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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :أأبريل 1024

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  14مارس اإىل  4أأبريل 1024
مشاركة اجلماعات األصلية واحمللية :اقرتاح بشأن سبل بديلة للمساهمة يف صندوق التربعات

اقرتاح وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا
 .2اس تفاد صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة ("الصندوق") 1منذ اإنشائه يف س نة 1002
من التربعات املقدمة من طائفة واسعة من املتربعني(.مرتبة حسب التسلسل التارخيي للتربعات) من الربانمج السويدي
ادلويل للتنوع البيولويج ()SwedBio/CBM؛ وفرنسا؛وصندوق كريس تنسن؛ وسويرسا (املعهد الفيدرايل السويرسي
للملكية الفكرية)؛ وجنوب أأفريقيا؛ والرنوجي؛ وماحن جمهول؛ و أأسرتاليا؛ ونيوزيلندا .وبفضل التربعات متكن الصندوق من متويل
مشاركة ممثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة اإىل غاية ادلورة السادسة والعرشون للجنة احلكومية ادلولية ("اللجنة").
 .1وكام جاء يف الفقرة  2من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/3فقد وصل املبلغ املتاح يف حساب الصندوق
اإىل  01,320فرناك سويرساي يف  12فرباير  .1024ومل يشهد الرصيد أأي تغيري اإىل غاية اترخي اليوم رمغ ادلعوات املتكررة
لرئيس اللجنة .وإان مل ميول الصندوق بتربعات جديدة يف املس تقلل القريب ،فس يظل عاجزا عن تغطية أأية مصاريف يويص
هبا اجمللس الاستشاري للصندوق .وهذا الوضع مؤسف جدا نظرا اإىل املسامهة القمية ملمثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية يف
مفاوضات اللجنة.
 .,ووفقا للنظام احلايل للصندوق ،تأأيت املوارد املالية بشلك حصي من تربعات احلكومات واملنظامت غري احلكومية
وهجات أأخرى خاصة أأو معومية .وينص ذكل النظام عىل أأنه "ل جيوز حسهبا من مزيانية الويبو العادية عىل وجه التحديد"
(انظر نظام الصندوق  ،الفقرة  (6أأ) من اجلزء رابعا) .ونظرا اإىل أأن املفاوضات معقدة وطويةل وكون التربعات الاختيارية ذات
طابع تقديري وغري منتظم ،أأصبح من الصعب عىل املاحنني احملمتلني احلفاظ عىل مس توى مناسب من املوارد املالية يف
الصندوق وإابقاء رصيده يف مس توى متناسق.
 .4وعىل أأساس الوضع املايل احلايل للصندوق وابلنظر اإىل أأمهية تيسري اس مترار مشاركة ممثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية
يف املفاوضات من أأجل احلفاظ عىل مصداقية معل اللجنة و أأمهيته ،تقدم وفود لك من أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا
 1انظرhttp://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html :
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اقرتاحا لتنظر يف اللجنة من أأجل تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  1024لتعديل نظام الصندوق بغية السامح
بسحب التربعات من املزيانية العادية للويبو لمتويل الصندوق كوس يةل بديةل لزتويده ابملوارد املالية الالزمة .وستتاح تكل
التربعات يف اإطار واحض ،أأي يف اإطار قرار للجمعية العامة للويبو لتقدمي تربع خمصص يف اإطار نظام الصندوق .وترد
التعديالت املعنية عىل النظام املذكور يف مرفق هذه الوثيقة.

