
 

WIPO/GRTKF/IC/43/3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022مايو  12التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الثالثةالدورة 
 2022 يونيو  3إىل  مايو  30جنيف، من 

عات  مشاركة الجماعات األصلية والمحلية: صندوق التير

 األمانة وثيقة من إعداد 

عات  تمويل صندوق التير

عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة )"الصندوق"( إىل .1 ي حساب صندوق الويبو للتير
 وصل المبلغ المتاح فز

20,574.53  
ً
ي فرنكا

 فز
ً
 . 2022 أبريل 21 سويرسيا

2.  
 
ي ق

ة من طعت خالل وبناًء عىل التعهدات الت  ، قدمت حكومة فنلندا مساهمة قدرها 2019أكتوبر  9سبتمير إىل  30الفي 
ي  16,227.93

 فز
ً
 سويرسيا

ً
ي  16,158.98، وقدمت حكومة ألمانيا مساهمة قدرها 2019نوفمير  6فرنكا

 فز
ً
 سويرسيا

ً
ديسمير  9فرنكا

ز يورو  15,000ما يعادل  )أي 2019 ي تاري    خ  لكل من المساهمتي 
ز 1تحويل(كل فز ع . وهاتان هما آخر مساهمتي  ، قدمهما أي طرف متير

ي 
ي قدمتها حكومة كندا فز

 . 2019مارس  27بعد المساهمة الت 

ي المرفق األول .3
 لقواعد الصندوق الحالية كما هي واردة فز

ً
عات ، يتوقف حجم الدعم الذي يمكن للصندوق 2ووفقا ه عىل التير توفي 

ي مقدور الصندوق، بعد سنوات من بدء عمله، من 
ي هذا الصدد بأنه لم يكن فز

. ويجدر التذكي  فز
ً
ي تقدمها الجهات المانحة حرصا

الت 
 للجنة، عىل التواىلي 

ز ين وحت  الدورة الثالثة والثالثي   تمويل أي طالب للدعم ممن أوصي بتمويل مشاركتهم من الدورة السابعة والعرسر
عات جديدة. ولم يكن  ، وذلك بسبب انعدام تير ز ز والدورة التاسعة والثالثي  وبما يشمل تلك الدورة، وألغراض الدورة السابعة والثالثي 

ز  ي الدورة الثامنة والثالثي 
ي لطالب واحد للدعم موص به للمشاركة فز

 عىل تقديم تمويل جزئ 
ّ
 إال
ً
ي  الصندوق قادرا  وأربعة من سبعة طالتر
ي بهم دعم موص 

ز للمشاركة فز  . الدورة األربعي 

ع  .4  عىل التير
ً
 قويا

ً
ي اللجنة والجهات العامة أو الخاصة المهتمة تشجيعا

 الدول األعضاء فز
ً
وشّجع المدير العام ورؤساء اللجنة مرارا

ي ضمان مشاركة الجماعات األصلية والمح
ي يقّر بها الجميع والمتمثلة فز

 إىل الحاجة الملّحة الت 
ً
ي ذلك خالل ليةللصندوق نظرا

، بما فز

                                                
 فرنك 16,158.98تم سداد مبلغ  1

ً
 سويرسي ا

ً
ي  ا
ز
وط المتفق عليها الستخدام المساهمة المقدمة من حكومة ألمانيا.  2021يناير  8ف ا للرسر

ً
 إىل حكومة ألمانيا وفق

  ،قواعد الصندوق، وجميع التفاصيل العملية عن الصندوق وتشغيله وإجراءات التقديم 2
ً
ي عىل موقع الويبو اإل متاحة أيضا

وئز : لكي 

https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html . 

https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
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ز للجنة الثانيةالدورة  ي أحدث تقرير واألربعي 
ز
  . وف

ّ
ز  للمجلس االستشاري للصندوق، "حث ي الويبو والمانحي 

ز
بشدة الدول األعضاء ف

ي الصندوق" )انظر
ز
ز اآلخرين عىل مزيد من المساهمة ف  (. WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6مرفق الوثيقة  )ي(المحتملي 

ة وذكر منتدى األمم الم .5 ي التقرير عن دورته السابعة عرسر
ز
ي بقضايا الشعوب األصلية، من جانبه، ما يىلي ف

تحدة الدائم المعتز
من وثيقة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  58الفقرة  )ي()انظر 2018أبريل  27إىل  16المعقودة من 

E/2018/43*-E/C.19/2018/11*عات لفائدة الجماعات  (: "ويعرب المنتدى الدائم عن قلقه من استنفاد موارد صندوق التير
األصلية والمحلية المعتمدة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويؤكد عىل األهمية الحاسمة للمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب 

 للمادة 
ً
ي مفاوضات اللجنة وفقا

ز
 قوق الشعوب األصلية[. من ]إعالن األمم المتحدة بشأن ح 41األصلية والمجتمعات المحلية ف

عات  ي صندوق التير
ز
ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية عىل المساهمة ف

ز
 لهذه الغاية، يشجع المنتدى بشدة الدول األعضاء ف

ً
وتحقيقا

انية العادية للمنظمة.  ز  ويوصي  ويدعوها إىل استكشاف وتحديد سبل مبتكرة لجمع األموال للصندوق، بسبل من بينها استخدام المي 
انية العادية وأن تسمح  ز ز من الشعوب األصلية من خالل المي   بأن تزيد المنظمة العالمية للملكية الفكرية عدد المشاركي 

ً
المنتدى أيضا

ي المفاوضات". 
ز
ة للمنتدى، المعقودة من  بمشاركتهم الكاملة والفعالة ف ي تقرير الدورة الثامنة عرسر

ز
، 2019مايو  3أبريل إىل  22وف

ي الفقرة E/2019/43-E/C.19/2019/10ة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة )انظر)ي( وثيق
ز
( دعا المنتدى اللجنة ف

ي المداوالت." 9
ز
انيتها األساسية لتمويل مشاركة الشعوب األصلية ف ز  إىل "استخدام مي 

ين ويجدر التذكي  بأنه بالنظر إىل الوضع الماىلي للصندوق حينئذ، دعا رئيس اللجنة هذه ا .6 ي دورتيها السابعة والعرسر
ز
ة ف ألخي 

ي 
ز
ين إىل التفكي  ف  (. WIPO/GRTKF/IC/29/3الوثيقة )ي( طرق جديدة لتمويل الصندوق )انظر والثامنة والعرسر

7.  
ً
ي دورتها  واستنادا

ز
ي قدمتها اللجنة ف

، فإن الجمعية العامة للويبو لعام الحادية و إىل التوصيات الت  ز ]...[ " 2021األربعي 
ي عمل اللجنة، وأشارت إىل استنفاد موارد صندوق الويبو  "3"

فت بأهمية مشاركة الشعوب األصلية والجماعات المحلية فز واعي 
ي الصندوق، ودعت 

ي إمكانية اإلسهام فز
عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة، وشّجعت الدول األعضاء عىل النظر فز للتير

 . (WO/GA/54/15" من الوثيقة 3"168)انظر)ي( الفقرة  "تمويل بديلة أخرى.  الدول األعضاء إىل بحث ترتيبات

8.  
 
