الرشوط  "�نيا" 2و 2خيصص اbمع املايل املقدم من الصندوق حرصL للهدف املنصوص عليه يف املادتني  .5
  التالية:

م من الصندوق عىل احلد أالقىص   ) (أ  Íمع املُقدbمن املوارد املتوفرة حقا يف الصندوق؛يقترص ا  

م بدورة واحدة للجنة وأي ٔانشطة متعلقة هبا والحقة لها و/أو ٔاي اجºع واحد للفريق   ) (ب Íيرتبط لك دمع ُمقد
العامل ما بني اbورات. وال جيوز أن خيل تقدمي اbمع يف مناسـبة بعيهنا ٕ�ماكنية اbمع من ٔاجل مشاركة 

  ول يف دورات أخرى للجنة ٔاو اجºعات أخرى للفريق العامل ما بني اbورات؛املسـتفيد من اbمع االٔ 

  جيب ٔان تتوفر الرشوط التالية يف الشخص ا§ي يسـتحق اbمع املايل:  (ج)

  ٔان يكون خشصا طبيعيا؛  "1"

 وأن ينمتي بصفته عضوا ٕاىل 1ة معمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات أالصلية ٔاو احمللية ٔاو من يقوم  "2"
  مقاªا من ٔاحصاب املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا ٔالعرافهم؛

وأن يكون معّينا كتابيا وحسب أالصول من قبل املراقب لمتثي� يف دورة اللجنة و/ٔاو اجºع الفريق   "3"
  ال من دمع الصندوق؛العامل ما بني اbورات ال7ين خصا �bمع و�عتباره مسـتفيدا حممت

وأن يكون قادرا عىل املشاركة واملسامهة بفعالية يف دورة اللجنة و/ٔاو اجºع الفريق العامل ما بني   "4"
اbورات املقصودين �bمع، وذÜ بأن يُظهر مثال جتربَته يف جمال معل اللجنة وٕاملامه بشواغل امجلاعات 

املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي  أالصلية واحمللية ومن يقوم مقاªا من ٔاحصاب
  واملؤمتنني علهيا وفقا ٔالعرافهم؛

وأن يراه اlلس jستشاري غري قادر عىل املشاركة يف دورة اللجنة و/ٔاو اجºع الفريق العامل ما   "5"
.Wورات دون دمع من الصندوق الفتقاره ٕاىل موارد مالية بديbبني ا  

وزيع جغرايف واسع للمشاركة بني أالقالمي اجليوثقافية السـبعة املعرتف هبا يف منتدى أالمم املتحدة عند ضامن ت  (د)
اbامئ املعين بقضاL الشعوب أالصلية، ينبغي ٔان يراعي اlلس jستشاري رضورة دمع َمْن يفتقر ٕاىل موارد 

'ان النامية والب'ان أالقل منوا والب'ان مالية بديW، وخاصة اجلهات اليت لها صفة مراقب ويقع مقّرها يف الب
  اجلزرية الصغرية النامية.

  يغطي اbمع املايل املقدم من الصندوق ما ييل:  (ه)
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ف� يتعلق بدورات اللجنة ٔاو اجºعات الفريق العامل ما بني اbورات، رشاء تذكرة ذهاب وٕاLب يف   "1"
للسفر بني مقر ٕاقامة املسـتفيد وجنيف ٔاو ٔاي ماكن اbرجة السـياحية، تشمل الرضائب املتعلقة هبا، 

  آخر تعقد فيه jجºعات، عرب أقرص الطرق ؤارخصها؛

وف� يتعلق بدورات اللجنة فقط، نفقات املعيشة يف شلك بدل ٕاقامة يويم حسب التلكفة اليت   "2"
لغ ٕاضايف لتغطية النفقات حتددها أالمم املتحدة جلنيف ٔاو للمدينة اليت يعقد فهيا jجºع، فضال عن مب

  الالزمة عند الوصول وعند املغادرة �لتلكفة املطبقة يف نظام أالمم املتحدة؛

وف� يتعلق �bمع املايل املقدم لٕالقامة يف الفنادق ولنفقات املعيشة اخلاصة بأي اجºع معّني للفريق   "3"
صندوق و�سـتخدام املوارد املالية املتاحة فيه العامل ما بني اbورات، يطّبق املدير العام بصفته مديرا لل 

فقط، الرتتيبات املالية نفسها املطبقة لمتويل ممثيل اbول املشاركني يف اجºع الفريق العامل ما بني 
  اbورات نفسه؛

وتُسـتثىن من اbمع املقدم من الصندوق مجيع النفقات أالخرى املتعلقة مبشاركة املسـتفيدين من هذا   "4"
  يف دورة اللجنة و/ٔاو اجºع الفريق العامل ما بني اbورات املعين.اbمع 