 .2اإن اللجنة احلكومية ادلولية مدعوة اإىل
النظر يف التعديالت املقرتحة عىل نظام الصندوق
كام يه واردة يف مرفق هذه الوثيقة ،وتقدمي توصية
اإىل امجلعية العامة للويبو ابعامتد تكل التعديالت يف
دورهتا املزمع عقدها يف سب مترب .1024
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
اإنشاء صندوق الويبو للتربعات
لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة
كام وافقت عليه امجلعية العامة للويبو (يف ادلورة الثانية والثالثني)
وعدلته لحقا (يف ادلورة التاسعة والثالثني)
اإن اللجنة،
اإذ تعزتم اختاذ تدابري مناس بة لتسهيل مشاركة اجملمتعات احمللية و أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وا ألمناء علهيا حسب ا ألعراف ،يف معل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف جانب امللكية الفكرية املرتبط
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛
و إاذ تسل بأأن فعالية هذه التدابري تتوقف بوجه خاص عىل ادلمع املايل الالئق؛
و إاذ تسل كذكل بأأن من شأأن توافر اإطار منسق لئق يريم اإىل متويل هذه املشاركة أأن يشجع مثل هذه املساهامت؛
و إاذا قررت امجلعية العامة للويبو جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور يف شلكها احلايل أأو يف شلك أخر ،أأو اإذا قررت اإنشاء هيئة جديدة مسؤوةل عن ا ألمور اليت تدخل يف
نطاق معل اللجنة احلكومية ادلولية يف شلكها احلايل (ي ُشار اإىل أأية هيئة من ذكل القليل فامي ييل ابملصطلح العام "اللجنة")
اكلتايل:

فاإهنا يف هذه احلاةل تُويص بأأن تقرر امجلعية اإنشاء صندوق للتربعات ،يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل

أأول .الامس
2

يُطلق عىل الصندوق امس "صندوق الويبو للتربعات لصاحل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة" ،ويُشار اإليه فامي ييل
بلكمة "الصندوق".

اثنيا .الهدف ونطاق العمل
1

يُؤسس الصندوق حص ًاي من أأجل متويل مشاركة ا ألشخاص املعينني لمتثيل اجلهات املعمتدة بصفة مراقب اليت متثل
اجملمتعات ا ألصلية واحمللية أأو أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وا ألمناء علهيا حسب
ا ألعراف ،يف معل اللجنة ويف أأنشطة الويبو ا ألخرى املرتبطة هبذا العمل.

,

وملا اكنت املشاركة يف معل اللجنة تقتص حسب النظام ادلاخيل للجنة عىل أأعضاهئا واجلهات املعمتدة فهيا بصفة
مراقب ،فاإن ضامن القدرة عىل املشاركة التامة يف معل اللجنة يس تدعي أأن يكون ا ألشخاص امل ُ َم َّولون مه املمثلني
املعينني عن اجلهات اليت س بق اعامتدها حسب ا ألصول يف اللجنة ،اإما بصفة مراقب خاص معمتد من قلل اللجنة
نفسها أأو مراقب معمتد من قلل الويبو.

4

ولن ميس اإنشاء الصندوق ومعهل ابلإجراءات ا ألخرى املعمول هبا ،وخصوص ًا تكل اليت ينص علهيا النظام ادلاخيل
العام للويبو (من منشورات الويبو رمق  )A) Rev.3(,33املطبقة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/1/2لعامتد
اجملمتعات ا ألصلية واحمللية وهجات أأخرى بصفة مراقب أأو لتنظمي املشاركة الفعاةل ألعضاهئا يف ادلورات .ول جيوز
لعمل الصندوق أأن يستلق أأو يتجاوز قرارات أأعضاء اللجنة املتعلقة ابلعامتد واملشاركة يف معل اللجنة .ومن املفهوم
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أأن من املمكن للمساهامت ا ألخرى املبارشة و أأشاكل املساعدة املبارشة القامئة أأو املقلةل اليت تريم اإىل متويل هذه
املشاركة أأو تسهيلها ،أأن تس متر خارج اإطار صندوق التربعات ،حسب اختيار املتربع.
اثلثا معايري ادلمع املايل
ُ 2خي َّصص ادلمع املايل حص ًاي للهدف املنصوص عليه يف املادة  1وحسب الرشوط التالية:
يقتص ادلمع املُقدَّم من الصندوق عىل احلد ا ألقىص من املوارد املتوفرة حق ًا يف الصندوق ليس اإل؛
( أأ)
(ب)

يرتبط لك دمع ُمقدَّم بدورة واحدة للجنة و أأي أأنشطة متعلقة هبا ولحقة لها .ول جيوز أأن خيل تقدمي ادلمع يف
مناس بة بعيهنا ابإماكنية ادلمع من أأجل مشاركة املس تفيد من ادلمع ا ألول يف دورات أأخرى؛

(ج)

