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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :نومفرب 2015

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

جنيف ،من  15اإىل  19فرباير 2016
مشاركة اجلماعات األصلية واحمللية :صندوق التربعات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
رضورة متويل صندوق التربعات
 .1وصل املبلغ املتاح يف حساب صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة ("الصندوق")
اإىل  683,20فرناك سويرساي يف  28نومفرب  .2015وإان مل ميول الصندوق بتربعات جديدة يف الوقت املناسب ،فلن يمتكّن
الصندوق من تغطية املصاريف اليت أأوىص هبا اجمللس الاستشاري للصندوق للمشاركة يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة) وبعدها (انظر
الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6
 .2ويتضمن املوقع التايل نظام الصندوق (الوارد يف املرفق ا ألول) ومجيع التفاصيل العملية بشأأن الصندوق وطريقة معهل
وإاجراءات اإيداع طلبات ادلمع وقواعده.http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html :
 .3ووفقا لهذه القواعد ،يتوقف جحم ادلمع اذلي ميكن للصندوق توفريه عىل التربعات اليت تقدهما اجلهات املاحنة حرصا.
واجلدير ابذلرر أأن الصندوق تلقى تربعا للمرة الثانية من حكومة أأسرتاليا وتربعا كذكل من حكومة نيوزيلندا يف
 20يونيو ( 2013انظر الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4والتربعان املذروران هام أأحدث ما قدم اإىل
الصندوق .وجشع املدير العام ورئيس اللجنة ،مرارا خالل الثنائيتني  2013/2012و ،2015/2014ادلول ا ألعضاء يف
اللجنة واجلهات العامة أأو اخلاصة املهمتة تشجيعا قواي عىل التربع للصندوق نظرا اإىل احلاجة امللحة اليت ّيقر هبا امجليع واملمتثةل
يف ضامن مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية .ويف هذا الصدد أأرسل "بيان حاةل" اإىل ادلول ا ألعضاء واملؤسسات مع دعوة
اإىل التربع .وترد صيغة حمدثة ذلكل البيان يف املرفق الثاين.
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 .4وجيدر التذكري بأأنه ابلنظر اإىل الوضع املايل للصندوق ،دعا رئيس اللجنة هذه ا ألخرية يف دورتهيا السابعة والعرشين
والثامنة والعرشين اإىل التفكري يف طرق جديدة لمتويل الصندوق.
 .5وقدّم للمناقشة يف ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين للجنة اقرتاح مشرتك بني وفود أأسرتاليا وفنلندا
ونيوزيلندا وسويرسا بشأأن اإسهامات تمكيلية يف صندوق التربعات (انظر الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/28/10
و أأحاطت اللجنة ،يف اختتام دورهتا الثامنة والعرشين ،علام ابلقرتاح وبنية املؤيدين تقدمي اقرتاح يتضمن طرائق مفصةل يف
هذا الشأأن ليك تنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا القادمة (انظر الفقرة  48من
الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/28/11 Prov. 2واعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية ("جلنة املزيانية") ،يف دورهتا الثانية
والعرشين ،القرار التايل بشأأن اقرتاح مراجع من املؤيدين ابلإضافة اإىل الكريس الرسويل اذلي انضم اإلهيم (انظر
الوثيقة  WO/PBC/22/24والفقرات من  480اإىل  482من الوثيقة  " :)WO/PBC/22/30أأقرت [جلنة املزيانية] بأأمهية
وقمية مشاركة وإاسهام ممثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة يف معل [اللجنة احلكومية ادلولية] .ودارت مناقشات بناء عىل
اقرتاح [ ]...وتباينت الآراء بشأأن الاقرتاح .اإذ أأعربت بعض ادلول عن اهامتهما ابملسأأةل وأآراهئا بشأأن وضع متويل متوقَع
ومس تدام ملشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة يف معل [اللجنة احلكومية ادلولية] .وإاذ تقر [جلنة املزيانية] بأأمهية وقمية
صندوق تربعات [ ]...أأشادت ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة للعثور عىل مصادر تربعات جديدة يف الصندوق وجشعت ا ألمانة
عىل مواصةل تكل اجلهود".
 .6وطبقا لقواعد الصندوق س تقدم معلومات اإضافية حمدثة يف املذررة الإعالمية WIPO/GRTKF/IC/29/INF/4
اليت ستتاح للجنة قبل دورهتا احلالية .وستتضمن تكل املذررة الإعالمية مجةل معلومات مهنا مس توى التربعات والتعهدات
الواردة حىت اترخي صدور املذررة واملبلغ املتاح يف الصندوق و أأسامء املتربعني و أأسامء طاليب ادلمع اذلين تلقوا متويال للمشاركة
يف ادلورتني الثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين للجنة (اإن وجدوا) و أأسامء طاليب المتويل للمشاركة يف ادلورة املقبةل للجنة.
تعيني اجمللس الاستشاري
 .7جاء يف القرار اذلي حدد أأهداف الصندوق وقواعد معهل ما ييل" :ابس تثناء العضو حبمك املنصب ،ينتخب أأعضاء
اجمللس الاستشاري من قبل 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 حبمك املنصب،
تنهتي ولايت أأعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة الالحقة للجنة" (املادة .)8
 .8ويف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،اقرتح الرئيس أأعضاء اجمللس الاستشاري الامثنية التالية أأسامؤمه وانتخبهتم اللجنة
ابلزترية للعمل بصفهتم الشخصية:
" "1بوصفهم أأعضاء يف وفود ادلول ا ألعضاء يف الويبو:
الس يد أآرسن بوغاترييف ،ملحق ،البعثة ادلامئة لالحتاد الرويس يف جنيف؛ والس يدة اكثرين بونيايس كهوراي،
مستشارة قانونية رئيس ية ،جملس رينيا حلق املؤلف ،نريويب ،رينيا؛ والس يدة س اميرا هويل ،سكرترية أأوىل،
البعثة ادلامئة جلاماياك ،جنيف؛ والس يد يش-يونغ رمي ،مستشار ،البعثة ادلامئة مجلهورية روراي ،جنيف؛
والس يد اكرلو ماراي مارينغ  ،ملحق معين ابمللكية الفكرية والتجارة ،البعثة ادلامئة للكريس الرسويل ،جنيف؛
" "2وبوصفهم أأعضاء يف اجلهات املعمتدة بصفة مراقب عن امجلاعات ا ألصلية واحمللية أأو من يقوم مقاهمم من أأحصاب
املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املؤمتنني علهيا:
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الس يدة هامي برود ،ممثةل ،اإنغا اكايوينا أأواي  )NKW262( 262نيوزيلندا؛ والس يد نيلسون دي ليون
اكنتويل ،ممثل مجعية قبائل روان املتحدة من أأجل ا ألرض ا ألم ( ،)KUNAبامن؛ والس يدة لويس مولنيك،
ممثةل ش بكة املعلومات عن الشعوب ا ألصلية ،نريويب ،رينيا.
ّ
وعني رئيس اللجنة الس يدة أألكس ندرا غرازيويل ،انئبة رئيس اللجنة ،رئيسة للمجلس الاستشاري.
 .9ومبا أأن ولية ا ألعضاء احلاليني يف اجمللس الاستشاري ستنقيض يف بداية ادلورة التاسعة والعرشين ،ل بد للجنة من
أأن تنتخب أأعضاء جدد يف اليوم الثاين من دورهتا التاسعة والعرشين أأو قبهل .وتسمح قواعد الصندوق ابإماكنية انتخاب
ا ألعضاء السابقني من جديد.