ٕاذا اضطر طالب اbمع ا§ي وقع عليه jختيار لالسـتفادة من دمع الصندوق ٕاىل jنسحاب ٔاو اكن غري قادر   (و)
تنجم عن عىل املشاركة يف اbورة املعنية، ُحتال ٔاي مبالغ مل تنفق ومسرتجعة، �سـتثناء املصاريف اليت قد 

ٕالغاء احلجز، ٕاىل احتياطي املوارد املتوفرة يف الصندوق، ويُعترب اختيار ذÜ الشخص الغيا. وٕ�ماكن طالب 
اbمع رمغ ذÜ تقدمي طلب جديد للمشاركة يف دورة واحدة الحقة ٔاو ٔاكرث للجنة و/ٔاو يف اجºع واحد الحق 

مبعلومات تربر انسحابه ٔاو طبيعة احلدث ا§ي حال ٔاو ٔاكرث للفريق العامل ما بني اbورات، رشيطة ٔان يديل 
  دون مشاركته.

  آليات العمل  رابعا:

  يعمل الصندوق عىل النحو التايل: .6

تأيت موارد الصندوق حرصا من تربعات احلكومات واملنظامت غري احلكومية و1ات ٔاخرى خاصة ٔاو معومية،   (ٔا)
  لتحديد.وال جيوز حسهبا من مزيانية الويبو العادية عىل وجه ا

تنحرص التاكليف إالدارية املرتبطة بعمل الصندوق يف احلد أالدىن لها وال جيوز أن يسـتلزم ذÜ حسب ٔاموال   (ب)
  معينة يف شلك قرض من مزيانية الويبو العادية.

يتوىل املدير العام للويبو، مبساعدة جملس استشاري، ٕادارة التربعات املدفوعة للصندوق. ويف هذا السـياق   (ج)
تكون إالدارة املالية عىل يد املدير العام للويبو وتدقيق حسا�ت الصندوق عىل يد مدقق احلسا�ت يف الويبو 

ٔاجل الصناديق jستEنية املنشأة لمتويل بعض  وفقا لٕالجراءات املعمول هبا متاشـيا مع نظام الويبو املايل من
  ٔانشطة التعاون إالمنايئ اليت تقوم هبا الويبو.

يتخذ املدير العام للويبو القرارات الرمسية املتعلقة بتوسـيع نطاق اbمع املايل بناء عىل توصية رصحية من اlلس   (د)
الصادرة عن اlلس jستشاري ملزِمة للمدير jستشاري. وتكون التوصيات املتعلقة �ختيار املسـتفيدين، 

  العام وغري قابW للطعن.
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  حتدد ªل ٕارسال الطلبات عىل النحو التايل:  (ه)

يرسل طالبو اbمع املايل ٕاىل املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب أالصول بأسامهئم من ٔاجل   "1"
هنم من املشاركة يف ٕاحدى  يوما عىل  60دورات اللجنة، لتصل يف غضون احلصول عىل دمع مايل يُمكِّ

أالقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تسـبق اجºع الفريق العامل ما بني اbورات املطلوب اbمع 
  للمشاركة فيه. ويُنظر يف الطلبات اليت تصل بعد ذÜ يف اbورة الالحقة؛

املوثقة حسب أالصول منفصW وبأسامهئم من  ويرسل طالبو اbمع املايل ٕاىل املدير العام للويبو الطلبات  "2"
هنم من املشاركة يف اجºع معّني للفريق العامل ما بني اbورات،  ٔاجل احلصول عىل دمع مايل يُمكِّ

يوما عىل أالقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تسـبق اجºع الفريق العامل ما بني  60لتصل يف غضون 
يه، ٔاو لتصل قبل ذÜ املوعد ليك تمتكن أالمانة، ٔالسـباب معلية، اbورات املطلوب اbمع للمشاركة ف 

  من حتديدها وٕاعالهنا. وينظر يف الطلبات اليت تصل بعد ذÜ يف اbورة الالحقة.

ه املدير العام للويبو ٕاىل املشاركني مذكرة ٕاعالمية تضم ما ييل:  (و)   قبل لك دورة من دورات اللجنة، يوّجِ

  دفوعة للصندوق يف èرخي صياغة املذكرة؛مسـتوى التربعات امل  "1"

  وهوية املتربعني (ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته)؛  "2"

  ومقدار املوارد املتاحة مع ٔاخذ أالموال املرصوفة بعني jعتبار؛  "3"

  وقامئة أالشخاص املسـتفيدين من دمع الصندوق منذ ٕاصدار املذكرة إالعالمية السابقة؛  "4"

  شخاص ا§ين اختريوا لالسـتفادة من اbمع لكهنم انسحبوا؛واالٔ   "5"

م للك مسـتفيد؛  "6" Íمع املُقدbومقدار ا  

ووصفا ُمفّصال اكفيا لطاليب اbمع ل'ورة الالحقة و/ٔاو الجºع واحد الحق ٔاو أكرث للفريق العامل ما   "7"
  بني اbورات.

