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WIPO/GRTKF/IC/39/3 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019ر فرباي 4 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون لتاسعةا الدورة
 2019 مارس 22إىل  18 جنيف، من

 :واحمللية األصلية اجلماعات مشاركة
 صندوق التربعات

 األمانة من إعدادوثيقة 

 متويل صندوق التربعات

 ( إىل"الصندوق"امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة ) لفائدةتربعات لل وصل املبلغ املتاح يف حساب صندوق الويبو  .1

 .2019فرباير  4فرناك سويرساي يف  96.50

 50 000فرناك سويرساي )ما يعادل  37 835جيدر التذكري بأن حكومة أسرتاليا تربعت للصندوق مببلغ كبري قدره و  .2

تربع  وآخر. وهو اثلث تربع تقدمه حكومة أسرتاليا إىل الصندوق 2017فرباير  28دوالر أسرتايل يف اترخي التحويل( يف 

 هات املاحنة.أي من ال  قدمه

وابلنظر إىل املبلغ املتاح حاليا يف حساب الصندوق، لن يكون الصندوق قادراً عىل متويل أي طالب لدلمع يوىص أو  .3

ل الصندوق او  عةاستقد يوىص اجمللس الاستشاري للصندوق بمتويهل ألغراض ادلورة ال  لثالثني للجنة وبعدها، إالّ إذا ُموِّ

 بتربعات جديدة يف الوقت املناسب.
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عىل للصندوق توفريه ادلمع اذلي ميكن  جحميتوقف ، 1ووفقا لقواعد الصندوق احلالية كام يه واردة يف املرفق األول .4

، بعد س نوات من لصندوقه مل يكن يف مقدور اأنيف هذا الصدد ب وجيدر التذكري. الهات املاحنة حرصاقدهما تالتربعات اليت 

 حىت ادلورة الثالثة والثالثنيو من ادلورة السابعة والعرشين  مشاركهتم متويلب  أي طالب لدلمع ممن أويصبدء معهل، من متويل 

وقد  .جديدة تربعاتوألغراض ادلورة السابعة والثالثني، وذكل بسبب انعدام  ، عىل التوايل ومبا يشمل تكل ادلورة،للجنة

 .ادلورة الثامنة والثالثنيألغراض موىص به جزئياً واحد متويل مقدم طلب من قط فمتكّن الصندوق 

وكذكل يف ، 2016/2017و 2014/2015و 2012/2013 رؤساء اللجنة، مرارا خالل الثنائياتوجشّع املدير العام و  .5

ادلول األعضاء يف اللجنة والهات  ،ة والثالثني والثامنة والثالثنيسابعالثني والسادسة والثالثني وال ادلورات اخلامسة والث

ضامن مشاركة  اليت يقّر هبا امجليع واملمتثةل يفللصندوق نظرا إىل احلاجة امللحة تشجيعا قواي عىل التربع  اخلاصة املهمتة العامة أو

وإذ أشار اجمللس الاستشاري إىل أنه ويف أحدث تقرير للمجلس الاستشاري للصندوق، " لية.امجلاعات األصلية واحمل 

جديدة  املاحنون تربعاتقدم يسيتعّذر عىل الصندوق متويل طاليب ادلمع املوىص هبم ألغراض ادلورات املقبةل للجنة يف حال مل 

" )انظر مرفق عىل اإلسهام أكرث يف الصندوق ملاحننيادلول األعضاء يف الويبو وسائر ا بشدةإىل الصندوق، فإنه حّث 

 (.WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6 الوثيقة

ما ييل يف التقرير عن دورته السابعة  ،من جانبه، ذكر منتدى األمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب األصليةو  .6

 وثيقة اجمللس الاقتصادي والاجامتعي لألمم املتحدة من 58الفقرة  )انظر 2018أبريل  27إىل  16من  املعقودةعرشة 

E/2018/43*-E/C.19/2018/11*  صندوق الويبو للتربعات لفائدة موارد (: "يساور املنتدى ادلامئ القلق من استنفاد

للمشاركة الاكمةل والفعاةل للشعوب األصلية واجملمتعات احمللية يف  ةالكبري امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة، ويشدد عىل األمهية 

 41 مفاوضات لنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وفقاً للامدة

املنتدى بشدة ادلول األعضاء يف الويبو عىل  حيث الغاية،من ]إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية[. ولهذه 

مبا يف ذكل من  ،مجلع األموال للصندوق ابتاكريةصندوق الويبو للتربعات ويدعوها إىل اس تكشاف وحتديد س بل ل  التربع

خالل  الويبو عدد املشاركني من الشعوب األصلية من أن تزيد خالل اس تخدام املزيانية العادية للويبو. كام يويص املنتدى

 املزيانية العادية والسامح مبشاركهتم الاكمةل والفعاةل يف املفاوضات".