 لقواعد الصندوق، ست

ً
ي المذكرة اإلعالمية ووفقا

ثة فز
َّ
لة ومحد م معلومات مفصَّ

َّ
ي  WIPO/GRTKF/IC/43/INF/4قد

الت 
فع إىل اللجنة قبل دورتها الحالية. وستتضمن تلك المذكرة اإلعالمية جملة معلومات م

عات والتعهدات الواردة حت  سي   نها مستوى التير
ز  ي الدورتي 

 للمشاركة فز
ً
ي الدعم الذين تلقوا تمويال ، وأسماء طالتر

ز عي  ي الصندوق، وأسماء المتير
تاري    خ صدور المذكرة، والمبلغ المتاح فز

ز  الثانية ي التمويل. و  والثالثةواألربعي   أسماء طالتر
ً
ا جدوا، وأخي 

ز للجنة، إن و   األربعي 

عاتعمل صن ز للجنة الثالثةألغراض الدورة  دوق التير  واألربعي 

ا للمادة  .9
ً
ز  5وفق ز الممولي  ز المشاركي  ي سيغطيها الصندوق تهدف إىل تمكي 

من )ـه( من قواعد صندوق، فإن المرصوفات الت 
 .
ً
ي الدعم ألغراض الدورة الحاالسفر وحضور الجلسات شخصيا  من طالتر

ز ز للجنة وأوص المجلس االستشاري بتمويل اثني  دية واألربعي 
 3. 2019يونيو  19بتاري    خ 

ي قدمها المجلس االستشاري للصندوق فيما يتعلق ببتوصية الوعند تنفيذ  .10
ي التمويل الموص بهما التمويل الت  فهمت ، طالتر

ي ذلك الوقت قد قدم
ي اعتمدها المجلس االستشاري للصندوق فز

 ت األمانة أن التوصية الت 
ً
دورة من الدورات المقبلة ألغراض أول  ضمنيا

سمح  ي الدعم الموص بهما للجنة سي  ز االعتبار القيود المفروضة عىل  حضورها لطالتر  بعي 
ً
، والسفر لحضورها، أخذا ز ، كمراقبي 

ً
شخصيا

ز لل. 19-السفر والسياسات السارية بسبب جائحة كوفيد ز فيما يخص الدورة الثالثة واألربعي  طي  ، جنةوبالنظر إىل استيفاء كال الرسر
منح   الموص بهما، وفق الدعمطالبا سي 

ً
يطة لقواعد الصندوق و  ا ز  الدورةألغراض التمويل توافر األموال، شر  . الثالثة واألربعي 

ز   المجلس االستشاريتعيي 

 للمادة  .11
ً
د أهداف الصندوق وطريقة عمله، فإن الرئيسة الحالية مدعوة إىل توىلي مهمة رئيس  7طبقا

ّ
من القرار الذي يحد

ز بصفته نائبها. المج ز المذكورتي   أحد نائبيها لتوىلي المهمتي 
ز  لس االستشاري ومهمة العضو فيه أو تعيي 

د أهداف الصندوق وطريقة عمله وباإلضافة إىل ذلك، ينص .12
ّ
نتخب "أنه عىل  القرار الذي يحد باستثناء العضو بحكم المنصب، ي 

ي من طرفأعضاء المجلس االستشاري من 
ي اليوم الثائز

اح رئيس اللجنة بعد التشاور مع الدول  كل دورة من دوراتها بناءً   اللجنة فز عىل اقي 
. وباستثناء والية العضو بحكم المنصب، تنتهي  األعضاء ومجموعاتها اإلقليمية وممثىلي الجهات المعتمدة بصفة مراقب عىل التواىلي

 . (8" )المادة واليات أعضاء المجلس بافتتاح الدورة الالحقة للجنة

                                                
 . 2019يونيو  20المؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6انظر)ي( مرفق الوثيقة  3



WIPO/GRTKF/IC/43/3 
3 
 
 

ي  .13
ز
زكية للعمل  ف ح الرئيس أعضاء المجلس االستشاري الثمانية التالية أسماؤهم وانتخبتهم اللجنة بالي  ز للجنة، اقي  الدورة األربعي 

 بصفتهم الشخصية: 

ي الويبو: ب "1"
ز
ي وفود الدول األعضاء ف

ز
 وصفهم أعضاء ف

، مستشار، البعثة الدائمة إليران )جمهورية  ي
السيد محمود اإلسالمية(، جنيف؛ و  –السيد رضا دهغائز

جومازودا، سكرتي  ثاٍن، البعثة الدائمة لطاجيكستان، جنيف؛ والسيد موزس فاهالن، نائب مدير لشؤون 
، مستشارة، قسم  ز ، جنوب أفريقيا؛ والسيد أوريليا شولي  التجارة المتعددة األطراف، وزارة التعاون الدوىلي

حدة األمريكية؛ والسيدة هايدي فاسكونس الشؤون السياسية والدولية، مكتب حق المؤلف، الواليات المت
ة ثالثة، البعثة الدائمة إلكوادور، جنيف.   ميدينا، سكرتي 

ي الجهات المعتمدة بصفة مراقب عن الجماعات األصلية والمحلية أو من يقوم مقامهم من  "2"
ز
وبوصفهم أعضاء ف

ز  ي التقليدي أو المؤتمني 
ز
 عليها: أصحاب المعارف التقليدية أو أشكال التعبي  الثقاف

ي نابغوانا )، ممثل نيلسون دي ليون كنتوىلي السيد 
ز
والسيدة سوباما  ؛(KUNAجمعية قبائل كونا المتحدة ف

، والسيدة  ؛(ADJMORمنظمة أدجمور )مابو، ممثلة  ز  ممثلةلوسي مولينكي  شبكة معلومات السكان األصليي 
(INN .) 

14.  :  إن اللجنة مدعوة إىل ما يىلي

 بشدة أعضاءها وكل "1"
ّ

الجهات العامة  أن تحث
ع للصندوق بغية ضمان  والخاصة المهتمة عىل التير

 استمرار عمله؛

وأن تنتخب أعضاء المجلس االستشاري  "2"
ي من 

ي اليوم الثائز
ح الرئيس فز للصندوق بناًء عىل مقي 

 دورتها أو قبله. 