ه هذه املذكرة ٔايضا ٕاىل ٔاعضاء اlلس jستشار  Íي واحدا واحدا من ٔاجل البحث والتداول.وتُوج  

بعد انتخاب ٔاعضاء اlلس jستشاري، يدعو املدير العام للويبو اlلس ٕاىل jجºع عىل هامش دورة   ) (ز
اللجنة اليت تسـبق دورة اللجنة و/ٔاو اجºع واحد ٔاو أكرث للفريق العامل ما بني اbورات اليت يُنظر يف اbمع 

  س حبق ٔاعضائه يف ٕاجراء مناقشة غري رمسية ٔالي مسأ× تعين واليهتم بني دورات اللجنة.من ٔاجلها، دون امل

عىل اlلس jستشاري التأكد من ٔان لك معايري اسـتحقاق طاليب اbمع املذكورة ٔاعاله، وخصوصا يف املادة   ) (ح
يب اbمع املسـتحقني ا§ين ، متوفرة خالل مداوالته، وينبغي M ٔان يتفق عىل قامئة مبَْن يوىص هبم من طال5

  ينبغي ٔان يسـتفيدوا من دمع الصندوق. وينبغي للمجلس jستشاري ٔايضا التأكد عند اعºده توصيته مما ييل:

حتقيق توازن بني ا§كور وإال¹ث من املسـتفيدين، وبني أالقالمي اجليوثقافية اليت ينمتون ٕالهيا، يف دورات   -
  امل ما بني اbورات املتتابعة بقدر إالماكن،اللجنة و/ٔاو اجºعات الفريق الع
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  ومراعاة الفوائد اليت قد جتنهيا اللجنة من املشاركة املتكررة للمسـتفيد نفسه يف دوراهتا، عند اللزوم.  -

 ؤاخريا، ينبغي للجنة عند اعºد توصيهتا ٔان تأخذ املوارد املتاحة بعني jعتبار كام وردت يف مذكرة املدير العام للويبو
(و)، وينبغي ٔان حتدد خصوصا طاليب اbمع ممن ¹لوا املوافقة عىل دمعهم �ٔالموال املتاحة، 6إالعالمية املشار ٕالهيا يف املادة 

ومن ¹لوا املوافقة مبدئيا عىل دمعهم ولكن أالموال املتاحة غري اكفية لمتويلهم. وينبغي ٕاعطاء أالولوية لهذه الفئة أالخرية يف 
  املُتخذة يف دورات اللجنة و/ٔاو اجºعات الفريق العامل ما بني اbورات الالحقة.قرارات المتويل 

م املكتب اbويل للويبو املساعدة إالدارية للمجلس jستشاري يف مداوالته وفقا للامدة    (ب).6ويقّدِ

  هذه التوصية ما ييل:يعمتد اlلس jستشاري توصيته قبل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها. وحتدد   (ط)

اbورة املقبW املقصودة �bمع املايل (ٔاي دورة اللجنة الالحقة)، وٕان لزم أالمر، اجºع واحد الحق ٔاو   "1"
  ٔاكرث للفريق العامل ما بني اbورات؛

طاليب اbمع ا§ين وافق اlلس jستشاري عىل التوصية بدمعهم �ٔالموال املتاحة bورة اللجنة و/ٔاو   "2"
  الجºع واحد أو ٔاكرث للفريق العامل ما بني اbورات؛

ٔاي طالب دمع ٔاو أكرث وافق اlلس jستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن أالموال املتاحة   "3"
  غري اكفية bمعه؛

  ؛10ٔاي طالب دمع ٔاو أكرث ُرفض طلبه وفقا لٕالجراء املذكور يف املادة   "4"

"5"   Pورة الالحقة للجنة مبزيد من التفصيل وفقا لٕالجراء ٔاي طالب دمع ٔاو أكرث اbّجل طلبه لتنظر فيه ا
  ؛10املذكور يف املادة 

وينقل اlلس jستشاري فورا حمتوLت التوصية ٕاىل املدير العام للويبو ا§ي يتّخذ قرارا بناء عىل التوصية. وخيطر املدير 
ارية عىل ٔاي حال، عن طريق مذكرة ٕاعالمية حتدد القرار املتخذ بشأن لك العام للويبو اللجنة فورا ٔاو قبل هناية اbورة اجل

  طالب دمع.