.10

إان اللجنة مدعوة اإىل ما ييل:

" "1أأن تش ّجع بقوة أأعضاءها ولك اجلهات
العامة واخلاصة امله متة عىل التربع للصندوق بغية
ضامن اس مترار معهل؛
" "2و أأن تنتخب أأعضاء اجمللس الاستشاري
للصندوق بناء عىل اقرتاح الرئيس يف اليوم الثاين
من دورهتا أأو قبهل.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

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)
عزما عىل اختاذ تدابري مناس بة لتيسري مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية ومن يقوم مقاهما من أأحصاب املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم والتشجيع علهيا ،يف معل املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) يف جانب امللكية الفكرية املرتبط ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛
وتسلامي بأأن فعالية هذه التدابري تتوقف بوجه خاص عىل ادلمع املايل املناسب؛
وتسلامي كذكل بأأن توافر اإطار منسق ومناسب يريم اإىل متويل هذه املشاركة من شأأنه 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 أآخر ،أأو اإذا قررت اإنشاء هيئة جديدة مسؤوةل عن ا ألمور اليت تدخل يف
نطاق معل اللجنة احلكومية ادلولية يف شلكها احلايل (يشار اإىل أأية هيئة من ذكل القبيل فامي ييل ابملصطلح العام
1
[تقرر] 2اإنشاء صندوق للتربعات ،يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل اكلتايل:
"اللجنة") ].فاإهنا تويص امجلعية بأأن ّ

أأول :الامس
 .1يطلق عىل الصندوق امس "صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة" ،ويشار اإليه فامي ييل
بلكمة "الصندوق".

اثنيا :الهدف ونطاق العمل
ؤسس الصندوق حرصاي من أأجل متويل مشاركة ا ألشخاص املع ّينني لمتثيل اجلهات املعمتدة بصفة مراقب اليت متث ّل
 .2ي ّ
امجلاعات ا ألصلية واحمللية أأو ومن يقوم مقاهما من أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املؤمتنني علهيا
وفقا ألعرافهم ،يف معل اللجنة ويف أأنشطة الويبو ا ألخرى املرتبطة هبذا العمل.
(2اثنيا) سينظر يف اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات اليت تعقد كجزء من برانمج معل اللجنة عىل النحو اذلي أأشارت
اإليه امجلعية العامة واليت يشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات" ،عىل أأهنا من ا ألنشطة املتعلقة
بعمل اللجنة اليت تضطلع هبا الويبو يف اإطار نطاق املادة .2
 .3وملّا اكنت املشاركة يف معل اللجنة تقترص حسب نظاهما ادلاخيل عىل أأعضاهئا واجلهات املعمتدة فهيا بصفة مراقب،
فاإن ضامن القدرة عىل املشاركة التامة يف معل اللجنة يس تدع أأن يكون ا ألشخاص امل َم َّولون مه املمثلون املع ّينون عن
اجلهات اليت س بق اعامتدها حسب ا ألصول يف اللجنة ،اإما بصفة مراقب خاص معمتد من اللجنة نفسها أأو مراقب معمتد
من الويبو.