جيب أأن تتوفر الرشوط التالية يف الشخص اذلي يس تحق ادلمع املايل:
" "2أأن يكون خشص ًا طبيعي ًا؛
" "1و أأن ينمتي كعضو اإىل هجة معمتدة بصفة مراقب متثل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية أأو أأحصاب املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وا ألمناء علهيا حسب ا ألعراف؛
" ",و أأن يكون معين ًا كتابي ًا وحسب ا ألصول من قلل املراقب لمتثيهل يف ادلورة اليت خُصت ابدلمع
ومكس تفيد حممتل من دمع الصندوق؛
" "4و أأن يكون قادر ًا عىل املشاركة واملسامهة بفعالية يف ادلورة املقصودة ابدلمع ،وذكل بأأن يُظهر مث ًال
جتربته يف جمال اجملمتعات ا ألصلية واحمللية و أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
وا ألمناء علهيا حسب ا ألعراف ،وخبصوص انشغالهتم؛
" "2و أأن يراه اجمللس الاستشاري غري قادر عىل املشاركة يف ادلورة دون دمع من الصندوق ،لفتقاره اإىل
موارد مالية بديةل.

(د)

عند ضامن توزيع جغرايف واسع للمشاركة بني ا ألقالمي اجليوثقافية الس بعة املعرتف هبا يف منتدى ا ألمم املتحدة
ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية ،ينلغي أأن يأأخذ اجمللس الاستشاري بعني الاعتبار احلاجة اإىل دمع َم ْن
يفتقر اإىل موارد مالية بديةل ،وخاصة اجلهات اليت يقع مقرها يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان
اجلزرية الصغرية النامية.

(ه)

يغطي ادلمع املايل رشاء تذكرة ذهاب وإاايب يف ادلرجة الاقتصادية مع الرسوم املتصةل هبا ،للسفر بني موطن
املس تفيد وجنيف أأو أأي ماكن أخر يُعقد فيه الاجامتع ،عرب أأقص الطرق و أأخبسها .ويغطي كذكل نفقات
املعيشة يف شلك بدل اإقامة يويم حسب التلكفة اليت حتددها ا ألمم املتحدة جلنيف أأو للمدينة اليت يعقد فهيا
الاجامتع ،ابلإضافة اإىل  60دولر ًا لتغطية النفقات الالزمة عند الوصول وعند املغادرة .وتُستلعد من
الصندوق لك النفقات ا ألخرى املتعلقة مبشاركة املس تفيدين يف ادلورة املعنية.

(و)

اإذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع عليه الاختيار لالس تفادة من دمع الصندوق اإىل الانسحاب أأو اكن غري
قادر عىل املشاركة يف ادلورة املعنيةُ ،حتال أأي ملالغ مل تنفق ومسرتجعة ،ابس تثناء املصاريف اليت قد تنجم
عن اإلغاء احلجز ،اإىل احتياطي املوارد املتوفرة يف الصندوق ،ويُعترب اختيار ذكل الشخص لغي ًا .وابإماكن
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طالب ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد للمشاركة يف ادلورة الالحقة ،رشيطة أأن يديل مبعلومات تربر
الانسحاب أأو طبيعة احلدث اذلي حال دون مشاركته.
رابعا .أليات العمل
يعمل الصندوق عىل النحو التايل:

6
( أأ)

تأأيت موارد الصندوق حص ًاي من تربعات احلكومات واملنظامت غري احلكومية وهجات أأخرى خاصة أأو
معومية ،ول جيوز حسهبا من مزيانية الويبو العادية عىل وجه التحديد.

(ب)

ويف غياب التربعات املذكورة يف الفقرة (أأ) ،ختضع أأي تربعات تُسحب من مزيانية الويبو العادية لقرار امجلعية
العامة للويبو.

(ج)

تنحص التاكليف الإدارية املرتبطة بعمل الصندوق يف حد أأدىن ول جيوز أأن تس تلزم حسب أأموال يف شلك
قرض من مزيانية الويبو العادية.