يتخذ املدير العام للويبو التدابري إالدارية الالزمة ٕالنفاذ قراره �لنسـبة ٕاىل اbورة املعنية وٕان لزم أالمر �لنسـبة   (ي)
  (ب).6قا للامدة ٕاىل اجºع واحد ٔاو ٔاكرث للفريق العامل ما بني اbورات املعين، وف

خرى متعلقة �lلس jستشاري  خامسا:   ٔاحاكم أ

  يتكون اlلس jستشاري من تسعة ٔاعضاء، مه: .7

  رئيس اللجنة ا§ي يُعنيÍ حبمك املنصب، وٕاذا تعذر ذÜ فواحد من نوابه خيتاره الرئيس ¹ئبا M؛  -

  نة يشلكون تواز¹ جغرافيا مناسـبا؛ومخسة ٔاعضاء من وفود اbول أالعضاء يف الويبو املشاركة يف اللج   -

وثالثة ٔاعضاء من اجلهات املعمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات أالصلية واحمللية ٔاو من يقوم مقاªا من ٔاحصاب   -
  املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا ٔالعرافهم.
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  مداوالهتم �سـتقاللية بغض النظر عن ٔاي مشاورات قد يروهنا مناسـبة.ويعمل أالعضاء بصفة فردية وجيرون 

�سـتثناء العضو حبمك املنصب، يُنتخب ٔاعضاء اlلس jستشاري من قبل اللجنة يف اليوم الثاين من لك دورة من  .8
 اجلهات املعمتدة بصفة مراقب دوراهتا بناء عىل اقرتاح رئيس اللجنة بعد التشاور مع اbول أالعضاء ومجموعاهتا إالقلميية وممثيل

  عىل التوايل. و�سـتثناء والية العضو حبمك املنصب، تنهتـي والLت ٔاعضاء اlلس �فتتاح اbورة الالحقة للجنة.

جيمتع اlلس jستشاري �نتظام عىل هامش دورات اللجنة رشيطة توافر نصاب من سـبعة ٔاعضاء مبن فهيم الرئيس  .9
  ٔاو ٔاحد نوابه.

توصية من ٔاجل اختيار ٔاي مسـتفيد من موافقة سـبعة ٔاعضاء من اlلس jستشاري عىل أالقل. ويف  ال بد ٔالي .10
حال عدم التوصل ٕاىل اتفاق بشأن ٔاحد الطلبات، جيوز jسـمترار يف حبثه يف اbورة الالحقة ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة 

  س حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد الحقا.ٔاصوات ٔاو ٔاقل. ويف احلا× أالخرية، يُعد الطلب مرفوضا دون امل

م طلبا من ٔاجل متويل ممثل عنه ٔان  .11 Íارتباط مبارش مبراقب قد M ستشاريj لسlجيب عىل ٔاي عضو من ٔاعضاء ا
  خيرب اlلس jستشاري بذj Üرتباط وميتنع عن ٔاي تصويت متعلق بأي طالب متويل اختاره ذÜ املراقب.

[ييل ذÜ املرفق الثاين]
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  أالصلية واحمللية املعمتدةامجلاعات الويبو للتربعات لفائدة صندوق 

  مجع أالموال

  بيان احلا×

        السـياقالسـياقالسـياقالسـياق        ٔاوال:ٔاوال:ٔاوال:ٔاوال:

(ٔاو مبادرة سـياسـية جديدة تريم ٕاىل حامية املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي  1998الويبو يف سـنة  ٔاطلقت
لكية الفكرية من ٕاساءة اسـتعاملها وتعمميها بشلك غري مناسب، كام تريم ٕاىل ٕادارة التفاعل بني امل ٔاشاكل التعبري الفوللكوري) 

ٔالن تقاليدها ونظمها  �bرجة أالوىلامجلاعات املتأثرة الشعوب و احمللية يه وامجلاعات صلية واملوارد الوراثية. والشعوب االٔ 
وتسـتلزم امحلاية املناسـبة والفعا× للمعارف أساس هويهتا ومنوها يف املسـتقبل.  املعرفية وأشاكل التعبري الثقايف bهيا يه

ٕانشاء هيئة èبعة للويبو تعكف رصاحة اbول أالعضاء قررت عليه  يف هذا الصدد. وبناء هنجا منسقاالتقليدية ٔان تتبع اbول 
جلنة الويبو احلكومية اbولية املعنية امحلاية. وت0 الهيئة يه عىل حفص املعايري اليت قد تُعمتد عىل الصعيد اbويل لضامن 

  .ية اbولية)(اللجنة احلكوم  �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

        الويبو احلكومية اbوليةالويبو احلكومية اbوليةالويبو احلكومية اbوليةالويبو احلكومية اbولية    جلنةجلنةجلنةجلنةامجلاعات احمللية مشاركة فعا× يف امجلاعات احمللية مشاركة فعا× يف امجلاعات احمللية مشاركة فعا× يف امجلاعات احمللية مشاركة فعا× يف أالصلية و أالصلية و أالصلية و أالصلية و     الشعوبالشعوبالشعوبالشعوبمشاركة مشاركة مشاركة مشاركة     تيسريتيسريتيسريتيسريرضورة رضورة رضورة رضورة 

نه ينبغي لها ٔان تمتكن من املشاركة يف معليات اختاذ القرارات يف املسائل اليت تؤ  ثر ترى امجلاعات أالصلية واحمللية عن حق أ
لٔالمم املتحدة يف ا§ي اعمتدته امجلعية العامة ، ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةمن  18املادة  تنصفهيا. كام 

  "؛...للشعوب أالصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة �ملسائل اليت متس حقوقهاعىل ٔان "، 2007سبمترب  13

القرارات  وjقرتاحات الرضورية لضامن وفاءات واملعلومات والتعليقات اللجنة �خلرب الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية  دّ ومت
  حتياجات املسـتفيدين وتوقعاهتم.املتخذة �

اكن لسري العمل بأن "مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية من أالمهية مب ، �ٕالجامع،وفود احلكومات bى اللجنةسلّمت وعليه 
  يف اللجنة".