 1مالحظة من ا ألمانة :اختذت امجلعية هذا القرار .انظر الفقرة  202من تقرير دورهتا الثانية والثالثني (.)WO/GA/32/13
 2مالحظة من ا ألمانة :اختذت امجلعية هذا القرار .انظر الفقرة  168من تقرير دورهتا الثانية والثالثني (.)WO/GA/32/13
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 .4ولن ميس اإنشاء الصندوق ومعهل ابلإجراءات ا ألخرى املعمول هبا ،وخصوصا تكل اليت ينص علهيا النظام ادلاخيل
العام للويبو ) (WIPO 399 (FE) Rev. 3املطبقة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/1/2لعامتد امجلاعات ا ألصلية
واحمللية وهجات أأخرى بصفة مراقب أأو لتنظمي املشاركة الفعاةل ألعضاهئا يف ادلورات .ول جيوز لعمل الصندوق أأن يستبق أأو
يتجاوز قرارات أأعضاء اللجنة املتعلقة ابلعامتد واملشاركة يف معل اللجنة .ومن املفهوم أأنه ميكن للتربعات ا ألخرى املبارشة
وغريها من أأشاكل املساعدة املبارشة القامئة أأو املقبةل اليت تريم اإىل متويل هذه املشاركة أأو تسهيلها ،أأن تس متر خارج اإطار
صندوق التربعات حسب اختيار املتربع.

اثلثا :معايري ادلمع املايل
.5
التالية:

خيصص ادلمع املايل املقدم من الصندوق حرصاي للهدف املنصوص عليه يف املادتني  2و" 2اثنيا" حسب الرشوط
(أأ) يقترص ادلمع املقدَّم من الصندوق عىل احلد ا ألقىص من املوارد املتوفرة حقا يف الصندوق؛
(ب) يرتبط لك دمع مقدَّم بدورة واحدة للجنة و أأي أأنشطة متعلقة هبا ولحقة لها و /أأو أأي اجامتع واحد للفريق
العامل ما بني ادلورات .ول جيوز أأن خيل تقدمي ادلمع يف مناس بة بعيهنا ابإماكنية ادلمع من أأجل مشاركة
املس تفيد من ادلمع ا ألول يف دورات أأخرى للجنة أأو اجامتعات أأخرى للفريق العامل ما بني ادلورات؛
(ج) جيب أأن تتوفر الرشوط التالية يف الشخص اذلي يس تحق ادلمع املايل:
" "1أأن يكون خشصا طبيعيا؛
" "2و أأن ينمت بصفته عضوا اإىل هجة معمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات ا ألصلية أأو احمللية أأو من يقوم
مقاهما من أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم؛
" "3و أأن يكون مع ّينا كتابيا وحسب ا ألصول من قبل املراقب لمتثيهل يف دورة اللجنة و /أأو اجامتع الفريق
العامل ما بني ادلورات الذلين خصا ابدلمع وابعتباره مس تفيدا حممتال من دمع الصندوق؛
" "4و أأن يكون قادرا عىل املشاركة واملسامهة بفعالية يف دورة اللجنة و /أأو اجامتع الفريق العامل ما بني
ادلورات املقصودين ابدلمع ،وذكل بأأن يظهر مثال جتربتَه يف جمال معل اللجنة وإاملامه بشواغل امجلاعات
ا ألصلية واحمللية ومن يقوم مقاهما من أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم؛
" "5و أأن يراه اجمللس الاستشاري غري قادر عىل املشاركة يف دورة اللجنة و /أأو اجامتع الفريق العامل ما
بني ادلورات 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 ،ينبغ أأن يراع اجمللس الاستشاري رضورة دمع َم ْن يفتقر اإىل موارد
مقرها يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
مالية بديةل ،وخاصة اجلهات اليت لها صفة مراقب ويقع ّ
اجلزرية الصغرية النامية.
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(ه) يغط ادلمع املايل املقدم من الصندوق ما ييل:
" "1فامي يتعلق بدورات اللجنة أأو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات ،رشاء تذررة ذهاب وإاايب يف
ادلرجة الس ياحية ،تشمل الرضائب املتعلقة هبا ،للسفر بني مقر اإقامة املس تفيد وجنيف أأو أأي ماكن
أآخر تعقد فيه الاجامتعات ،عرب أأقرص الطرق و أأرخصها؛
" "2وفامي يتعلق بدورات اللجنة فقط ،نفقات املعيشة يف شلك بدل اإقامة يويم حسب التلكفة اليت
حتددها ا ألمم املتحدة جلنيف أأو للمدينة اليت يعقد فهيا الاجامتع ،فضال عن مبلغ اإضايف لتغطية النفقات
الالزمة عند الوصول وعند املغادرة ابلتلكفة املطبقة يف نظام ا ألمم املتحدة؛
" "3وفامي يتعلق ابدلمع املايل املقدم ل إالقامة يف الفنادق ولنفقات املعيشة اخلاصة بأأي اجامتع ّ
معني للفريق
العامل ما بني ادلورات ،يط ّبق املدير العام بصفته مديرا للصندوق وابس تخدام املوارد املالية املتاحة فيه
فقط ،الرتتيبات املالية نفسها املطبقة لمتويل ممثيل ادلول املشاركني يف اجامتع الفريق العامل ما بني
ادلورات نفسه؛
" "4وتس تثىن من ادلمع املقدم من الصندوق مجيع النفقات ا ألخرى املتعلقة مبشاركة املس تفيدين من هذا
ادلمع يف دورة اللجنة و /أأو اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املعين.
(و) اإذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع عليه الاختيار لالس تفادة من دمع الصندوق اإىل الانسحاب أأو اكن غري قادر
عىل املشاركة يف ادلورة املعنية ،حتال أأي مبالغ مل تنفق ومسرتجعة ،ابس تثناء املصاريف اليت قد تنجم عن
اإلغاء احلجز ،اإىل احتياط املوارد املتوفرة يف الصندوق ،ويعترب اختيار ذكل الشخص لغيا .وابإماكن طالب
ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد للمشاركة يف دورة واحدة لحقة أأو أأكرث للجنة و /أأو يف اجامتع واحد لحق
أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات ،رشيطة أأن يديل مبعلومات تربر انسحابه أأو طبيعة احلدث اذلي حال
دون مشاركته.