وإن رئيسة اللجنة مدعوة إىل توىلي مهمة  .15
 رئيس المجلس االستشاري ومهمة العضو فيه بحكم
ز   أحد نائبيها لتوىلي المهمتي 

ز المنصب أو إىل تعيي 
ز بصفته نائبها.   المذكورتي 

[ىلي ذلك المرفقان]ي
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عاتللإنشاء صندوق الويبو   تير
 الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة لفائدة
(كما وافقت عليه  ز ي الدورة الثانية والثالثي 

ز
 الجمعية العامة للويبو )ف

 
ً
( وعدلته الحقا ز ي الدورة التاسعة والثالثي 

ز
 )ف

 

 
ً
اتخاذ تدابي  مناسبة لتيسي  مشاركة الجماعات األصلية والمحلية ومن يقوم مقامها من أصحاب المعارف التقليدية وأشكال  عىلعزما

 
ً
ز عليها وفقا ي التقليدي أو المؤتمني 

ز
ي جانب  التعبي  الثقاف

ز
ي عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ف

ز
ألعرافهم والتشجيع عليها، ف

 ية المرتبط بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور؛الملكية الفكر 

 
ً
 بأن فعالية هذه التدابي  تتوقف بوجه خاص عىل الدعم الماىلي المناسب؛ وتسليما

 
ً
 أن يشجع مثل هذه المساهمات؛ هكذلك بأن توافر إطار منسق ومناسب يرمي إىل تمويل هذه المشاركة من شأن  وتسليما

العامة للويبو تجديد والية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية  قررت الجمعية وإذا]
ي شكلها الحاىلي 

ز
ي نطاق عمل  والفولكلور ف

ز
ي تدخل ف

ي شكل آخر، أو إذا قررت إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن األمور الت 
ز
لجنة المعارف أو ف

ي شكلها ا التقليدية
ز
شار إىل أية هيئة من ذلك القبيل فيما يىلي بالمصطلح العام "اللجنة"([ف

لحاىلي )ي 
وصي الجمعية بأن ]تقّرر[ فإنها 1

 
 2ت

 : ه للدعم والعمل كالتاىلي عات، يكون اسمه وهدفه ومعايي   إنشاء صندوق للتير

 
ً
 االسم . أوال

طلق عىل الصندوق اسم "صندوق الويبو  .1 عات لللي  شار إليه فيما يىلي بكلمة  فائدةتير
الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة"، وي 

 "الصندوق". 

 
ً
 الهدف ونطاق العمل . ثانيا

2.  
ً
ؤّسس الصندوق حرصيا ل  ي 

ّ
ي تمث

ز لتمثيل الجهات المعتمدة بصفة مراقب الت  من أجل تمويل مشاركة األشخاص المعّيني 
ز عليها الجماعات األصلية والمحلية أو ومن يقوم مقامها من أ ي التقليدي أو المؤتمني 

صحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز
 
ً
ي أنشطة الويبو األخرى المرتبطة بهذا العمل.  وفقا

ي عمل اللجنة وفز
 ألعرافهم، فز

2)
ً
ي تعقد كجزء من برنامج عمل اللجنة عىل النحو الذي )ثانيا

ز الدورات الت  ي اجتماعات الفريق العامل ما بي 
أشارت إليه  سينظر فز

ز الدورات"، عىل أنها من األنشطة المتعلقة بعمل  ي يشار إليها فيما يىلي بعبارة "اجتماعات الفريق العامل ما بي 
الجمعية العامة والت 

ي إطار نطاق المادة 
ي تضطلع بها الويبو فز

 . 2اللجنة الت 

ي عمل اللجنة تقترص حسب نظامها الداخىلي عىل أعضائه .3
ا والجهات المعتمدة فيها بصفة مراقب، فإن ولّما كانت المشاركة فز

ي سبق 
لون هم الممثلون المعّينون عن الجهات الت  َموَّ ي عمل اللجنة يستدعي أن يكون األشخاص الم 

ضمان القدرة عىل المشاركة التامة فز
ي اللجنة، إما بصفة مراقب خاص معتمد من اللجنة نفسها أو مراقب معتمد من

 يبو. الو  اعتمادها حسب األصول فز

4.  
ً
ي ينص عليها النظام الداخىلي العام للويبو  ولن يمس إنشاء الصندوق وعمله باإلجراءات األخرى المعمول بها، وخصوصا

تلك الت 
(WIPO 399 (FE) Rev. 3)  ي الوثيقة

العتماد الجماعات األصلية والمحلية وجهات  WIPO/GRTKF/IC/1/2المطبقة فز
ي الدورات. وال يجوز لعمل الصندوق أن يستبق أو يتجاوز قرارات أعضاء أخرى بصفة مراقب أو لتنظيم المشاركة ال

فعالة ألعضائها فز
ها من أشكال المساعدة  ة وغي  عات األخرى المباشر ي عمل اللجنة. ومن المفهوم أنه يمكن للتير

اللجنة المتعلقة باالعتماد والمشاركة فز
ي ترمي إىل تمويل هذه ا

ة القائمة أو المقبلة الت  ع. المباشر عات حسب اختيار المتير  لمشاركة أو تسهيلها، أن تستمر خارج إطار صندوق التير

 
ً
 معايي  الدعم الماىلي  . ثالثا

5.  
ً
ز  يخصص الدعم الماىلي المقدم من الصندوق حرصيا ي المادتي 

(2و 2للهدف المنصوص عليه فز
ً
وط التالية:  )ثانيا  حسب الرسر

م من الصندوق عىل الحد  (أ)
َّ
قد  يقترص الدعم الم 

ً
ي الصندوق؛ األقىص من الموارد المتوفرة حقا
 فز

                                                
ز ) 202لقرار. انظر الفقرة مالحظة من األمانة: اتخذت الجمعية هذا ا 1  (. WO/GA/32/13من تقرير دورتها الثانية والثالثي 
ز ) 168مالحظة من األمانة: اتخذت الجمعية هذا القرار. انظر الفقرة  2  (. WO/GA/32/13من تقرير دورتها الثانية والثالثي 
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ز  (ب) م بدورة واحدة للجنة وأي أنشطة متعلقة بها والحقة لها و/أو أي اجتماع واحد للفريق العامل ما بي 
َّ
قد يرتبط كل دعم م 

ي مناسبة بعينها بإمكانية الدعم من أجل مشاركة المستفيد من الدعم
ز
األول  الدورات. وال يجوز أن يخل تقديم الدعم ف

ز الدورات؛ ي دورات أخرى للجنة أو اجتماعات أخرى للفريق العامل ما بي 
ز
 ف

:  (ج) ي الشخص الذي يستحق الدعم الماىلي
ز
وط التالية ف  يجب أن تتوفر الرسر

  يكونأن  "1"
ً
  شخصا

ً
 ؛طبيعيا

"2"  
ً
ا إىل جهة معتمدة بصفة مراقب تمثل الجماعات األصلية أو المحلية أو من يقوم مقامه وأن ينتمي بصفته عضوا

 
ً
ز عليها وفقا ي التقليدي والمؤتمني 

ز
 ألعرافهم؛ من أصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

"3"  
ً
   وأن يكون معّينا

ً
ي دورة اللجنة و/أو اجتماع الفريق العامل ما  طرفوحسب األصول من  كتابيا

ز
المراقب لتمثيله ف

 
ً
ز الدورات اللذين خصا بالدعم وباعتباره مستفيدا   بي 

ً
 ن دعم الصندوق؛م محتمال

"4"  
ً
ز الدورات  وأن يكون قادرا ي دورة اللجنة و/أو اجتماع الفريق العامل ما بي 

ز
عىل المشاركة والمساهمة بفعالية ف

 
ً
ظهر مثال ي مجال عمل اللجنة وإلمامه بشواغل الجماعات األصلية  المقصودين بالدعم، وذلك بأن ي 

ز
ه ف

َ
تجربت
ز عليها والمحلية ومن يقوم مقامها من أصحاب المعار  ي التقليدي والمؤتمني 

ز
ف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

 
ً
 ألعرافهم؛ وفقا

ز الدورات  "5" ي دورة اللجنة و/أو اجتماع الفريق العامل ما بي 
ز
وأن يراه المجلس االستشاري غي  قادر عىل المشاركة ف
 دون دعم من الصندوق الفتقاره إىل موارد مالية بديلة. 