وجيدر التذكري بأنه ابلنظر إىل الوضع املايل للصندوق حينئذ، دعا رئيس اللجنة هذه األخرية يف دورتهيا السابعة  .7

 .(WIPO/GRTKF/IC/29/3 يقة)انظر الوث  لمتويل الصندوقوالعرشين والثامنة والعرشين إىل التفكري يف طرق جديدة 

[ 2018]امجلعية العامة للويبو لعام انشدت واستنادا إىل التوصيات اليت قدمهتا اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني،  .8

ومع الاعرتاف )و(  :2018/2019لنة املعارف، استنادا إىل التقدم احملرز، ترسيع معلها طبقا لوالية لنة املعارف للثنائية 

مشاركة الشعوب األصلية وامجلاعات احمللية يف معل لنة املعارف، واإلشارة إىل استنفاد موارد صندوق الويبو  بأمهية

)انظر  أخرى للتربعات، وتشجيع ادلول األعضاء عىل النظر يف إماكنية اإلسهام يف الصندوق وحبث ترتيبات متويل بديةل

 .(A/58/10من الوثيقة  43الفقرة 

                                         
 ميكن الاطالع عىل قواعد الصندوق ومجيع التفاصيل العملية املتعلقة ابلصندوق وتشغيهل وإجراءات التقدمي عىل موقع الويبو اإللكرتوين: 1

https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html. 
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م معلو ووفقا لقواعد الص  .9 ثة يف املذكرة ندوق، س تقدَّ ةل وحمدَّ  إلعالميةامات مفصَّ

WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4 ستتضمن تكل املذكرة اإلعالمية مجةل . و ا احلاليةيت سرُتفع إىل اللجنة قبل دورهتال

 ،وأسامء املتربعني ،يف الصندوقواملبلغ املتاح ، معلومات مهنا مس توى التربعات والتعهدات الواردة حىت اترخي صدور املذكرة

 ، وأخريا، إن ُوجدواالثالثني للجنةالتاسعة و و والثالثني  الثامنة قوا متويال للمشاركة يف ادلورتنيوأسامء طاليب ادلمع اذلين تل

 أسامء طاليب المتويل للمشاركة يف ادلورة املقبةل للجنة.

 تعيني اجمللس الاستشاري

صندوق وقواعد معهل ما ييل: "ابس تثناء العضو حبمك املنصب، يُنتخب أعضاء ال ف د أهداجاء يف القرار اذلي حدّ  .10

اجمللس الاستشاري من قبل اللجنة يف اليوم الثاين من لك دورة من دوراهتا، بناء عىل اقرتاح رئيس اللجنة، بعد التشاور مع 

ىل التوايل. وابس تثناء والية العضو حبمك املنصب، ادلول األعضاء ومجموعاهتا اإلقلميية وممثيل الهات املعمتدة بصفة مراقب ع

 (.8تنهتيي والايت أعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة الالحقة للجنة" )املادة 

اللجنة  مالتالية أسامؤمه وانتخبهت الامثنيةأعضاء اجمللس الاستشاري  اقرتح الرئيسللجنة،  والثالثني ثامنةال ة ورادليف و .11

 بصفهتم الشخصية: للعمل ابلزتكية

 بوصفهم أعضاء يف وفود ادلول األعضاء يف الويبو: "1"

، سة امللكية الفكرية يف مالزيايمؤس يف  قسم العلوم والتكنولوجيا ،، مساعد املدير العامنيالس يد كامل بن كورم

، إدارة الشؤون ، مستشارةالس يدة ابوال مورينوو ؛ ، مالزيايتجارة ادلاخلية وشؤون املس هتلكنيوزارة ال 

، خبرية شومياكزي ابجنو،الس يدة و ؛ ، كولومبيااخلارجية شؤونوزارة ال يف  دية والاجامتعية والبيئيةالاقتصا

؛ ، البعثة ادلامئة لليتوانيا، مستشارةريناات رينكوسكني الس يدةو ؛ جنوب أفريقيايف  وزارة العلوم والتكنولوجيا

، الوالايت مكتب حق املؤلفيف  شؤون ادلولية، مكتب الس ياسات وال ، مستشارةالس يدة أوريليا شولزتو 

 ؛املتحدة األمريكية

بوصفهم أعضاء يف الهات املعمتدة بصفة مراقب عن امجلاعات األصلية واحمللية أو من يقوم مقاهمم من أحصاب و  "2"

 املعارف التقليدية أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي أو املؤمتنني علهيا: 

 الس يدة جون ل.و  ؛يفياأميارا، بول  -، مركز ادلراسات املتعددة التخصصات ممثلالس يد كعباج كوندي تشوك، 

ممثةل  والس يدة سوزان نوي، ؛، جملس معاهدة الهنود ادلولية، الوالايت املتحدة األمريكيةممثةللوريزنو، 