رابعا :أآليات العمل
.6

يعمل الصندوق عىل النحو التايل:
( أأ) تأأيت موارد الصندوق حرصا من تربعات احلكومات واملنظامت غري احلكومية وهجات أأخرى خاصة أأو معومية،
ول جيوز حسهبا من مزيانية الويبو العادية عىل وجه التحديد.
(ب) تنحرص التاكليف الإدارية املرتبطة بعمل الصندوق يف احلد ا ألدىن لها ول جيوز أأن يس تلزم ذكل حسب أأموال
معينة يف شلك قرض من مزيانية الويبو العادية.
(ج) يتوىل املدير العام للويبو ،مبساعدة جملس استشاري ،اإدارة التربعات املدفوعة للصندوق .ويف هذا الس ياق
تكون الإدارة املالية عىل يد املدير العام للويبو وتدقيق حساابت الصندوق عىل يد مدقق احلساابت يف الويبو
وفقا ل إالجراءات املعمول هبا متاش يا مع نظام الويبو املايل من أأجل الصناديق الاستامئنية املنشأأة لمتويل بعض
أأنشطة التعاون الإمنايئ اليت تقوم هبا الويبو.
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(د) يتخذ املدير العام للويبو القرارات الرمسية املتعلقة بتوس يع نطاق 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.
(ه) حتدد همل اإرسال الطلبات عىل النحو التايل:
" "1يرسل طالبو ادلمع املايل اإىل املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب ا ألصول بأأسامهئم من أأجل
احلصول عىل دمع مايل يم ِكّهنم من املشاركة يف اإحدى دورات اللجنة ،لتصل يف غضون  60يوما عىل
ا ألقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تس بق اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املطلوب ادلمع
للمشاركة فيه .وينظر يف الطلبات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة؛
" "2ويرسل طالبو ادلمع املايل اإىل املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب ا ألصول منفصةل وبأأسامهئم من
أأجل احلصول عىل دمع مايل يم ِكّهنم من املشاركة يف اجامتع ّ
معني للفريق العامل ما بني ادلورات،
لتصل يف غضون  60يوما عىل ا ألقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تس بق اجامتع الفريق العامل ما بني
ادلورات املطلوب ادلمع للمشاركة فيه ،أأو لتصل قبل ذكل املوعد ليك تمتكن ا ألمانة ،ألس باب معلية،
من حتديدها وإاعالهنا .وينظر يف الطلبات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة.
(و) قبل لك دورة من دورات اللجنة ،يو ِ ّجه املدير العام للويبو اإىل املشاركني مذررة اإعالمية تضم ما ييل:
" "1مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف اترخي صياغة املذررة؛
" "2وهوية املتربعني (ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذرر هويته)؛
" "3ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ ا ألموال املرصوفة بعني الاعتبار؛
" "4وقامئة ا ألشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإصدار املذررة الإعالمية السابقة؛
" "5وا ألشخاص اذلين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا؛
" "6ومقدار ادلمع املقدَّم للك مس تفيد؛
" "7ووصفا م ّفصال اكفيا لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة و /أأو لجامتع واحد لحق أأو أأكرث للفريق العامل ما
بني ادلورات.
وتو َّجه هذه املذررة أأيضا اإىل أأعضاء اجمللس الاستشاري واحدا واحدا من أأجل البحث والتداول.
(ز) بعد انتخاب أأعضاء اجمللس الاستشاري ،يدعو املدير العام للويبو اجمللس اإىل الاجامتع عىل هامد دورة
اللجنة اليت تس بق دورة اللجنة و /أأو اجامتع واحد أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات اليت ينظر يف ادلمع
من أأجلها ،دون املس حبق أأعضائه يف اإجراء مناقشة غري رمسية ألي مسأأةل تعين وليهتم بني دورات اللجنة.
(ح) عىل اجمللس الاستشاري التأأكد من أأن لك معايري اس تحقاق طاليب ادلمع املذرورة أأعاله ،وخصوصا يف املادة
 ،5متوفرة خالل مداولته ،وينبغ هل أأن يتفق عىل قامئة مب َ ْن يوىص هبم من طاليب ادلمع املس تحقني اذلين
ينبغ أأن يس تفيدوا من دمع الصندوق .وينبغ للمجلس الاستشاري أأيضا التأأكد عند اعامتده توصيته مما ييل:
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-