ي وا (د)
ي منتدى األمم المتحدة الدائم عند ضمان توزي    ع جغرافز

ف بها فز ز األقاليم الجيوثقافية السبعة المعي  سع للمشاركة بي 
ورة دعم َمْن يفتقر إىل موارد مالية بديلة،  ي أن يراعي المجلس االستشاري ضز

ي بقضايا الشعوب األصلية، ينبغز
المعتز

ي البلدان النامية و 
ي لها صفة مراقب ويقع مقّرها فز

ة وخاصة الجهات الت  البلدان األقل نموا والبلدان الجزرية الصغي 
 النامية. 

:  (ـه)  يغطي الدعم الماىلي المقدم من الصندوق ما يىلي

ي الدرجة  "1"
اء تذكرة ذهاب وإياب فز ز الدورات، شر فيما يتعلق بدورات اللجنة أو اجتماعات الفريق العامل ما بي 

ز مقر إقامة  ائب المتعلقة بها، للسفر بي  المستفيد وجنيف أو أي مكان آخر تعقد فيه السياحية، تشمل الرصز
 االجتماعات، عير أقرص الطرق وأرخصها؛

ي تحددها األمم  "2"
ي شكل بدل إقامة يومي حسب التكلفة الت 

وفيما يتعلق بدورات اللجنة فقط، نفقات المعيشة فز
 
ً
ي يعقد فيها االجتماع، فضال

ي لتغطية النفقات المتحدة لجنيف أو للمدينة الت 
الالزمة عند  عن مبلغ إضافز

ي نظام األمم المتحدة؛
 الوصول وعند المغادرة بالتكلفة المطبقة فز

ز للفريق  "3" ي الفنادق ولنفقات المعيشة الخاصة بأي اجتماع معي ّ
وفيما يتعلق بالدعم الماىلي المقدم لإلقامة فز

 
ً
ز الدورات، يطّبق المدير العام بصفته مديرا لمالية المتاحة فيه للصندوق وباستخدام الموارد ا العامل ما بي 

ز  ي اجتماع الفريق العامل ما بي 
ز فز تيبات المالية نفسها المطبقة لتمويل ممثىلي الدول المشاركي 

فقط، الي 
 الدورات نفسه؛

ستثتز من الدعم المقدم من الصندوق جميع النفقات األخرى المتعلقة بمشاركة المستفيدين من هذا الدعم  "4"
 
وت

ي دورة اللجنة و/أو اجتماع 
. فز ي

ز الدورات المعتز  الفريق العامل ما بي 

إذا اضطر طالب الدعم الذي وقع عليه االختيار لالستفادة من دعم الصندوق إىل االنسحاب أو كان غي  قادر عىل  (و)
ي قد تنجم عن إلغاء الحجز، 

جعة، باستثناء المصاريف الت  حال أي مبالغ لم تنفق ومسي 
 
ي الدورة المعنية، ت

المشاركة فز
 إىل احتياطي 

ً
عتير اختيار ذلك الشخص الغيا

ي الصندوق، وي 
. وبإمكان طالب الدعم رغم ذلك تقديم  الموارد المتوفرة فز

ز   للفريق العامل ما بي 
ي اجتماع واحد الحق أو أكير

ي دورة واحدة الحقة أو أكير للجنة و/أو فز
طلب جديد للمشاركة فز

ر انسحابه أو طبيعة يطة أن يدىلي بمعلومات تير
 الحدث الذي حال دون مشاركته.  الدورات، شر

 
ً
 آليات العمل . رابعا

6.  :  يعمل الصندوق عىل النحو التاىلي
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  (أ)
ً
ي موارد الصندوق حرصا

عات الحكومات والمنظمات غي  الحكومية وجهات أخرى خاصة أو عمومية، وال  تأئ  من تير
انية الويبو العادية عىل وجه التحديد  ز  ؛يجوز سحبها من مي 

ي  تنحرص التكاليف اإلداريةو  (ب)
ز
ي الحد األدئز لها وال يجوز أن يستلزم ذلك سحب أموال معينة ف

ز
المرتبطة بعمل الصندوق ف

انية الويبو العادية ز  ؛شكل قرض من مي 

ي هذا السياق تكون و  (ج)
ز
عات المدفوعة للصندوق. وف يتوىل المدير العام للويبو، بمساعدة مجلس استشاري، إدارة التير

 اإلدارة المالية عىل يد المدير العا
ً
ي الويبو وفقا

ز
لإلجراءات  م للويبو وتدقيق حسابات الصندوق عىل يد مدقق الحسابات ف

 
ً
ي  المعمول بها تماشيا

مع نظام الويبو الماىلي من أجل الصناديق االستئمانية المنشأة لتمويل بعض أنشطة التعاون اإلنمائ 
ي تقوم بها الويبو 

 ؛الت 

عىل توصية ضيحة من المجلس  القرارات الرسمية المتعلقة بتوسيع نطاق الدعم الماىلي بناءً  يتخذ المدير العام للويبو و  (د)
االستشاري. وتكون التوصيات المتعلقة باختيار المستفيدين، الصادرة عن المجلس االستشاري ملِزمة للمدير العام 

 ؛وغي  قابلة للطعن

: و  (ـه)  تحدد مهل إرسال الطلبات عىل النحو التاىلي

و الدعم الماىلي إىل المدير العام للويبو الطلبات الموثقة حسب األصول بأسمائهم من أجل الحصول يرسل طالب "1"
ي غضون 

ز
ي إحدى دورات اللجنة، لتصل ف

ز
نهم من المشاركة ف

ِّ
مك   60عىل دعم ماىلي ي 

ً
عىل األقل قبل افتتاح  يوما

ز الدورات المطلوب ا ي تسبق اجتماع الفريق العامل ما بي 
ي دورة اللجنة الت 

ز
نظر ف لدعم للمشاركة فيه. وي 

ي الدورة الالحقة؛
ي تصل بعد ذلك فز

 الطلبات الت 

ويرسل طالبو الدعم الماىلي إىل المدير العام للويبو الطلبات الموثقة حسب األصول منفصلة وبأسمائهم من  "2"
ز الدو  ز للفريق العامل ما بي 

ّ
ي اجتماع معي 

نهم من المشاركة فز
ِّ
مك ي أجل الحصول عىل دعم ماىلي ي 

رات، لتصل فز
  60غضون 

ً
ز الدورات المطلوب  يوما ي تسبق اجتماع الفريق العامل ما بي 

عىل األقل قبل افتتاح دورة اللجنة الت 
الدعم للمشاركة فيه، أو لتصل قبل ذلك الموعد لكي تتمكن األمانة، ألسباب عملية، من تحديدها وإعالنها. 