لوضع صك قانوين  مكمكمكمكثثثثّفةّفةّفةّفةمفاوضات مفاوضات مفاوضات مفاوضات اسـهتلت اللجنة  ، حي�2009ٕاحلاحا منذ ديسمرب تيسري املشاركة رضورة وقد ازدادت 
  ٔاو ٔاكرث لتوفري امحلاية الفعا×. دويل
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        صندوق التربعات: أالهداف وسري العمل والنتاصندوق التربعات: أالهداف وسري العمل والنتاصندوق التربعات: أالهداف وسري العمل والنتاصندوق التربعات: أالهداف وسري العمل والنتاجئجئجئجئ        ����نيا:نيا:نيا:نيا:

مشاركة فعا× ونشطة  احملليةامجلاعات أالصلية و  لضامن مشاركة الشعوبتدابري ملموسة اbول أالعضاء يف الويبو  تذاخت
  بصفة مراقب يف اللجنة.

ٕ�جراءات اعºد رسيعة مجليع املنظامت غري احلكومية واحلكومية اbولية. وتضم اللجنة  2001رشع العمل منذ ٔابريل و
وتفتتح لية واحمللية. مهنم امجلاعات أالص  ميثل العديد مراقب معمتد 300احلكومية اbولية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل 

ٔاعضاء من امجلاعات أالصلية واحمللية سـبعة دورات اللجنة بعقد اجºع للفريق املعين بقضاL الشعوب أالصلية، يتحدث فيه 
"تعزيز ، طلبت امجلعية العامة للويبو من اللجنة ٕاعادة النظر يف ٕاجراءاهتا بغرض 2011جتارهبم وو1ات نظرمه. ويف عام عن 

  .2012ٕاجيايب من املراقبني" يف معل اللجنة. واعمتدت اللجنة مبادرات معلية خمتلفة يف هذا الصدد يف فرباير ٕاسهام 

 Üصعو�ت يتعذر التغلب صعو�ت يتعذر التغلب صعو�ت يتعذر التغلب صعو�ت يتعذر التغلب ٔانه واجه عىل  ، وال يزال يؤكّد،احملليةامجلاعات أالصلية و  الشعوبد العديد من ٔاكّ وٕاىل جانب ذ
  ٔاثناء اجºعات اللجنة، وقد حالت ت0 التاكليف دون مشاركهتم بفعالية. امهتمامهتمامهتمامهتمعلعلعلعلهيهيهيهيا يف متويل تاكليف رحالت سفر ممثلا يف متويل تاكليف رحالت سفر ممثلا يف متويل تاكليف رحالت سفر ممثلا يف متويل تاكليف رحالت سفر ممثلهيهيهيهيم وٕاقم وٕاقم وٕاقم وٕاق

امرسات املتبعة يف منظومة أالمم واسـتعراض ٔافضل امل واسعةوسعيا للتصدي لهذا الشاغل املرشوع، وبعد ٕاجراء مشاورات 
من ٔاجل املعمتدة  أالصلية واحملليةاعات مجلالفائدة  تربعاتتربعاتتربعاتتربعاتالويبو لل الويبو لل الويبو لل الويبو لل قرار ٕانشاء صندوق قرار ٕانشاء صندوق قرار ٕانشاء صندوق قرار ٕانشاء صندوق     2005200520052005ااااختختختختذت الويبو يف سـنة ذت الويبو يف سـنة ذت الويبو يف سـنة ذت الويبو يف سـنة املتحدة، 

  ت0 امجلاعات يف دورات اللجنة.مراقبني معمتدين عن مشاركة متويل 

أالساس القانوين توفر  رمسية بوضوح يف قرارات وحّددت امجلعية العامة هدف هذه أالداة المتويلية الرضورية وقواعد معلها
  .1للصندوق

  هدف الصندوق

 غطيةٕاّال لتوفري اbمع املايل للمراقبني املعمتدين ا§ين ميثلون امجلاعات أالصلية واحمللية، وذÜ بت هذا الصندوق   يُصمممل
ومنحهم بدل املعيشة اليويم ومنحهم، يف بعض تذكرة ذهاب وٕاLب يف اbرجة السـياحية عرب ٔارخص الطرق ل  تاكليف رشاهئم