 .صندوق حقوق األمريكيني األصليني، الوالايت املتحدة األمريكية

رئيس  يف جنيف، انئب رئيس اللجنة الس يد فزيال شريي س يدهارات، مستشار، البعثة ادلامئة إلندونيس يا وعنّي  .12

 اللجنة، رئيسا للمجلس الاستشاري.
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ال بد للجنة ف، والثالثني لتاسعةاتنقيض يف بداية ادلورة س والية األعضاء احلاليني يف اجمللس الاستشاري وملا اكنت  .13

بإماكنية انتخاب صندوق ال أو قبهل. وتسمح قواعد  والثالثني لتاسعةاهتا يف اليوم الثاين من دور من أن تنتخب أعضاء جدد

 .ددااألعضاء السابقني جم

 ن اللجنة مدعوة إىل ما ييل: إ .14

أعضاءها ولك الهات  بشدة ثن حتأ "1"

متة عىل التربع  لصندوق بغية ل العامة واخلاصة امله

مترار ضامن  ؛معهل اس 

وأن تنتخب أعضاء اجمللس الاستشاري  "2"

صندوق بناء عىل اقرتاح الرئيس يف اليوم الثاين ل ل 

 دورهتا أو قبهل. من

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

 األولاملرفق 

 

 تربعاتلل إنشاء صندوق الويبو 

 امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة لفائدة

 كام وافقت عليه امجلعية العامة للويبو )يف ادلورة الثانية والثالثني(

 وعدلته الحقا )يف ادلورة التاسعة والثالثني(

 

اختاذ تدابري مناس بة لتيسري مشاركة امجلاعات األصلية واحمللية ومن يقوم مقاهما من أحصاب املعارف التقليدية  عىلعزما 
ملية للملكية الفكرية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أو املؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم والتشجيع علهيا، يف معل املنظمة العا

 )الويبو( يف جانب امللكية الفكرية املرتبط ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛

 بأن فعالية هذه التدابري تتوقف بوجه خاص عىل ادلمع املايل املناسب؛ وتسلامي

 أن يشجع مثل هذه املساهامت؛ هأنكذكل بأن توافر إطار منسق ومناسب يريم إىل متويل هذه املشاركة من ش وتسلامي

قررت امجلعية العامة للويبو جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  وإذا]
التقليدية والفوللكور يف شلكها احلايل أو يف شلك آخر، أو إذا قررت إنشاء هيئة جديدة مسؤوةل عن األمور اليت تدخل يف 

 1يف شلكها احلايل )يُشار إىل أية هيئة من ذكل القبيل فامي ييل ابملصطلح العام "اللجنة"(.[ يةلنة املعارف التقليدنطاق معل 
 إنشاء صندوق للتربعات، يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل اكلتايل: 2تُويص امجلعية بأن ]تقّرر[ فإهنا

 الامس .أوال

امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة"، ويُشار إليه فامي ييل  فائدةتربعات للل يُطلق عىل الصندوق امس "صندوق الويبو  .1

 بلكمة "الصندوق".

 الهدف ونطاق العمل .اثنيا

يُؤّسس الصندوق حرصاي من أجل متويل مشاركة األشخاص املعيّنني لمتثيل الهات املعمتدة بصفة مراقب اليت متثّل  .2

أحصاب املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أو املؤمتنني علهيا امجلاعات األصلية واحمللية أو ومن يقوم مقاهما من 

 وفقا ألعرافهم، يف معل اللجنة ويف أنشطة الويبو األخرى املرتبطة هبذا العمل.

أشارت سينظر يف اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات اليت تعقد كجزء من برانمج معل اللجنة عىل النحو اذلي  )اثنيا(2

إليه امجلعية العامة واليت يشار إلهيا فامي ييل بعبارة "اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات"، عىل أهنا من األنشطة املتعلقة 

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

                                         
 (.WO/GA/32/13ثانية والثالثني )من تقرير دورهتا ال  202مالحظة من األمانة: اختذت امجلعية هذا القرار. انظر الفقرة  1

 (.WO/GA/32/13من تقرير دورهتا الثانية والثالثني ) 168مالحظة من األمانة: اختذت امجلعية هذا القرار. انظر الفقرة  2



WIPO/GRTKF/IC/39/3 
Annex I 
2 
 

والهات املعمتدة فهيا بصفة مراقب،  وملّا اكنت املشاركة يف معل اللجنة تقترص حسب نظاهما ادلاخيل عىل أعضاهئا .3

لون مه املمثلون املعيّنون عن  فإن ضامن القدرة عىل املشاركة التامة يف معل اللجنة يس تدعي أن يكون األشخاص املَُموَّ

الهات اليت س بق اعامتدها حسب األصول يف اللجنة، إما بصفة مراقب خاص معمتد من اللجنة نفسها أو مراقب معمتد 