ي الدورة ا
ي تصل بعد ذلك فز

ي الطلبات الت 
 لالحقة. وينظر فز

: و  (و)  مذكرة إعالمية تضم ما يىلي
ز ه المدير العام للويبو إىل المشاركي 

 قبل كل دورة من دورات اللجنة، يوجِّ

ي تاري    خ صياغة المذكرة؛ "1"
عات المدفوعة للصندوق فز  مستوى التير

ع ضاحة عدم ذكر هويته(؛ "2" ز )ما لم يطلب المتير عي   وهوية المتير

ز االعتبار؛ومقدار الموارد المتاحة مع أخذ األمو  "3"  ال المرصوفة بعي 

 وقائمة األشخاص المستفيدين من دعم الصندوق منذ إصدار المذكرة اإلعالمية السابقة؛ "4"

وا لالستفادة من الدعم لكنهم انسحبوا؛ "5"  واألشخاص الذين اختي 

م لكل مستفيد؛ "6"
َّ
قد  ومقدار الدعم الم 

"7"  
ً
  ووصفا

ً
فّصال    م 

ً
ي الدعم للدورة الالحقة و/أو  كافيا ز لطالتر  للفريق العامل ما بي 

الجتماع واحد الحق أو أكير
 الدورات. 

 
ً
ه هذه المذكرة أيضا إىل أعضاء المجلس االستشاري واحدا وجَّ

 
  وت

ً
 من أجل البحث والتداول.  واحدا

ي و  (ز)
بعد انتخاب أعضاء المجلس االستشاري، يدعو المدير العام للويبو المجلس إىل االجتماع عىل هامش دورة اللجنة الت 

ي الدعم من أجلها، دون المس تسب
نظر فز ي ي 

ز الدورات الت   للفريق العامل ما بي 
ق دورة اللجنة و/أو اجتماع واحد أو أكير

ز دورات اللجنة.  ي واليتهم بي 
ي إجراء مناقشة غي  رسمية ألي مسألة تعتز

 بحق أعضائه فز
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ي الدعم و  (ح)  عىل المجلس االستشاري التأكد من أن كل معايي  استحقاق طالتر
ً
ي المادة  المذكورة أعاله، وخصوصا
ز
، 5ف

ي أن 
ز الذين ينبغز ي الدعم المستحقي  ي له أن يتفق عىل قائمة بَمْن يوص بهم من طالتر

متوفرة خالل مداوالته، وينبغز
 : ي للمجلس االستشاري أيضا التأكد عند اعتماده توصيته مما يىلي

 يستفيدوا من دعم الصندوق. وينبغز

ي دورات اللجنة  –
ز
ي ينتمون إليها، ف

ز األقاليم الجيوثقافية الت  ز الذكور واإلناث من المستفيدين، وبي  تحقيق توازن بي 
ز الدورات المتتابعة بقدر اإلمكان  ؛و/أو اجتماعات الفريق العامل ما بي 

ي دوراته –
ز
ي قد تجنيها اللجنة من المشاركة المتكررة للمستفيد نفسه ف

 ا، عند اللزوم. ومراعاة الفوائد الت 

ي مذكرة المدير العام للويبو اإلعالمية 
ز
ز االعتبار كما وردت ف ي للجنة عند اعتماد توصيتها أن تأخذ الموارد المتاحة بعي 

ا، ينبغز المشار وأخي 
ي المادة 

ز
 6إليها ف

ً
ي أن تحدد خصوصا

ي الدعم ممن نالوا الموافقة عىل دعمهم باألموال المتاحة، ومن نا )و(، وينبغز لوا الموافقة طالتر
 
ً
ي  مبدئيا

ز
تخذة ف ي قرارات التمويل الم 

ز
ة ف ي إعطاء األولوية لهذه الفئة األخي 

عىل دعمهم ولكن األموال المتاحة غي  كافية لتمويلهم. وينبغز
ز الدورات الالحقة.   دورات اللجنة و/أو اجتماعات الفريق العامل ما بي 

م المكتب الدوىلي للويبو المساعدة اإلدارية ل
ِّ
ي مداوالته وفقا للمادة ويقد

ز
 )ب(. 6لمجلس االستشاري ف

: و  (ط) ي يجتمع عىل هامشها. وتحدد هذه التوصية ما يىلي
 يعتمد المجلس االستشاري توصيته قبل نهاية دورة اللجنة الت 

الدورة المقبلة المقصودة بالدعم الماىلي )أي دورة اللجنة الالحقة(، وإن لزم األمر، اجتماع واحد الحق أو أكير  "1"
ز الدورات؛للفر   يق العامل ما بي 

ي الدعم الذين وافق المجلس االستشاري عىل التوصية بدعمهم باألموال المتاحة لدورة اللجنة و/أو و  "2" طالتر
ز الدورات؛  للفريق العامل ما بي 

 الجتماع واحد أو أكير

 و  "3"
ً
لمتاحة غي  كافية عىل التوصية بدعمه، ولكن األموال ا أي طالب دعم أو أكير وافق المجلس االستشاري مبدئيا

 لدعمه؛

 و  "4"
ً
فض طلبه وفقا ي المادة  أي طالب دعم أو أكير ر 

 ؛10لإلجراء المذكور فز

 و  "5"
ً
ّجل طلبه لتنظر فيه الدورة الالحقة للجنة بمزيد من التفصيل وفقا

ُ
ي  أي طالب دعم أو أكير أ

لإلجراء المذكور فز
 ؛10المادة 

 
ً
 محتويات التوصية إىل  وينقل المجلس االستشاري فورا

ً
خذ قرارا

ّ
عىل التوصية. ويخطر المدير العام  بناءً  المدير العام للويبو الذي يت

 
ً
 أو قبل نهاية الدورة الجارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعالمية تحدد القرار المتخذ بشأن كل طالب دعم.  للويبو اللجنة فورا

التدابي  اإلدارية الالزمة إلنفاذ قراره بالنسبة إىل الدورة المعنية وإن لزم األمر بالنسبة إىل اجتماع  العام للويبو  المدير يتخذ  (ي)
، وفقا للمادة  ي

ز الدورات المعتز  للفريق العامل ما بي 
 )ب(. 6واحد أو أكير

 
ً
 أحكام أخرى متعلقة بالمجلس االستشاري : خامسا

 يتكون المجلس االستشاري من تسعة أعضاء، هم:  .7

 رئ –
ً
ز بحكم المنصب، وإذا تعذر ذلك فواحد من نوابه يختاره الرئيس نائبا عي َّ

 له؛ يس اللجنة الذي ي 

–  
ً
ي اللجنة يشكلون توازنا

ي الويبو المشاركة فز
  وخمسة أعضاء من وفود الدول األعضاء فز

ً
  جغرافيا

ً
 ؛مناسبا

والمحلية أو من يقوم مقامها من أصحاب وثالثة أعضاء من الجهات المعتمدة بصفة مراقب تمثل الجماعات األصلية  –
 
ً
ز عليها وفقا ي التقليدي والمؤتمني 

 ألعرافهم.  المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز

 ويعمل األعضاء بصفة فردية ويجرون مداوالتهم باستقاللية بغض النظر عن أي مشاورات قد يرونها مناسبة. 