(د)

يتوىل املدير العام للويبو ،مبساعدة املكتب الاستشاري ،اإدارة التربعات املدفوعة للصندوق .ويف هذا الس ياق
تكون الإدارة املالية عىل يد املدير العام للويبو ومراجعة حساابت الصندوق عىل يد مراجع احلساابت يف
الويبو وفق ًا ل إالجراءات القامئة لنظام الويبو املايل من أأجل الصناديق الاستامئنية اليت توضع لمتويل بعض أأنشطة
التعاون الإمنايئ اليت تقوم هبا الويبو.

(ه)

يتخذ املدير العام للويبو القرارات الرمسية املتعلقة بتقدمي ادلمع املايل بناء عىل توصية رصحية من اجمللس
الاستشاري .وتكون التوصيات املتعلقة ابختيار املس تفيدين ،الصادرة عن اجمللس الاستشاري مل ِزمة للمدير
العام وغري قابةل للطعن.

(و)

تُرسل الطلبات املوثقة حسب ا ألصول من أأجل احلصول عىل دمع مايل يُ ِ
مكن من املشاركة يف اإحدى دورات
اللجنة اإىل املدير العام للويبو ابمس طالهبا ،وجيب أأن تصل قلل  60يوم ًا عىل ا ألقل من افتتاح دورة اللجنة
اليت تس بق ادلورة املطلوب من أأجلها ادلمع .ويُنظر يف الطلبات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة.

(ز)

قلل لك دورة من دورات اللجنةِ ،
يوجه املدير العام للويبو اإىل املشاركني مذكرة اإعالمية تضم ما ييل:
" "2مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي اذلي ُكتبت فيه املذكرة،
" "1وهوية املتربعني (ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته)،
" ",ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ ا ألموال املصوفة بعني الاعتبار،
" "4وقامئة ا ألشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإصدار املذكرة الإعالمية السابقة،
" "2وا ألشخاص اذلين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا،
" "6ومقدار ادلمع املُقدَّم للك مس تفيد،
" "2ووصف ُمفصل مبا يكفي ،لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة.
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وتُو َّجه هذه املذكرة اإىل أأعضاء اجمللس الاستشاري ،واحد ًا واحد ًا ،من أأجل البحث والتداول.
(ح)

بعد انتخاب أأعضاء اجمللس الاستشاري ،يدعو املدير العام للويبو اجمللس اإىل الاجامتع عىل هامش دورة
اللجنة السابقة لدلورة اليت يُنظر يف ادلمع من أأجلها ،دون املس قحق أأعضائه يف اإجراء مناقشة غري رمسية
ألي مسأأةل تعين وليهتم بني دورات اللجنة.

(ط)

عىل اجمللس الاستشاري التأأكد من أأن لك معايري اس تحقاق طاليب ادلمع املذكورة أأعاله ،وخصوص ًا يف املادة
 ،2متوفرة خالل مداولته ،وينلغي هل أأن يتفق عىل قامئة مب َ ْن يُويص هبم من طاليب ادلمع املس تحقني اذلين
ينلغي أأن يس تفيدوا من دمع الصندوق .وينلغي للمجلس الاستشاري أأيض ًا التأأكد ،عند اعامتده توصيته ،مما
ييل:
 حتقيق توازن بني اذلكور والإانث من املس تفيدين ،وبني ا ألقالمي اجليوثقافية اليت ينمتون اإلهيا ،يفادلورات املتتابعة بقدر الإماكن،
-

ومراعاة الفوائد اليت قد جتنهيا اللجنة من املشاركة املتكررة للمس تفيد نفسه يف دوراهتا ،عند اللزوم.

و أأخري ًا ،جيب عىل اللجنة ،عند اعامتد توصيهتا ،أأن تأأخذ بعني الاعتبار املوارد املتاحة كام وردت يف مذكرة املدير العام
للويبو الإعالمية املشار اإلهيا يف املادة (6و) ،وجيب أأن حتدد خصوص ًا طاليب ادلمع اذلين متت املوافقة عىل دمعهم
اب ألموال املتاحة ،و أأولئك اذلين متت املوافقة ملدئي ًا عىل دمعهم ولكن ا ألموال املتاحة غري اكفية لمتويلهم .وينلغي اإعطاء
ا ألولوية لهذه الفئة ا ألخرية يف قرارات المتويل املُتخذة يف دورات اللجنة الالحقة.
و ِ
يقدم املكتب ادلويل للويبو املساعدة الإدارية للمجلس الاستشاري يف مداولته ،وفق ًا للامدة (6ب).
(ي)