 بو.الوي  من

ولن ميس إنشاء الصندوق ومعهل ابإلجراءات األخرى املعمول هبا، وخصوصا تكل اليت ينص علهيا النظام ادلاخيل  .4

العامتد امجلاعات األصلية  WIPO/GRTKF/IC/1/2املطبقة يف الوثيقة  (WIPO 399 (FE) Rev. 3)العام للويبو 

واحمللية وهجات أخرى بصفة مراقب أو لتنظمي املشاركة الفعاةل ألعضاهئا يف ادلورات. وال جيوز لعمل الصندوق أن يستبق أو 

يتجاوز قرارات أعضاء اللجنة املتعلقة ابالعامتد واملشاركة يف معل اللجنة. ومن املفهوم أنه ميكن للتربعات األخرى املبارشة 

وغريها من أشاكل املساعدة املبارشة القامئة أو املقبةل اليت تريم إىل متويل هذه املشاركة أو تسهيلها، أن تس متر خارج إطار 

 صندوق التربعات حسب اختيار املتربع.

 معايري ادلمع املايل .اثلثا

حسب الرشوط  "اثنيا" 2و 2خيصص ادلمع املايل املقدم من الصندوق حرصاي للهدف املنصوص عليه يف املادتني  .5

 التالية:

م من الصندوق عىل احلد األقىص من املوارد املتوفرة حقا يف الصندوق؛ (أ)  يقترص ادلمع املُقدَّ

م بدورة واحدة للجنة وأي أنشطة متعلقة هبا والحقة لها و/أو أي اجامتع واحد  (ب) يرتبط لك دمع ُمقدَّ

ادلمع يف مناس بة بعيهنا بإماكنية ادلمع من أجل  للفريق العامل ما بني ادلورات. وال جيوز أن خيل تقدمي

مشاركة املس تفيد من ادلمع األول يف دورات أخرى للجنة أو اجامتعات أخرى للفريق العامل ما بني 

 ادلورات؛

 جيب أن تتوفر الرشوط التالية يف الشخص اذلي يس تحق ادلمع املايل: (ج)

 أن يكون خشصا طبيعيا؛ "1"

معمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات األصلية أو احمللية أو من وأن ينمتي بصفته عضوا إىل هجة  "2"

يقوم مقاهما من أحصاب املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا 

 ألعرافهم؛

وأن يكون معيّنا كتابيا وحسب األصول من قبل املراقب لمتثيهل يف دورة اللجنة و/أو اجامتع  "3"

مل ما بني ادلورات الذلين خصا ابدلمع وابعتباره مس تفيدا حممتال من دمع الفريق العا

 الصندوق؛

وأن يكون قادرا عىل املشاركة واملسامهة بفعالية يف دورة اللجنة و/أو اجامتع الفريق العامل ما  "4"

بني ادلورات املقصودين ابدلمع، وذكل بأن يُظهر مثال جتربتَه يف جمال معل اللجنة وإملامه 
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بشواغل امجلاعات األصلية واحمللية ومن يقوم مقاهما من أحصاب املعارف التقليدية وأشاكل 

 التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم؛

وأن يراه اجمللس الاستشاري غري قادر عىل املشاركة يف دورة اللجنة و/أو اجامتع الفريق  "5"

 لصندوق الفتقاره إىل موارد مالية بديةل.العامل ما بني ادلورات دون دمع من ا

ضامن توزيع جغرايف واسع للمشاركة بني األقالمي اليوثقافية الس بعة املعرتف هبا يف منتدى األمم عند  (د)

املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب األصلية، ينبغي أن يراعي اجمللس الاستشاري رضورة دمع َمْن 

خاصة الهات اليت لها صفة مراقب ويقع مقّرها يف البدلان النامية يفتقر إىل موارد مالية بديةل، و 

 والبدلان األقل منوا والبدلان الزرية الصغرية النامية.

 ملايل املقدم من الصندوق ما ييل:يغطي ادلمع ا (ه)

فامي يتعلق بدورات اللجنة أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات، رشاء تذكرة ذهاب  "1"

ادلرجة الس ياحية، تشمل الرضائب املتعلقة هبا، للسفر بني مقر إقامة املس تفيد وإايب يف 

 وجنيف أو أي ماكن آخر تعقد فيه الاجامتعات، عرب أقرص الطرق وأرخصها؛

وفامي يتعلق بدورات اللجنة فقط، نفقات املعيشة يف شلك بدل إقامة يويم حسب التلكفة  "2"

دينة اليت يعقد فهيا الاجامتع، فضال عن مبلغ إضايف اليت حتددها األمم املتحدة لنيف أو للم

 لتغطية النفقات الالزمة عند الوصول وعند املغادرة ابلتلكفة املطبقة يف نظام األمم املتحدة؛

وفامي يتعلق ابدلمع املايل املقدم لإلقامة يف الفنادق ولنفقات املعيشة اخلاصة بأي اجامتع معنّي  "3"

ات، يطبّق املدير العام بصفته مديرا للصندوق وابس تخدام املوارد للفريق العامل ما بني ادلور

املالية املتاحة فيه فقط، الرتتيبات املالية نفسها املطبقة لمتويل ممثيل ادلول املشاركني يف اجامتع 

 الفريق العامل ما بني ادلورات نفسه؛

ة مبشاركة املس تفيدين من وتُس تثىن من ادلمع املقدم من الصندوق مجيع النفقات األخرى املتعلق "4"

 هذا ادلمع يف دورة اللجنة و/أو اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املعين.

إذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع عليه الاختيار لالس تفادة من دمع الصندوق إىل الانسحاب أو   (و)

جعة، ابس تثناء املصاريف اكن غري قادر عىل املشاركة يف ادلورة املعنية، حُتال أي مبالغ مل تنفق ومسرت 

اليت قد تنجم عن إلغاء احلجز، إىل احتياطي املوارد املتوفرة يف الصندوق، ويُعترب اختيار ذكل 

الشخص الغيا. وبإماكن طالب ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد للمشاركة يف دورة واحدة الحقة أو 

ما بني ادلورات، رشيطة أن يديل  أكرث للجنة و/أو يف اجامتع واحد الحق أو أكرث للفريق العامل

 مبعلومات تربر انسحابه أو طبيعة احلدث اذلي حال دون مشاركته.
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 آليات العمل .رابعا

 يعمل الصندوق عىل النحو التايل: .6

تأيت موارد الصندوق حرصا من تربعات احلكومات واملنظامت غري احلكومية وهجات أخرى خاصة أو  (أ)

 مزيانية الويبو العادية عىل وجه التحديد.معومية، وال جيوز حسهبا من 

تنحرص التاكليف اإلدارية املرتبطة بعمل الصندوق يف احلد األدىن لها وال جيوز أن يس تلزم ذكل حسب  (ب)

 أموال معينة يف شلك قرض من مزيانية الويبو العادية.

لصندوق. ويف هذا يتوىل املدير العام للويبو، مبساعدة جملس استشاري، إدارة التربعات املدفوعة ل  (ج)

الس ياق تكون اإلدارة املالية عىل يد املدير العام للويبو وتدقيق حساابت الصندوق عىل يد مدقق 

احلساابت يف الويبو وفقا لإلجراءات املعمول هبا متاش يا مع نظام الويبو املايل من أجل الصناديق 

 قوم هبا الويبو.الاستامئنية املنشأة لمتويل بعض أنشطة التعاون اإلمنايئ اليت ت

يتخذ املدير العام للويبو القرارات الرمسية املتعلقة بتوس يع نطاق ادلمع املايل بناء عىل توصية رصحية من  (د)

اجمللس الاستشاري. وتكون التوصيات املتعلقة ابختيار املس تفيدين، الصادرة عن اجمللس الاستشاري 

 ملزِمة للمدير العام وغري قابةل للطعن.

 ال الطلبات عىل النحو التايل:حتدد همل إرس (ه)

يرسل طالبو ادلمع املايل إىل املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب األصول بأسامهئم من  "1"

أجل احلصول عىل دمع مايل يُمكِّهنم من املشاركة يف إحدى دورات اللجنة، لتصل يف غضون 

لفريق العامل ما بني ادلورات يوما عىل األقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تس بق اجامتع ا 60

 املطلوب ادلمع للمشاركة فيه. ويُنظر يف الطلبات اليت تصل بعد ذكل يف ادلورة الالحقة؛

ويرسل طالبو ادلمع املايل إىل املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب األصول منفصةل  "2"

جامتع معنّي للفريق العامل وبأسامهئم من أجل احلصول عىل دمع مايل يُمكِّهنم من املشاركة يف ا

يوما عىل األقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تس بق  60ما بني ادلورات، لتصل يف غضون 

اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات املطلوب ادلمع للمشاركة فيه، أو لتصل قبل ذكل املوعد 

الطلبات اليت تصل بعد ليك تمتكن األمانة، ألس باب معلية، من حتديدها وإعالهنا. وينظر يف 

 ذكل يف ادلورة الالحقة.

ه املدير العام للويبو إىل املشاركني مذكرة إعالمية تضم ما ييل: (و)  قبل لك دورة من دورات اللجنة، يوجِّ

 مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف اترخي صياغة املذكرة؛ "1"

 وهوية املتربعني )ما مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته(؛ "2"
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 ومقدار املوارد املتاحة مع أخذ األموال املرصوفة بعني الاعتبار؛ "3"

 وقامئة األشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ إصدار املذكرة اإلعالمية السابقة؛ "4"

 واألشخاص اذلين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا؛ "5"

م للك مس تفيد؛ "6"  ومقدار ادلمع املُقدَّ

طاليب ادلمع لدلورة الالحقة و/أو الجامتع واحد الحق أو أكرث للفريق ووصفا ُمفّصال اكفيا ل "7"

 العامل ما بني ادلورات.