نتخب أعضاء ا .8 ي من كل دورة من دوراتها  طرفلمجلس االستشاري من باستثناء العضو بحكم المنصب، ي 
ي اليوم الثائز

اللجنة فز
اح رئيس اللجنة بعد التشاور مع الدول األعضاء ومجموعاتها اإلقليمية وممثىلي الجهات المعتمدة بصفة مراقب عىل  بناءً  عىل اقي 

. وباستثناء والية العضو بحكم المنصب، تنتهي واليات أعضاء المجلس ب  افتتاح الدورة الالحقة للجنة. التواىلي
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يطة توافر نصاب من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس أو  .9 يجتمع المجلس االستشاري بانتظام عىل هامش دورات اللجنة شر
 نوابه.  أحد

ي حال عدم  .10
ز
ال بد ألي توصية من أجل اختيار أي مستفيد من موافقة سبعة أعضاء من المجلس االستشاري عىل األقل. وف

ي التوصل إىل
ز
ي الدورة الالحقة ما لم يحصل الطلب عىل ثالثة أصوات أو أقل. وف

ز
ي بحثه ف

ز
 اتفاق بشأن أحد الطلبات، يجوز االستمرار ف

 
ً
عد الطلب مرفوضا ة، ي    الحالة األخي 

ً
ي تقديم طلب جديد الحقا

ز
 . دون المس بحق الطالب ف

  يجب عىل أي عضو من أعضاء المجلس االستشاري له ارتباط مباشر بمراقب .11
ً
م طلبا

َّ
من أجل تمويل ممثل عنه أن يخير  قد

 المجلس االستشاري بذلك االرتباط ويمتنع عن أي تصويت متعلق بأي طالب تمويل اختاره ذلك المراقب. 

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثائز
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عات لفائدة   األصلية والمحلية المعتمدةالجماعات صندوق الويبو للتير
 جمع األموال
 بيان الحالة

 
ا
 السياق . أول

ي سنة  أطلقت الويبو 
ز
ي التقليدي )أو أشكال  1998ف

ز
مبادرة سياسية جديدة ترمي إىل حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ز الملكية الفكرية والموارد الورا ثية. التعبي  الفولكلوري( من إساءة استعمالها وتعميمها بشكل غي  مناسب، كما ترمي إىل إدارة التفاعل بي 
لجماعات المحلية هي الشعوب والجماعات المتأثرة بالدرجة األوىل ألن تقاليدها ونظمها المعرفية وأشكال التعبي  والشعوب األصلية وا

 منسق
ً
ي المستقبل. وتستلزم الحماية المناسبة والفعالة للمعارف التقليدية أن تتبع الدول نهجا

ز
ي لديها هي أساس هويتها ونموها ف

ز
 الثقاف

ً
ا

ي هذا الصدد. وبناًء علي
ز
عتمد عىل الصعيد ف

 
ي قد ت

ه قررت الدول األعضاء إنشاء هيئة تابعة للويبو تعكف ضاحة عىل فحص المعايي  الت 
ية الدوىلي لضمان الحماية. وتلك الهيئة هي لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليد

 والفولكلور )لجنة المعارف(. 

ي لجنة المعارفض  
 

 ورة تيسير مشاركة الشعوب األصلية والجماعات المحلية مشاركة فعالة ف

ي تؤثر فيها. كم
ي المسائل الت 

ز
ي عمليات اتخاذ القرارات ف

ز
ي لها أن تتمكن من المشاركة ف

ا ترى الجماعات األصلية والمحلية عن حق أنه ينبغز
ي عوب األصليةإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشمن  18تنص المادة 

ز
سبتمير  13، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة ف

ي تمس حقوقها ، عىل أن "2007
ي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الت 

ي المشاركة فز
 ..."؛للشعوب األصلية الحق فز

ا ات والمعلومات والتعليقات واالقي   الشعوب األصلية والجماعات المحلية اللجنة بالخير
ّ
ورية لضمان وفاء القرارات وتمد حات الرصز

 المتخذة باحتياجات المستفيدين وتوقعاتهم. 

ي 
مت وفود الحكومات لدى اللجنة، باإلجماع، بأن "مشاركة الجماعات األصلية والمحلية من األهمية بمكان لسي  العمل فز

ّ
وعليه سل
 اللجنة". 

 منذ ديسمير 
ً
ورة تيسي  المشاركة إلحاحا فةحينما استهلت اللجنة ، 2009وقد ازدادت ضز

ّ
ي دوىلي أو  مفاوضات مكث

لوضع صك قانوئز
 لتوفي  الحماية الفعالة. 

 أكير
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 .
ً
عات: األهداف وسير العمل والنتائج ثانيا  صندوق التير

ي الويبو 
ز
تدابي  ملموسة لضمان مشاركة الشعوب األصلية والجماعات المحلية مشاركة فعالة ونشطة بصفة  اتخذت الدول األعضاء ف

ي اللجنة. 
ز
 مراقب ف

ع العمل منذ أبريل  ي  2001وشر
ز
بإجراءات اعتماد شيعة لجميع المنظمات غي  الحكومية والحكومية الدولية. وتضم لجنة المعارف ف

مد يمثل العديد منهم الجماعات األصلية والمحلية. وتفتتح دورات اللجنة بعقد اجتماع مراقب معت 300الوقت الراهن ما يزيد عىل 
ي عام 

ز
ي بقضايا الشعوب األصلية، يتحدث فيه أعضاء من الجماعات األصلية والمحلية عن تجارب  هم ووجهات نظرهم. وف

للفريق المعتز
ي إجرا 2011

ز
ي عمل ، طلبت الجمعية العامة للويبو من اللجنة إعادة النظر ف

ز
" ف ز ي من المراقبي  ءاتها بغرض "تعزيز اإلسهام اإليجائر

اير  ي فير
ز
ي هذا الصدد ف

ز
 . 2012اللجنة. واعتمدت اللجنة مبادرات عملية مختلفة ف

د، عىل أنه واجه 
ّ
د العديد من الشعوب األصلية والجماعات المحلية، وال يزال يؤك

ّ
ي وإىل جانب ذلك أك

 
صعوبات يتعذر التغلب عليها ف

 أثناء اجتماعات اللجنة، وقد حالت تلك التكاليف دون مشاركتهم بفعالية.  تكاليف رحالت سفر ممثليهم وإقامتهمتمويل 

ي منظومة األمم المتحدة، 
ز
وع، وبعد إجراء مشاورات واسعة واستعراض أفضل الممارسات المتبعة ف  للتصدي لهذا الشاغل المرسر

ً
وسعيا

ي سنة 
 
عاتقرار إنشاء صن 2005اتخذت الويبو ف المعتمدة من أجل تمويل  األصلية والمحليةجماعات لالفائدة  دوق الويبو للتير