حتقيق توازن بني اذلرور والإانث من املس تفيدين ،وبني ا ألقالمي اجليوثقافية اليت ينمتون اإلهيا ،يف دورات
اللجنة و /أأو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات املتتابعة بقدر الإماكن،

-

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

و أأخريا ،ينبغ للجنة عند اعامتد توصيهتا أأن تأأخذ املوارد املتاحة بعني الاعتبار كام وردت يف مذررة املدير العام للويبو
الإعالمية املشار اإلهيا يف املادة (6و) ،وينبغ أأن حتدد خصوصا طاليب ادلمع ممن انلوا املوافقة عىل دمعهم اب ألموال املتاحة،
ومن انلوا املوافقة مبدئيا عىل دمعهم ولكن ا ألموال املتاحة غري اكفية لمتويلهم .وينبغ اإعطاء ا ألولوية لهذه الفئة ا ألخرية يف
قرارات المتويل املتخذة يف دورات اللجنة و /أأو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات الالحقة.
و ِّ
يقدم املكتب ادلويل للويبو املساعدة الإدارية للمجلس الاستشاري يف مداولته وفقا للامدة (6ب).
(ط) يعمتد اجمللس الاستشاري توصيته قبل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها .وحتدد هذه التوصية ما ييل:
" "1ادلورة املقبةل املقصودة ابدلمع املايل ( أأي دورة اللجنة الالحقة) ،وإان لزم ا ألمر ،اجامتع واحد لحق أأو
أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛
" "2طاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل التوصية بدمعهم اب ألموال املتاحة دلورة اللجنة و /أأو
لجامتع واحد أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛
" "3أأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه ،ولكن ا ألموال املتاحة
غري اكفية دلمعه؛
" "4أأي طالب دمع أأو أأكرث رفض طلبه وفقا ل إالجراء املذرور يف املادة 10؛
" "5أأي طالب دمع أأو أأكرث ُأ ّجل طلبه لتنظر فيه ادلورة الالحقة للجنة مبزيد من التفصيل وفقا ل إالجراء
املذرور يف املادة 10؛
وينقل اجمللس الاستشاري فورا حمتوايت التوصية اإىل املدير العام للويبو اذلي يتّخذ قرارا بناء عىل التوصية .وخيطر املدير
العام للويبو اللجنة فورا أأو قبل هناية ادلورة اجلارية عىل أأي حال ،عن طريق مذررة اإعالمية حتدد القرار املتخذ بشأأن لك
طالب دمع.
(ي) يتخذ املدير العام للويبو التدابري الإدارية الالزمة لإنفاذ قراره ابلنس بة اإىل ادلورة املعنية وإان لزم ا ألمر ابلنس بة
اإىل اجامتع واحد أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات املعين ،وفقا للامدة (6ب).

خامسا:
.7

أأحاكم أأخرى متعلقة ابجمللس الاستشاري

يتكون اجمللس الاستشاري من تسعة أأعضاء ،مه:
-

رئيس اللجنة اذلي ي َّعني حبمك املنصب ،وإاذا تعذر ذكل فواحد من نوابه خيتاره الرئيس انئبا هل؛

-

ومخسة أأعضاء من وفود ادلول ا ألعضاء يف الويبو املشاركة يف اللجنة يشلكون توازان جغرافيا مناس با؛
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-

وثالثة أأعضاء من اجلهات املعمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات ا ألصلية واحمللية أأو من يقوم مقاهما من أأحصاب
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم.

ويعمل ا ألعضاء بصفة فردية وجيرون مداولهتم ابس تقاللية بغض النظر عن أأي مشاورات قد يروهنا مناس بة.
 .8ابس تثناء العضو حبمك املنصب ،ينتخب أأعضاء اجمللس الاستشاري من قبل 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 حبمك املنصب ،تنهتي ولايت أأعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة الالحقة للجنة.
 .9جيمتع اجمللس الاستشاري ابنتظام عىل هامد دورات اللجنة رشيطة توافر نصاب من س بعة أأعضاء مبن فهيم الرئيس
أأو أأحد نوابه.
 .10ل بد ألي توصية من أأجل اختيار أأي مس تفيد من موافقة س بعة أأعضاء من اجمللس الاستشاري عىل ا ألقل .ويف
حال عدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن أأحد الطلبات ،جيوز الاس مترار يف حبثه يف ادلورة الالحقة ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة
أأصوات أأو أأقل .ويف احلاةل ا ألخرية ،يعد الطلب مرفوضا دون املس حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد لحقا.
 .11جيب عىل أأي عضو من أأعضاء اجمللس الاستشاري هل ارتباط مبارش مبراقب قدَّم طلبا من أأجل متويل ممثل عنه أأن
خيرب اجمللس الاستشاري بذكل الارتباط وميتنع عن أأي تصويت متعلق بأأي طالب متويل اختاره ذكل املراقب.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة
مجع ا ألموال
بيان احلاةل