ه هذه املذكرة أيضا إىل أعضاء اجمللس الاستشاري واحدا واحدا من أجل البحث والتداول.  وتُوجَّ

عىل  بعد انتخاب أعضاء اجمللس الاستشاري، يدعو املدير العام للويبو اجمللس إىل الاجامتع  (ز)

هامش دورة اللجنة اليت تس بق دورة اللجنة و/أو اجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني 

ادلورات اليت يُنظر يف ادلمع من أجلها، دون املس حبق أعضائه يف إجراء مناقشة غري رمسية ألي 

 مسأةل تعين واليهتم بني دورات اللجنة.

ري اس تحقاق طاليب ادلمع املذكورة أعاله، وخصوصا يف عىل اجمللس الاستشاري التأكد من أن لك معاي (ح)

، متوفرة خالل مداوالته، وينبغي هل أن يتفق عىل قامئة مبَْن يوىص هبم من طاليب ادلمع 5املادة 

املس تحقني اذلين ينبغي أن يس تفيدوا من دمع الصندوق. وينبغي للمجلس الاستشاري أيضا التأكد 

 عند اعامتده توصيته مما ييل:

يق توازن بني اذلكور واإلانث من املس تفيدين، وبني األقالمي اليوثقافية اليت ينمتون إلهيا، يف حتق  –

 دورات اللجنة و/أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات املتتابعة بقدر اإلماكن،

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

 اللزوم.

وأخريا، ينبغي للجنة عند اعامتد توصيهتا أن تأخذ املوارد املتاحة بعني الاعتبار كام وردت يف مذكرة املدير العام للويبو 
)و(، وينبغي أن حتدد خصوصا طاليب ادلمع ممن انلوا املوافقة عىل دمعهم ابألموال املتاحة، 6اإلعالمية املشار إلهيا يف املادة 

املوافقة مبدئيا عىل دمعهم ولكن األموال املتاحة غري اكفية لمتويلهم. وينبغي إعطاء األولوية لهذه الفئة األخرية يف ومن انلوا 
 قرارات المتويل املُتخذة يف دورات اللجنة و/أو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات الالحقة.

م املكتب ادلويل للويبو املساعدة اإلدارية للمجلس  )ب(.6الاستشاري يف مداوالته وفقا للامدة  ويقدِّ

يعمتد اجمللس الاستشاري توصيته قبل هناية دورة اللجنة اليت جيمتع عىل هامشها. وحتدد هذه التوصية  (ط)

 ما ييل:

ادلورة املقبةل املقصودة ابدلمع املايل )أي دورة اللجنة الالحقة(، وإن لزم األمر، اجامتع واحد  "1"

 امل ما بني ادلورات؛الحق أو أكرث للفريق الع
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طاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل التوصية بدمعهم ابألموال املتاحة دلورة  "2"

 اللجنة و/أو الجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛

أي طالب دمع أو أكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئيا عىل التوصية بدمعه، ولكن األموال  "3"

  اكفية دلمعه؛املتاحة غري

 ؛10أي طالب دمع أو أكرث ُرفض طلبه وفقا لإلجراء املذكور يف املادة  "4"

أي طالب دمع أو أكرث ُأّجل طلبه لتنظر فيه ادلورة الالحقة للجنة مبزيد من التفصيل وفقا  "5"

 ؛10لإلجراء املذكور يف املادة 

لويبو اذلي يتّخذ قرارا بناء عىل التوصية. وخيطر املدير وينقل اجمللس الاستشاري فورا حمتوايت التوصية إىل املدير العام ل

العام للويبو اللجنة فورا أو قبل هناية ادلورة الارية عىل أي حال، عن طريق مذكرة إعالمية حتدد القرار املتخذ بشأن لك 

 طالب دمع.

ورة املعنية وإن لزم األمر يتخذ املدير العام للويبو التدابري اإلدارية الالزمة إلنفاذ قراره ابلنس بة إىل ادل (ي)

 )ب(.6ابلنس بة إىل اجامتع واحد أو أكرث للفريق العامل ما بني ادلورات املعين، وفقا للامدة 

 أحاكم أخرى متعلقة ابجمللس الاستشاري خامسا:

 يتكون اجمللس الاستشاري من تسعة أعضاء، مه: .7

 من نوابه خيتاره الرئيس انئبا هل؛ رئيس اللجنة اذلي يُعنيَّ حبمك املنصب، وإذا تعذر ذكل فواحد –

 ومخسة أعضاء من وفود ادلول األعضاء يف الويبو املشاركة يف اللجنة يشلكون توازان جغرافيا مناس با؛ –

وثالثة أعضاء من الهات املعمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات األصلية واحمللية أو من يقوم مقاهما من  –

 عبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقا ألعرافهم.أحصاب املعارف التقليدية وأشاكل الت 

 ويعمل األعضاء بصفة فردية وجيرون مداوالهتم ابس تقاللية بغض النظر عن أي مشاورات قد يروهنا مناس بة.