يعمتد اجمللس الاستشاري توصيته قلل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها .ويرد يف هذه التوصية حتديد
ما ييل:
" "2ادلورة املقلةل املقصودة ابدلمع املايل ( أأي دورة اللجنة الالحقة)،
" "1طاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل التوصية بدمعهم اب ألموال املتاحة،
" ",أأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري ملدئي ًا عىل التوصية بدمعه ،ولكن ا ألموال املتاحة
غري اكفية دلمعه،
" "4أأي طالب دمع أأو أأكرث ُرفض طلبه وفق ًا ل إالجراء املذكور يف املادة ،20
" "2أأي طالب دمع أأو أأكرث ُأجل طلبه حىت ادلورة الالحقة للجنة وفق ًا ل إالجراء املذكور يف املادة ،20

وينقل اجمللس الاستشاري فور ًا حمتوايت التوصية اإىل املدير العام للويبو اذلي يتخذ قرار ًا بناء عىل التوصية .وخيطر
املدير العام للويبو اللجنة فور ًا أأو قلل هناية ادلورة اجلارية عىل أأي حال ،عن طريق مذكرة اإعالمية ،ابلقرار املتخذ
بشأأن لك طالب دمع.
(ك)

يتخذ املدير العام للويبو التدابري الإدارية الالزمة لإنفاذ قراره ابلنس بة لدلورة املعنية ،وفق ًا للامدة (6ب).
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أأحاكم أأخرى متعلقة ابجمللس الاستشاري

خامسا.
2

يتكون اجمللس الاستشاري من تسعة أأعضاء ،مه:
-

رئيس اللجنة ،اذلي يُ َّعني قحمك املنصب ،وإاذا تعذر ذكل ،فواحد من نوابه خيتاره الرئيس انئب ًا هل؛

-

ومخسة أأعضاء من وفود ادلول ا ألعضاء يف الويبو املشاركة يف اللجنة ،يشلكون تواز ًان جغرافي ًا مناس ب ًا؛

-

وثالثة أأعضاء من اجلهات املعمتدة بصفة مراقب مم َْن ميثل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية أأو أأحصاب املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وا ألمناء علهيا حسب ا ألعراف.

ويعمل ا ألعضاء عىل أأساس فردي وجيرون مداولهتم ابس تقاللية ،بغض النظر عن أأي مشاورات قد يروهنا لئقة.
0

ابس تثناء العضو قحمك املنصب ،يُنتخب أأعضاء اجمللس الاستشاري من قلل اللجنة يف اليوم الثاين من لك دورة من
دوراهتا ،بناء عىل اقرتاح رئيس اللجنة ،بعد التشاور مع ادلول ا ألعضاء ومجموعاهتا ا إلقلميية وممثيل اجلهات املعمتدة
بصفة مراقب عىل التوايل .وابس تثناء ولية العضو قحمك املنصب ،تنهتيي ولايت أأعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة
الالحقة للجنة.

3

جيمتع اجمللس الاستشاري ابنتظام عىل هامش دورات اللجنة ،رشيطة توافر نصاب من س بعة أأعضاء ،مب َ ْن فهيم
الرئيس أأو أأحد نوابه.

 .20تتطلب توصية من أأجل اختيار أأي مس تفيد موافقة س بعة أأعضاء من اجمللس الاستشاري عىل ا ألقل .وإاذا مل يُتفق
عىل طلب ،جيوز الاس مترار يف قحثه يف ادلورة الالحقة ،ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة أأصوات أأو أأقل .ويف احلاةل
ا ألخرية ،يُعد الطلب مرفوض ًا ،دون املس قحق الطالب يف تقدمي طلب جديد لحق ًا.
 .22جيب عىل أأي عضو من أأعضاء اجمللس الاستشاري هل ارتباط ملارش مبراقب قدَّم طلب ًا من أأجل متويل ممثل عنه ،أأن
خيرب اجمللس الاستشاري بذكل الارتباط وميتنع عن أأي تصويت هيم أأي طالب متويل اختاره ذكل املراقب.
[هناية املرفق والوثيقة]