  .عند املغادرة وعند الوصولقد يتكبدوهنا  غري متوقعةنفقات ٔاية لتغطية احلاالت، مبلغا ٕاضافيا موحدا 

  مصدر المتويل

عمتد ٕاّال عىل عمتد ٕاّال عىل عمتد ٕاّال عىل عمتد ٕاّال عىل والصندوق ال ي والصندوق ال ي والصندوق ال ي والصندوق ال ي للحفاظ عىل سري معل الصندوق. مزيانية املنظمة ال يؤذن ٔالمانة الويبو ٔان تسحب أموj من 
  من املاحنني. تربعات. ويعين ذÜ ٔانّه ال ميكن للصندوق تأدية مع� ٕاّال ٕاذا حصل عىل اليت يقدªا املاحنوناليت يقدªا املاحنوناليت يقدªا املاحنوناليت يقدªا املاحنونالتربعات التربعات التربعات التربعات 

                                                
ام عُّدلت الحقا من قبل امجلعية العامة للويبو (اbورة كام اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو (اbورة الثانية والثالثون) وك WO/GA/32/6انظر مرفق الوثيقة  1

  التاسعة والثالثون). وقواعد الصندوق متاحة عىل املوقع التايل:
ww/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/amended_rules.dochttp://www.wipo.int/export/sites/w. 
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  معل الصندوق

  الشفافيةالشفافيةالشفافيةالشفافية  -

o  ُوجحم التربعات والوضع  املتربعنيبقامئة تُعرض علهيا يف لك من دوراهتا،  2بلّغ اللجنة، عن طريق مذكرة ٕاعالمية رمسيةت
لني مع املبلغ املنفق عىل لك واحد مهنم؛ اbمع املرحشني للحصول عىلاملايل للصندوق وقامئة  Íاملايل وقامئة املشاركني املمو 

o  ستشاري ا§ي خيتار املرحشني للحصول عىلj وتنتخب اجللسة العامة للجنة أالعضاء التسعة يف جملس الصندوق
 ؛يُنتخبون فهيااللجنة اليت  دورةالمتويل، �قرتاح من رئيسه. وتنهتـي والية هؤالء أالعضاء معليا يف هناية 

o مع املايلb؛وتنص قواعد الصندوق بوضوح عىل معايري تقدمي المتويل، مبا فهيا معايري التوازن اجلغرايف ورشوط تقدمي ا 

o  ستشاريj لسlالتقرير ٕاىل املدير العام للويبو ويعمتد ا Üع يعقده ويُرسل حمتوى ذºتقريرا رمسيا يف هناية لك اج
 .3وىل ٕابالغ اللجنة به عىل حنو عاجل عن طريق مذكرة ٕاعالمية رمسيةا§ي يت

  ية والشموليةية والشموليةية والشموليةية والشموليةjسـتقالل jسـتقالل jسـتقالل jسـتقالل   -

o  ستشاري �سـتقاللj الشخصية؛  ويتخذون قراراهتم بصفهتم يةيعمل أالعضاء التسعة يف جملس الصندوق 

o 0الو�ئق معليا يف شلك وللحصول عىل المتويل عىل املرحشني تقدمي الو�ئق الالزمة لتأييد طلباهتم، وتقدم ت 
 اسـºرات طلب وسري ذاتية، مما ييرس مراجعهتا عىل ٔاساس معايري تقدمي المتويل؛

o  لس تكون وlستشاري توصيات اj 0مع إالداري الالزم وتنفذ تbملزمة ٔالمانة الويبو اليت تكتفي بتقدمي ا
 مع التقيّد الصارم بقواعد الصندوق؛ التوصيات

o  لسlستشاري ويكون ثالثة ٔاعضاء يف اjعة ٔاصلية ٔاو حملية واحدة ٔاو ٔاكرثمن املراقبني املعمتدين املمثلني مجلا. 

        الفعالية: عدم الفعالية: عدم الفعالية: عدم الفعالية: عدم خخخخصم التاكليف إالدارية من الصندوقصم التاكليف إالدارية من الصندوقصم التاكليف إالدارية من الصندوقصم التاكليف إالدارية من الصندوق  -

o  ستشاريj لسlمقابلدورة اللجنة اليت يشاركون فهيا. وال يدفع هلم ٔاجر ٔاو تعويض  عىل هامشجيمتع ٔاعضاء ا 
 املهام اليت يضطلعون هبا؛

o  ورة اليت جيمتع وbلس ٔان خيتمت مداوالته قبل هناية اl؛خاللهاعىل هذا ا 

o من الصندوق لتغطية ٔاية تاكليف ٕادارية؛ jوال يؤذن ٔالمانة الويبو أن تسحب أمو 

o  التاكليف إالدارية عند احلد أالدىن.لٕالبقاء عىل  ُوضع خصيصايف قواعد الصندوق وهناك بند 

                                                
 واملتاحة عىل املوقع التايل: 2012يونيو  15املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5انظر، مثال، مذكرة الويبو إالعالمية  2