ابس تثناء العضو حبمك املنصب، يُنتخب أعضاء اجمللس الاستشاري من قبل اللجنة يف اليوم الثاين من لك دورة من  .8

ا بناء عىل اقرتاح رئيس اللجنة بعد التشاور مع ادلول األعضاء ومجموعاهتا اإلقلميية وممثيل الهات املعمتدة بصفة مراقب دوراهت

 عىل التوايل. وابس تثناء والية العضو حبمك املنصب، تنهتيي والايت أعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة الالحقة للجنة.

مش دورات اللجنة رشيطة توافر نصاب من س بعة أعضاء مبن فهيم الرئيس جيمتع اجمللس الاستشاري ابنتظام عىل ها .9

 أو أحد نوابه.

ال بد ألي توصية من أجل اختيار أي مس تفيد من موافقة س بعة أعضاء من اجمللس الاستشاري عىل األقل. ويف  .10

ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة  حال عدم التوصل إىل اتفاق بشأن أحد الطلبات، جيوز الاس مترار يف حبثه يف ادلورة الالحقة

 أصوات أو أقل. ويف احلاةل األخرية، يُعد الطلب مرفوضا دون املس حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد الحقا.
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م طلبا من أجل متويل ممثل عنه أن  .11 جيب عىل أي عضو من أعضاء اجمللس الاستشاري هل ارتباط مبارش مبراقب قدَّ

 تباط وميتنع عن أي تصويت متعلق بأي طالب متويل اختاره ذكل املراقب.خيرب اجمللس الاستشاري بذكل الار 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 األصلية واحمللية املعمتدةامجلاعات صندوق الويبو للتربعات لفائدة 

 مجع األموال

 بيان احلاةل

 

 الس ياق .أوال

مبادرة س ياس ية جديدة تريم إىل حامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )أو  1998أطلقت الويبو يف س نة 

إىل إدارة التفاعل بني امللكية الفكرية  أشاكل التعبري الفوللكوري( من إساءة اس تعاملها وتعمميها بشلك غري مناسب، كام تريم

واملوارد الوراثية. والشعوب األصلية وامجلاعات احمللية يه الشعوب وامجلاعات املتأثرة ابدلرجة األوىل ألن تقاليدها ونظمها 

لفعاةل للمعارف املعرفية وأشاكل التعبري الثقايف دلهيا يه أساس هويهتا ومنوها يف املس تقبل. وتس تلزم امحلاية املناس بة وا

التقليدية أن تتبع ادلول هنجا منسقا يف هذا الصدد. وبناء عليه قررت ادلول األعضاء إنشاء هيئة اتبعة للويبو تعكف رصاحة 

عىل حفص املعايري اليت قد تُعمتد عىل الصعيد ادلويل لضامن امحلاية. وتكل الهيئة يه لنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية 

 لفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )لنة املعارف(.ابمللكية ا

 رضورة تيسري مشاركة الشعوب األصلية وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل يف لنة املعارف

ئل اليت تؤثر ترى امجلاعات األصلية واحمللية عن حق أنه ينبغي لها أن تمتكن من املشاركة يف معليات اختاذ القرارات يف املسا

، اذلي اعمتدته امجلعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةمن  18فهيا. كام تنص املادة 

 ..."؛للشعوب األصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابملسائل اليت متس حقوقها، عىل أن "2007سبمترب  13

األصلية وامجلاعات احمللية اللجنة ابخلربات واملعلومات والتعليقات والاقرتاحات الرضورية لضامن وفاء القرارات  ومتّد الشعوب

 املتخذة ابحتياجات املس تفيدين وتوقعاهتم.

عمل وعليه سلّمت وفود احلكومات دلى اللجنة، ابإلجامع، بأن "مشاركة امجلاعات األصلية واحمللية من األمهية مباكن لسري ال

 يف اللجنة".

لوضع صك قانوين  مفاوضات مكثّفة، حيامن اس هتلت اللجنة 2009وقد ازدادت رضورة تيسري املشاركة إحلاحا منذ ديسمرب 

 دويل أو أكرث لتوفري امحلاية الفعاةل.
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 صندوق التربعات: األهداف وسري العمل والنتاجئ اثنيا.

لضامن مشاركة الشعوب األصلية وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل ونشطة اختذت ادلول األعضاء يف الويبو تدابري ملموسة 

 بصفة مراقب يف اللجنة.