ي دورات اللجنة. 
ز
ز معتمدين عن تلك الجماعات ف  مشاركة مراقبي 

ي 
ي قرارات رسمية توفر األساس القانوئز

ز
ورية وقواعد عملها بوضوح ف دت الجمعية العامة هدف هذه األداة التمويلية الرصز

ّ
وحد

 . 1للصندوق

 الصندوق هدف

ز المعتمدين الذين يمثلون الجماعات األصلية والمحلية، وذلك بتغطية تكاليف   لتوفي  الدعم الماىلي للمراقبي 
ّ
صمم هذا الصندوق إال لم ي 

 
ً
ي بعض الحاالت، مبلغا

ي الدرجة السياحية عير أرخص الطرق ومنحهم بدل المعيشة اليومي ومنحهم، فز
ائهم لتذكرة ذهاب وإياب فز شر

 
ً
 إضافيا

ً
 . عند المغادرة وعند الوصولأية نفقات غي  متوقعة قد يتكبدونها لتغطية  موحدا

 مصدر التمويل

 
ً
انية المنظمة للحفاظ عىل سي  عمل الصندوق. من  ال يؤذن ألمانة الويبو أن تسحب أمواال ز عات مي   عىل التير

ّ
والصندوق ال يعتمد إل

ي يقدمها المانحون
ه ال يمكن لالت 

ّ
ي ذلك أن

. . ويعتز ز عات من المانحي   إذا حصل عىل تير
ّ
 لصندوق تأدية عمله إال

 عمل الصندوق

 الشفافية 

o غ اللجنة، عن طريق مذكرة إعالمية رسمية
ّ
بل
 
عات  2ت ز وحجم التير عي  ي كل من دوراتها، بقائمة المتير

عرض عليها فز
 
ت

ز مع المبلغ المنفق  لي 
ز المموَّ  للحصول عىل الدعم الماىلي وقائمة المشاركي 

ز والوضع الماىلي للصندوق وقائمة المرشحي 
 عىل كل واحد منهم؛

o  ي مجلس الصندوق االستشاري ا األعضاءوتنتخب الجلسة العامة للجنة
ز للحصول عىل التسعة فز لذي يختار المرشحي 

احالتمويل،    باقي 
ً
ي نهاية  من رئيسه. وتنتهي والية هؤالء األعضاء عمليا
ي  دورةفز

نتخبون فيها اللجنة الت   ؛ي 

o  وط تقديم ي وشر
وتنص قواعد الصندوق بوضوح عىل معايي  تقديم التمويل، بما فيها معايي  التوازن الجغرافز

 ؛الماىلي  الدعم

                                                
 )الدورةكما اعتمدتها الجمعية العامة للويبو )ال  WO/GA/32/6مرفق الوثيقة  )ي(انظر 1

ً
لتها الحقا

ّ
التاسعة والثالثون(. وتتاح قواعد  دورة الثانية والثالثون( وكما عد

 :  الصندوق عىل الموقع التاىلي
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/vf_rules.pdf . 

، مذكرة الويبو اإلعالمية  )ي(انظر 2
ً
اير  7المؤرخة  INF/4/2WIPO/GRTKF/IC/4مثال :  2022 فير  والمتاحة عىل الموقع التاىلي

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_42/wipo_grtkf_ic_42_inf_4.pdf . 
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o  رسل محتوى ذلك التقرير إىل المدير العام للويبو االستشاري ويعتمد المجلس ي نهاية كل اجتماع يعقده وي 
ز
 ف
ً
 رسميا

ً
تقريرا

 . 3الذي يتوىل إبالغ اللجنة به عىل نحو عاجل عن طريق مذكرة إعالمية رسمية

 االستقاللية والشمولية 

o  ي مجلس الصندوق االستشاري باستقاللية ويتخذون  األعضاءيعمل
ز
 الشخصية؛ قراراتهم بصفتهمالتسعة ف

o  ي شكل
ز
ز تقديم الوثائق الالزمة لتأييد طلباتهم، وتقدم تلك الوثائق عمليا ف وللحصول عىل التمويل عىل المرشحي 

 استمارات طلب وسي  ذاتية، مما ييرس مراجعتها عىل أساس معايي  تقديم التمويل؛

o  ي االستشاري توصيات المجلس تكون و
ي بتقديم الدعم اإلداري الالزم وتنفذ تلك التوصياتملزمة ألمانة الويبو الت 

 تكتفز
 مع التقّيد الصارم بقواعد الصندوق؛

o  ي المجلس
ز
ز لجماعة أصلية أو محلية واحدة أواالستشاري ويكون ثالثة أعضاء ف ز المعتمدين الممثلي   . أكير  من المراقبي 

 الفعالية: عدم خصم التكاليف اإلدارية من الصندوق 

o  ي يشاركون فيها. وال يدفع لهم أجر أو تعويض مقابل يجتمع أعضاء
المجلس االستشاري عىل هامش دورة اللجنة الت 

ي يضطلعون بها؛
 المهام الت 

o ي يجتمع خاللها؛
 وعىل هذا المجلس أن يختتم مداوالته قبل نهاية الدورة الت 

o ة؛وال يؤذن ألمانة الويبو أن تسحب أمواال من الصندوق لتغطية أية تكاليف إداري 

o  .  لإلبقاء عىل التكاليف اإلدارية عند الحد األدئز
ً
ضع خصيصا ي قواعد الصندوق و 

 وهناك بند فز

 (2022 مايو  11 -2006)أبريل  النتائج

ي  4طلب دعم 645عولج لحد اآلن ما مجموعة 
دورة من دورات لجنة المعارف )بما فيها الدورة الحادية واألربعون(  32للمشاركة فز

ز للفري ز الدورات أثناء واجتماعي    32ق العامل ما بي 
ً
 للمجلس االستشاري للصندوق.  اجتماعا

ز للفريق العامل ما ز للجنة المعارف وبما يشمل تلك الدورة واجتماعي  ة وحت  الدورة الحادية واألربعي  ز الدورات،  ومن الدورة العاشر بي 
 من مجموع الطلبات البالغ عددها  150مّول الصندوق 

ً
  216طلبا

ً
ي أوص ا طلبا

 75بتمويلها لدعم مشاركة لمجلس االستشاري والت 
 عن مختلف الجماعات األصلية والمحلية

ً
 . 5ممثال

  

                                                
، مذكرة الويبو اإلعالمية  )ي(انظر 3

ً
:  2019يونيو  20المؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6مثال  والمتاحة عىل الموقع التاىلي

s/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_inf_6.pdfhttps://www.wipo.int/edoc . 
 مخ 4

ً
ي وقت سابق طلبا

ز
عتير أي طلب يعاد تقديمه إىل المجلس االستشاري بعد أن أجّل المجلس النظر فيه ف

، ي   عن ألغراض "بيان الحالة" الحاىلي
ً
تلفا

 المؤجل.  الطلب
ة، سحب  5 ي مقدور الصندوق تمويل يكن  طالب دعم طلباتهم. ولم 25خالل هذه الفي 

ز
طالب دعم ممن أوص المجلس االستشاري بتمويل مشاركتهم، وذلك  39ف

ين )طالب دعم واحد( وا ة )طالب دعم واحد( والدورة الرابعة والعرسر ي الصندوق ألغراض الدورة التاسعة عرسر
ز
ين بسبب انعدام الموارد الكافية ف لدورة السادسة والعرسر