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_22/wipo_grtkf_ic_22_inf_5.doc. 
واملتاحة عىل املوقع التايل:  2012يوليو  12املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/22/INF/7انظر، مثال، مذكرة الويبو إالعالمية  3

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_22/wipo_grtkf_ic_22_inf_7.doc. 
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  )2012أكتوبر  -2006(ٔابريل  النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ

دورة من دورات  14 ف� خيصمجلس jستشاري للصندوق ا للاجºع 14طلبا فردL خالل  311عوجل ما مجموعة   -
  اللجنة (من اbورة العارشة ٕاىل اbورة الثالثة والعرشين) واجºعني للفريق العامل ما بني اbورات؛

دورة من دورات اللجنة (من اbورة  14 مشلطلبا من طلبات المتويل الفردية، ّمما  144متت املوافقة عىل ما مجموعة   -
 ممثال عن خمتلف امجلاعات أالصلية واحمللية. 83ومكّن من دمع  العارشة ٕاىل اbورة الثالثة والعرشين)

        التربعات املقدمة ٕاىل الصندوقالتربعات املقدمة ٕاىل الصندوقالتربعات املقدمة ٕاىل الصندوقالتربعات املقدمة ٕاىل الصندوق        ����لثا:لثا:لثا:لثا:

  لتربعاتأالحاكم املتعلقة �

  ؛ف� خيص املبلغ أالدىن ٔاو املبلغ أالقىص ا§ي ميكن التربع بهقيود ال توجد ٔاية   -

قبل لك دورة من دورات  عن طريق مذكرة ٕاعالميةالتربعات والتعهدات الواردة  ٔاسامء املتربعني ومسـتوىلّغ عن بويُ   -
جيوز عدم ذكر ٔاسامء ٕالبداء الشكر والتقدير هلم. ولكن الوسائل أالخرى املتاحة مع املتربعني بشأن  التناقشوميكن  .اللجنة

  املتربعني ٕاذا ٔاعربوا عن رغبهتم يف ذÜ؛

لمتويل مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة يف دورات اللجنة.  بشلك مبارش وحرصيصص مجيع التربعات وختُ    -
  وال يتحمل الصندوق ٔاية تاكليف ٕادارية؛

  ف� يتعلق بأي تربع معّني؛�لنظر ٕاىل الطابع امجلاعي للصندوق ال ميكن اخلروج عن قواعده و  -

  من املسـتفيدين ٔاو النفقات؛وال ميكن ٔالية 1ة ماحنة ختصيص التربعات لفئة معينة   -

-   lستشاري وخيتار اj مع. وٕاذاية، �سـتقالل ندوق، ص لل لسbممثال يف  نياملتربعٔاحد اكن  املرحشني للحصول عىل ا
  ، فيجوز M ٔان يرتحش لالنتخاب كعضو يف اlلس املذكور؛صفته دو× عضواب اللجنة 

  سـتخدم التربعات برتتيب دخولها يف احلساب املرصيف للصندوق؛وتُ   -

        اجلهات املاحنةاجلهات املاحنةاجلهات املاحنةاجلهات املاحنةتقدتقدتقدتقدميميميمي التقارير ٕاىل  التقارير ٕاىل  التقارير ٕاىل  التقارير ٕاىل 

 ٕاعالمية.من خالل مذكرة اسـتخدام الصندوق يمت إالبالغ بشلك معياري وعلين عن 

، لتربع بني اجلهات املاحنة والويبواليت تضفي طابعا رمسيا عىل اتفاق ا وجيوز، �ٕالضافة ٕاىل ذÜ، ٔان تشمل الرسائل املتباد×
  اسـتخدام التربعات.مرحيل ٔاكرث تفصيال خبصوص ينص عىل ٕاعداد تقرير مايل  ابند

  وخيضع معل الصندوق كذÜ للتدقيق اbاخيل.
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  متويل الصندوقمتويل الصندوقمتويل الصندوقمتويل الصندوقرضورة رضورة رضورة رضورة         رابعا:رابعا:رابعا:رابعا:

        تربعني.تربعني.تربعني.تربعني.ة واسعة من امل ة واسعة من امل ة واسعة من امل ة واسعة من امل من طائفمن طائفمن طائفمن طائفمن التربعات املقدمة من التربعات املقدمة من التربعات املقدمة من التربعات املقدمة  ،2005منذ ٕانشائه يف سـنة ، اسـتفاد الصندوقاسـتفاد الصندوقاسـتفاد الصندوقاسـتفاد الصندوق

  وف� ييل قامئة املتربعني،حسب التسلسل التارخيي للتربعات:

 )SwedBio/CBM( البيولوg الرب¹مج السويدي اbويل للتنوع •
 ؛فرناك سويرسL) 86 092,60(ما يعادل 