أأول :الس ياق
أأطلقت الويبو يف س نة  1998مبادرة س ياس ية جديدة تريم اإىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ( أأو
أأشاكل التعبري الفوللكوري) من اإساءة اس تعاملها وتعمميها بشلك غري مناسب ،كام تريم اإىل اإدارة التفاعل بني امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية .والشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية يه الشعوب وامجلاعات املتأأثرة ابدلرجة ا ألوىل ألن تقاليدها ونظمها
املعرفية و أأشاكل التعبري الثقايف دلهيا يه أأساس هويهتا ومنوها يف املس تقبل .وتس تلزم امحلاية املناس بة والفعاةل للمعارف
التقليدية أأن تتبع ادلول هنجا منسقا يف هذا الصدد .وبناء عليه قررت ادلول ا ألعضاء اإنشاء هيئة اتبعة للويبو تعكف رصاحة
عىل حفص املعايري اليت قد تعمتد عىل الصعيد ادلويل لضامن امحلاية .وتكل الهيئة يه جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ادلولية).

رضورة تيسري مشاركة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل يف جلنة الويبو احلكومية ادلولية
ترى امجلاعات ا ألصلية واحمللية عن حق أأنه ينبغ لها أأن تمتكن من املشاركة يف معليات اختاذ القرارات يف املسائل اليت تؤثر
فهيا .كام تنص املادة  18من اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ،اذلي اعمتدته امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف
 13سبمترب  ،2007عىل أأن "للشعوب ا ألصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابملسائل اليت متس حقوقها"...؛
ومتدّ الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية اللجنة ابخلربات واملعلومات والتعليقات والاقرتاحات الرضورية لضامن وفاء القرارات
املتخذة ابحتياجات املس تفيدين وتوقعاهتم.
وعليه سلّمت وفود احلكومات دلى اللجنة ،ابلإجامع ،بأأن "مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية من ا ألمهية مباكن لسري العمل
يف اللجنة".
وقد ازدادت رضورة تيسري املشاركة اإحلاحا منذ ديسمرب  ،2009حيامن اس هتلت اللجنة مفاوضات مكث ّفة لوضع صك قانوين
دويل أأو أأكرث لتوفري امحلاية الفعاةل.
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اثنيا :صندوق التربعات :ا ألهداف وسري العمل والنتاجئ
اختذت ادلول ا ألعضاء يف الويبو تدابري ملموسة لضامن مشاركة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل ونشطة
بصفة مراقب يف اللجنة.
ورشع العمل منذ أأبريل  2001ابإجراءات اعامتد رسيعة مجليع املنظامت غري احلكومية واحلكومية ادلولية .وتضم اللجنة
احلكومية ادلولية يف الوقت الراهن ما يزيد عىل  300مراقب معمتد ميثل العديد مهنم امجلاعات ا ألصلية واحمللية .وتفتتح
دورات اللجنة بعقد اجامتع للفريق املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية ،يتحدث فيه س بعة أأعضاء من امجلاعات ا ألصلية واحمللية
عن جتارهبم ووهجات نظرمه .ويف عام  ،2011طلبت امجلعية العامة للويبو من اللجنة اإعادة النظر يف اإجراءاهتا بغرض "تعزيز
اإسهام اإجيايب من املراقبني" يف معل اللجنة .واعمتدت اللجنة مبادرات معلية خمتلفة يف هذا الصدد يف فرباير .2012
وإاىل جانب ذكل أأكّد العديد من الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية ،ول يزال يؤكّد ،عىل أأنه واجه صعوابت يتعذر التغلب
علهيا يف متويل تاكليف رحالت سفر ممثلهيم وإاقامهتم أأثناء اجامتعات اللجنة ،وقد حالت تكل التاكليف دون مشاركهتم بفعالية.
وسعيا للتصدي لهذا الشاغل املرشوع ،وبعد اإجراء مشاورات واسعة واس تعراض أأفضل املامرسات املتبعة يف منظومة ا ألمم
املتحدة ،اختذت الويبو يف س نة  2005قرار اإنشاء صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة من أأجل
متويل مشاركة مراقبني معمتدين عن تكل امجلاعات يف دورات اللجنة.
وحدّدت امجلعية العامة هدف هذه ا ألداة المتويلية الرضورية وقواعد معلها بوضوح يف قرارات رمسية توفر ا ألساس القانوين
للصندوق.1

هدف الصندوق
مل يصمم هذا الصندوق إا ّل لتوفري ادلمع املايل للمراقبني املعمتدين اذلين ميثلون امجلاعات ا ألصلية واحمللية ،وذكل بتغطية
تاكليف رشاهئم لتذررة ذهاب وإاايب يف ادلرجة الس ياحية عرب أأرخص الطرق ومنحهم بدل املعيشة اليويم ومنحهم ،يف بعض
احلالت ،مبلغا اإضافيا موحدا لتغطية أأية نفقات غري متوقعة قد يتكبدوهنا عند املغادرة وعند الوصول.