ي دعم(  ز ))أربعة طالتر ين إىل الثالثة والثالثي  ز  21والدورات من الثامنة والعرسر ي دعم( والدورة السابعة والثالثي   )ثالثة طالتر
ز طالب دعم( والدورة السادسة والثالثي 

ز ) ز )طالبا دعم اثنان( والدورة التاسعة والثالثي  ي دعم( والدورة الثامنة والثالثي  ز طالبا دعم اثنان)ثالثة طالتر رض عىل  (. طالبا دعم اثنان )( والدورة األربعي 
 
طالب وع

ي إمكانية االستفادة من ، حسب ترتيب األولوية باعتباره األول، به وصم دعم
ي  تمويل جزئ 

ز
ز الدورة الثامنة  للمشاركة ف مّوللكنه رفض العرض ولم  ،والثالثي  ل قب  و  . ي 

ي الذي  الموص به  طالب الدعم
 العرض  ذلك ةترتيب األولوي حسب كان الثائز

 
 وق

ً
 جزئي دم له تمويال

ً
ي  ا

ز
.  للمشاركة ف ز ي الدعمالدورة الثامنة والثالثي  ي أحد طالتر

ز
قبل  وتوف

ز  أن يستفيد من دعم الصندوق.  ي الدعم الموص بهما ألغراض الدورة الحادية واألربعي  ، وذلك ولم يحصل عىل التمويل أي من طالتر ز بسبب والدورة الثانية واألربعي 
 . 19-ظروف جائحة كوفيد السارية من جّراء القيود المفروضة والسياسات
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 المساهمات المقدمة إىل الصندوق ثالثا. 

 األحكام المتعلقة بالمساهمات

  ع به؛ال   توجد أية قيود فيما يخص المبلغ األدئز أو المبلغ األقىص الذي يمكن التير

  غ عن
ّ
بل عات والتعهدات الواردة عن طريق مذكرة إعالمية قبل كل دورة من دورات  أسماءوي  ز ومستوى التير عي  المتير

ز بشأن الوسائل األخرى المتاحة إلبداء الشكر والتقدير لهم. ولكن يجوز عدم ذكر  ويمكناللجنة.  عي  التناقش مع المتير
ي ذلك؛

ز
ز إذا أعربوا عن رغبتهم ف عي   أسماء المتير

 خصص جميع الت
 
ي دورات وت

ز
عات بشكل مباشر وحرصي لتمويل مشاركة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة ف ير

 الصندوق أية تكاليف إدارية؛ يتحملاللجنة. وال 

  ؛ ز ع معي ّ وال يمكن ألية جهة وبالنظر إىل الطابع الجماعي للصندوق ال يمكن الخروج عن قواعده فيما يتعلق بأي تير
عات لفئة  ؛معينة من المستفيدين أو النفقات مانحة تخصيص التير

  ي
ز
ز ممثال ف عي  ز للحصول عىل الدعم. وإذا كان أحد المتير ويختار المجلس االستشاري للصندوق، باستقاللية، المرشحي 

ي المجلس المذكور؛
ز
شح لالنتخاب كعضو ف  اللجنة بصفته دولة عضوا، فيجوز له أن يي 

  ي الحساب الو
تيب دخولها فز عات بي  ستخدم التير

 
ي للصندوق؛ت

 مرصفز

 تقديم التقارير إىل الجهات المانحة

ي عن استخدام الصندوق من خالل مذكرة إعالمية. 
 يتم اإلبالغ بشكل معياري وعلتز

 
ً
ز الجهات المانحة والويبو، بندا ع بي   عىل اتفاق التير

ً
 رسميا

ً
ي طابعا

ي تضفز
ينص  ويجوز، باإلضافة إىل ذلك، أن تشمل الرسائل المتبادلة الت 

عات. عىل   بخصوص استخدام التير
ً
 إعداد تقرير ماىلي مرحىلي أكير تفصيال

 .  ويخضع عمل الصندوق كذلك للتدقيق الداخىلي

 .
ً
ورة تمويل الصندوق رابعا  ض 

ي سنة ، استفاد الصندوق
عات المقدمة  ،2005منذ إنشائه فز عير  من التير  :من طائفة واسعة من المتير

، حسب التسلسل  ز عي  عات: وفيما يىلي قائمة المتير ي للتير
 التاريخز

 نامج السويدي الدوىلي للتنوع ي  الير  (SwedBio/CBM) البيولوجر
(؛ 86,092.60)ما يعادل 

ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

  (؛ 31,684وفرنسا )ما يعادل
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

  (؛ 29,992.50وصندوق كريستنسن )ما يعادل
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

  الفكرية(وسويرسا )المعهد الفيدراىلي السويرسي للملكية 
 فرنك سويرسي(؛ 250,000)

  (؛ 18,465.27وجنوب أفريقيا )ما يعادل
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

  وي    ج )ما يعادل (؛ 98,255.16واليز
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

 ( ؛ 500ومانح مجهول)فرنك سويرسي 

  اليا )ما يعادل  فرنك سويرسي(؛ 89,500وأسي 

  اليا )ما يعادل ( 14,217.78وأسي 
ً
 سويرسيا

ً
 ؛6فرنكا

  (؛ 4,694ونيوزيلندا )ما يعادل
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

  اليا )ما يعادل (؛ 37,835وأسي 
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

                                                
 فرنك 782.22تم سداد مبلغ  6

ً
 سويرسي ا

ً
ي  ا
ز
  2013سبتمير  2ف

ً
اليا وفقا اليا.  إىل حكومة أسي  وط المتفق عليها الستخدام المساهمة المقدمة من حكومة أسي   للرسر
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  (؛ 18,268.75وكندا )ما يعادل
ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

 ( 16,227.93 ما يعادلوفنلندا  
ً
 سويرسيا

ً
 (فرنكا

  16,158.98وألمانيا )ما يعادل  
ً
 سويرسيا

ً
 7(فرنكا

 

  711,892.37المجموع: 
ً
.  فرنكا

ً
 سويرسيا

ي 
 
.  20,574.53، بلغ رصيد الصندوق 2022 أبريل 21ف

ً
 سويرسيا

ً
 فرنكا

تعتمد قدرة الصندوق عىل تجديد موارده من خالل المساهمات الطوعية. والدول األعضاء والمانحون المحتملون مدعوون بشدة 
 إىل المساهمة. 

 لمزيد من المعلومات: 

عات   وعملهالقواعد المتعلقة بهدف صندوق التير

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/vf_rules.pdf 

نت عات والمتاحة عىل اإلني   التفاصيل المتعلقة بصندوق التير

https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html 

ز والوثيقة[  ]نهاية المرفقي 

                                                
  158.98,16غ لتم سداد مب 7

ً
 سويرسيفرنكا

ً
ي  ا
ز
 إىل حكومة ألمانيا وفق 2021يناير  8ف

ً
وط المتفق عليها الستخدام المساهمة المقدمة من حكومة ألمانيا.  ا  للرسر

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/vf_rules.pdf
https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
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