 ؛فرناك سويرسL) 31 684فرنسا (ما يعادل و  •
 ؛فرناك سويرسL) 29 992,50(ما يعادل  صندوق كريسـتنسنو  •
  )املعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكريةوسويرسا ( •

 فرنك سويرسي)؛ 250 000(
 فرناك سويرسL)؛ 18 465,27وجنوب ٔافريقيا (ما يعادل  •
 سويرسL)؛فرناك  98 255,16والرنوجي (ما يعادل  •
 فرنك سويرسي)؛ 500وماحن جمهول ( •
 فرنك سويرسي)؛ 89 500ؤاسرتاليا (ما يعادل  •

  فرناك سويرسL. 604 489,53اlموع: 

        ....فرناك سويرسLفرناك سويرسLفرناك سويرسLفرناك سويرسL    9999    726,17726,17726,17726,17يساوي يساوي يساوي يساوي     2013201320132013    مارسمارسمارسمارس    11111111اكاكاكاكن رصيد الصندوق يف ن رصيد الصندوق يف ن رصيد الصندوق يف ن رصيد الصندوق يف 

    ااااllllتارين يف اbورة القادمة للجنة، أيتارين يف اbورة القادمة للجنة، أيتارين يف اbورة القادمة للجنة، أيتارين يف اbورة القادمة للجنة، أي    واستنادا ٕاىل التقديرات سيُستنفد هذا املبلغ �لاكمل بعد متويل مشاركة املرواستنادا ٕاىل التقديرات سيُستنفد هذا املبلغ �لاكمل بعد متويل مشاركة املرواستنادا ٕاىل التقديرات سيُستنفد هذا املبلغ �لاكمل بعد متويل مشاركة املرواستنادا ٕاىل التقديرات سيُستنفد هذا املبلغ �لاكمل بعد متويل مشاركة املرحشحشحشحشنينينيني

        ....2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريلُتعقد يف ُتعقد يف ُتعقد يف ُتعقد يف والعرشين اليت سـ والعرشين اليت سـ والعرشين اليت سـ والعرشين اليت سـ     الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةاbورة اbورة اbورة اbورة 

ة وذÜ �لنظر، حتديدا، ٕاىل ة وذÜ �لنظر، حتديدا، ٕاىل ة وذÜ �لنظر، حتديدا، ٕاىل ة وذÜ �لنظر، حتديدا، ٕاىل لعرشين للجنلعرشين للجنلعرشين للجنلعرشين للجنواواواوا    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةوال بّد من توفري أموال ٕاضافية لضامن اسـمترار معل الصندوق بعد اbورة وال بّد من توفري أموال ٕاضافية لضامن اسـمترار معل الصندوق بعد اbورة وال بّد من توفري أموال ٕاضافية لضامن اسـمترار معل الصندوق بعد اbورة وال بّد من توفري أموال ٕاضافية لضامن اسـمترار معل الصندوق بعد اbورة 

        ).).).).2020202013131313يوليو يوليو يوليو يوليو     24242424ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515للجنة(من للجنة(من للجنة(من للجنة(من والعرشين والعرشين والعرشين والعرشين اbورة اخلامسة اbورة اخلامسة اbورة اخلامسة اbورة اخلامسة 

jسـمترار يف مع� jسـمترار يف مع� jسـمترار يف مع� jسـمترار يف مع� من من من من     الصندوق لن يمتكّنالصندوق لن يمتكّنالصندوق لن يمتكّنالصندوق لن يمتكّنذÜ ذÜ ذÜ ذÜ فٕاّن فٕاّن فٕاّن فٕاّن تُقدم تربعات ٕاىل صندوق الويبو للتربعات يف املسـتقبل القريب، تُقدم تربعات ٕاىل صندوق الويبو للتربعات يف املسـتقبل القريب، تُقدم تربعات ٕاىل صندوق الويبو للتربعات يف املسـتقبل القريب، تُقدم تربعات ٕاىل صندوق الويبو للتربعات يف املسـتقبل القريب، مل مل مل مل     ذاذاذاذاوإ وإ وإ وإ 

    mmmmٔداة متويل لفائدة ممثّيل امجلاعات أالصلية واحمللية يف اللجنة.ٔداة متويل لفائدة ممثّيل امجلاعات أالصلية واحمللية يف اللجنة.ٔداة متويل لفائدة ممثّيل امجلاعات أالصلية واحمللية يف اللجنة.ٔداة متويل لفائدة ممثّيل امجلاعات أالصلية واحمللية يف اللجنة.
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  للحصول عىل مزيد من املعلومات يرj nطالع عىل ما ييل: 
  هبدف صندوق التربعات ومع�القواعد املتعلقة 

>http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/amended_rules.doc.<  

  دليل عن صندوق التربعات متاح عىل إالنرتنت
>http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/936/wipo_pub_936.pdf.<  

  نرتنتصفحة صندوق التربعات عىل االٕ 
>http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html.<  

  والوثيقة] املرفقني[هناية 