مصدر ال متويل
ل يؤذن ألمانة الويبو أأن تسحب أأموالا من مزيانية املنظمة للحفاظ عىل سري معل الصندوق .والصندوق ل يعمتد إا ّل عىل
التربعات اليت يقدهما املاحنون .ويعين ذكل أأن ّه ل ميكن للصندوق تأأدية معهل إا ّل اإذا حصل عىل تربعات من املاحنني.

 1انظر مرفق الوثيقة  WO/GA/32/6كام اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو (ادلورة الثانية والثالثون) وكام عدّ ل لحقا من قبل امجلعية العامة للويبو
(ادلورة التاسعة والثالثون) .وقواعد الصندوق متاحة عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/vf_rules.pdf.
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معل الصندوق
-

الشفافية

o

تبلّغ اللجنة ،عن طريق مذررة اإعالمية رمسية 2تعرض علهيا يف لك من دوراهتا ،بقامئة املتربعني وجحم التربعات
املمولني مع املبلغ املنفق عىل
والوضع املايل للصندوق وقامئة املرحشني للحصول عىل ادلمع املايل وقامئة املشاركني َّ
لك واحد مهنم؛

o

وتنتخب اجللسة العامة للجنة ا ألعضاء التسعة يف جملس الصندوق الاستشاري اذلي خيتار املرحشني للحصول
عىل المتويل ،ابقرتاح من رئيسه .وتنهتي ولية هؤلء ا ألعضاء معليا يف هناية دورة اللجنة اليت ينتخبون فهيا؛

o

وتنص قواعد الصندوق بوضوح عىل معايري تقدمي المتويل ،مبا فهيا معايري التوازن اجلغرايف ورشوط تقدمي ادلمع
املايل؛

o

ويعمتد اجمللس الاستشاري تقريرا رمسيا يف هناية لك اجامتع يعقده ويرسل حمتوى ذكل التقرير اإىل املدير العام
للويبو اذلي يتوىل اإبالغ اللجنة به عىل حنو عاجل عن طريق مذررة اإعالمية رمسية.3
-

الاس تقاللية والشمولية

o

يعمل ا ألعضاء التسعة يف جملس الصندوق الاستشاري ابس تقاللية ويتخذون قراراهتم بصفهتم الشخصية؛

o

وللحصول عىل المتويل عىل املرحشني تقدمي الواثئق الالزمة لتأأييد طلباهتم ،وتقدم تكل الواثئق معليا يف شلك
اس امترات طلب وسري ذاتية ،مما ييرس مراجعهتا عىل أأساس معايري تقدمي المتويل؛

o

وتكون توصيات اجمللس الاستشاري ملزمة ألمانة الويبو اليت تكتف بتقدمي ادلمع الإداري الالزم وتنفذ تكل
التوصيات مع التقيّد الصارم بقواعد الصندوق؛
ويكون ثالثة أأعضاء يف اجمللس الاستشاري من املراقبني املعمتدين املمثلني مجلاعة أأصلية أأو حملية واحدة
أأو أأكرث.

o

-

الفعالية :عدم خصم التاكليف الإدارية من الصندوق

o

جيمتع أأعضاء اجمللس الاستشاري عىل هامد دورة اللجنة اليت يشاررون فهيا .ول يدفع هلم أأجر أأو تعويض
مقابل املهام اليت يضطلعون هبا؛

o

وعىل هذا اجمللس أأن خيتمت مداولته قبل هناية ادلورة اليت جيمتع خاللها؛

o

ول يؤذن ألمانة الويبو أأن تسحب أأموالا من الصندوق لتغطية أأية تاكليف اإدارية؛

 2انظر مثال مذررة الويبو الإعالمية  WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4املؤرخة  19يونيو  2014واملتاحة عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_inf_4.pdf
 3انظر ،مثال ،مذررة الويبو الإعالمية  WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6املؤرخة  9يوليو  2014واملتاحة عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_inf_6.pdf
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o

وهناك بند يف قواعد الصندوق وضع خصيصا ل إالبقاء عىل التاكليف الإدارية عند احلد ا ألدىن.

النتاجئ ( أأبريل  28 -2006نومفرب )2015
عوجل حلد الآن ما مجموعة  502طلب دمع 4للمشاركة يف  20دورة من دورات اللجنة (مبا فهيا ادلورة التاسعة
والعرشون) واجامتعني للفريق العامل ما بني ادلورات أأثناء  20اجامتعا للمجلس الاستشاري للصندوق.
و أأوىص اجمللس الاستشاري بمتويل ما مجموعه  166طلب دمع للمشاركة يف دورات اللجنة من ادلورة العارشة اإىل
ادلورة الثامنة والعرشين (ومهنا هذه ا ألخرية) ،مبا يف ذكل اجامتعان للفريق العامل ما بني ادلورات .و أأثناء هذه الفرتة،
م ّول  134طلبا من الطلبات املوىص هبا 5دلمع مشاركة  69ممثال عن خمتلف امجلاعات ا ألصلية واحمللية يف تكل
ادلورات التسع عرشة للجنة واجامتع الفريق العامل بني ادلورات.

اثلثا :التربعات املقدمة اإىل الصندوق
ا ألحاكم املتعلقة ابلتربعات
-

ل توجد أأية قيود فامي خيص املبلغ ا ألدىن أأو املبلغ ا ألقىص اذلي ميكن التربع به؛

-

ويبلّغ عن أأسامء املتربعني ومس توى التربعات والتعهدات الواردة عن طريق مذررة اإعالمية قبل لك
دورة من دورات اللجنة .وميكن التناقد مع املتربعني بشأأن الوسائل ا ألخرى املتاحة لإبداء الشكر
والتقدير هلم .ولكن جيوز عدم ذرر أأسامء املتربعني اإذا أأعربوا عن رغبهتم يف ذكل؛

-

وختصص مجيع التربعات بشلك مبارش وحرصي لمتويل مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة يف
دورات اللجنة .ول يتحمل الصندوق أأية تاكليف اإدارية؛

-

وابلنظر اإىل الطابع امجلاع للصندوق ل ميكن اخلروج عن قواعده فامي يتعلق بأأي تربع ّ
معني؛

-

ول ميكن ألية هجة ماحنة ختصيص التربعات لفئة معينة من املس تفيدين أأو النفقات؛

-

وخيتار اجمللس الاستشاري للصندوق ،ابس تقاللية ،املرحشني للحصول عىل ادلمع .وإاذا اكن أأحد
املتربعني ممثال يف اللجنة بصفته دوةل عضوا ،فيجوز هل أأن يرتحش لالنتخاب كعضو يف اجمللس املذرور؛

-

وتس تخدم التربعات برتتيب دخولها يف احلساب املرصيف للصندوق؛

 4ألغراض "بيان احلاةل" احلايل ،يعترب أأي طلب يعاد تقدميه اإىل اجمللس الاستشاري بعد أأن أأج ّل اجمللس النظر فيه يف وقت سابق طلبا خمتلفا عن الطلب
املؤجل.
ل
 5نتيجة حسب  24طلب دمع موىص به ،ووفاة مس تفيد موىص به ،وانعدام موارد اكفية يف الوقت املناسب متويل س بعة طلبات موىص هبا .وترد قامئة طاليب
ادلمع املوىص هبم اذلين مولت مشاركهتم وفقا لتوصيات اجمللس الاستشاري اإضافة اإىل املبلغ املايل املرصوف عىل لك واحد يف املذررات الإعالمية املناس بة
للجنة.
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تقدمي التقارير اإىل اجلهات املاحنة
يمت الإبالغ بشلك معياري وعلين عن اس تخدام الصندوق من خالل مذررة اإعالمية.
وجيوز ،ابلإضافة اإىل ذكل ،أأن تشمل الرسائل املتبادةل اليت تضف طابعا رمسيا عىل اتفاق التربع بني اجلهات املاحنة والويبو،
بندا ينص عىل اإعداد تقرير مايل مرحيل أأكرث تفصيال خبصوص اس تخدام التربعات.
وخيضع معل الصندوق كذكل للتدقيق ادلاخيل.

رابعا :رضورة متويل الصندوق
اس تفاد الصندوق ،منذ اإنشائه يف س نة  ،2005من التربعات املقدمة من طائفة واسعة من املتربعني.
وفامي ييل قامئة املتربعني ،حسب التسلسل التارخي للتربعات:










الربانمج السويدي ادلويل للتنوع البيولويج ()SwedBio/CBM
(ما يعادل  86 092,60فرناك سويرساي)؛
وفرنسا (ما يعادل  31 684فرناك سويرساي)؛
وصندوق رريس تنسن (ما يعادل  29 992,50فرناك سويرساي)؛
وسويرسا (املعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية)
( 250 000فرنك سويرسي)؛
وجنوب أأفريقيا (ما يعادل  18 465,27فرناك سويرساي)؛
والرنوجي (ما يعادل  98 255,16فرناك سويرساي)؛
وماحن جمهول ( 500فرنك سويرسي)؛
و أأسرتاليا (ما يعادل  14 217,78فرناك سويرساي)؛
ونيوزيلندا (ما يعادل  4 694فرناك سويرساي).

اجملموع 623 401,71 :فرناك سويرساي.
يف  28نومفرب  2015بلغ رصيد الصندوق  683,20فرناك سويرساي.
ول ب ّد من توفري أأموال اإضافية لضامن اس مترار معل الصندوق ابلنظر اإىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة وبعدها.
وإاذا مل تقدم تربعات اإىل صندوق الويبو للتربعات يف املس تقبل القريب ،فا ّإن ذكل الصندوق لن يمتكّن من الاس مترار يف معهل
أكداة متويل لفائدة ممث ّيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية يف اللجنة.
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ملزيد من املعلومات:
القواعد املتعلقة هبدف صندوق التربعات ومعهل
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/vf_rules.pdf
تفاصيل عن صندوق التربعات متاحة عىل الإنرتنت
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
[هناية املرفقني والوثيقة]