بإجراءات اعامتد رسيعة مجليع املنظامت غري احلكومية واحلكومية ادلولية. وتضم لنة املعارف  2001ورشع العمل منذ أبريل 

مهنم امجلاعات األصلية واحمللية. وتفتتح دورات اللجنة بعقد مراقب معمتد ميثل العديد  300يف الوقت الراهن ما يزيد عىل 

اجامتع للفريق املعين بقضااي الشعوب األصلية، يتحدث فيه أعضاء من امجلاعات األصلية واحمللية عن جتارهبم ووهجات نظرمه. 

يز إسهام إجيايب من املراقبني" ، طلبت امجلعية العامة للويبو من اللجنة إعادة النظر يف إجراءاهتا بغرض "تعز 2011ويف عام 

 .2012يف معل اللجنة. واعمتدت اللجنة مبادرات معلية خمتلفة يف هذا الصدد يف فرباير 

صعوابت يتعذر التغلب وإىل جانب ذكل أكّد العديد من الشعوب األصلية وامجلاعات احمللية، وال يزال يؤكّد، عىل أنه واجه 

 أثناء اجامتعات اللجنة، وقد حالت تكل التاكليف دون مشاركهتم بفعالية. ثلهيم وإقامهتمعلهيا يف متويل تاكليف رحالت سفر مم 

وسعيا للتصدي لهذا الشاغل املرشوع، وبعد إجراء مشاورات واسعة واس تعراض أفضل املامرسات املتبعة يف منظومة األمم 
املعمتدة من أجل  األصلية واحملليةاعات مجلالفائدة  قرار إنشاء صندوق الويبو للتربعات 2005اختذت الويبو يف س نة املتحدة، 

 متويل مشاركة مراقبني معمتدين عن تكل امجلاعات يف دورات اللجنة.

وحّددت امجلعية العامة هدف هذه األداة المتويلية الرضورية وقواعد معلها بوضوح يف قرارات رمسية توفر األساس القانوين 

 .4للصندوق

 هدف الصندوق

ا الصندوق إالّ لتوفري ادلمع املايل للمراقبني املعمتدين اذلين ميثلون امجلاعات األصلية واحمللية، وذكل بتغطية مل يُصمم هذ

تاكليف رشاهئم لتذكرة ذهاب وإايب يف ادلرجة الس ياحية عرب أرخص الطرق ومنحهم بدل املعيشة اليويم ومنحهم، يف بعض 

 .عند املغادرة وعند الوصولات غري متوقعة قد يتكبدوهنا أية نفقلتغطية احلاالت، مبلغا إضافيا موحدا 

متويل  مصدر ال

والصندوق ال يعمتد إالّ عىل مزيانية املنظمة للحفاظ عىل سري معل الصندوق. ال يؤذن ألمانة الويبو أن تسحب أموالا من 

 إذا حصل عىل تربعات من املاحنني.. ويعين ذكل أنّه ال ميكن للصندوق تأدية معهل إالّ التربعات اليت يقدهما املاحنون

                                         
التاسعة  كام اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو )ادلورة الثانية والثالثون( وكام ُعّدل الحقا من قبل امجلعية العامة للويبو )ادلورة WO/GA/32/6انظر مرفق الوثيقة  4

 والثالثون(. وقواعد الصندوق متاحة عىل املوقع التايل:

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

 الشفافية 

 تُعرض علهيا يف لك من دوراهتا، بقامئة املتربعني وجحم التربعات  5تُبلّغ اللجنة، عن طريق مذكرة إعالمية رمسية

لني مع املبل غ املنفق عىل والوضع املايل للصندوق وقامئة املرحشني للحصول عىل ادلمع املايل وقامئة املشاركني املموَّ

 لك واحد مهنم؛

o  وتنتخب اللسة العامة للجنة األعضاء التسعة يف جملس الصندوق الاستشاري اذلي خيتار املرحشني للحصول
 ؛يُنتخبون فهيااللجنة اليت  دورةعىل المتويل، ابقرتاح من رئيسه. وتنهتيي والية هؤالء األعضاء معليا يف هناية 

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

o  تقريرا رمسيا يف هناية لك اجامتع يعقده ويُرسل حمتوى ذكل التقرير إىل املدير العام ويعمتد اجمللس الاستشاري
 .6رمسيةللويبو اذلي يتوىل إبالغ اللجنة به عىل حنو عاجل عن طريق مذكرة إعالمية 

 الاس تقاللية والشمولية 

o الشخصية؛ يعمل األعضاء التسعة يف جملس الصندوق الاستشاري ابس تقاللية ويتخذون قراراهتم بصفهتم 

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

o  ملزمة ألمانة الويبو اليت تكتفي بتقدمي ادلمع اإلداري الالزم وتنفذ تكل الاستشاري توصيات اجمللس تكون و
 مع التقيّد الصارم بقواعد الصندوق؛ التوصيات

o  عة أصلية أو حملية واحدة من املراقبني املعمتدين املمثلني مجلاالاستشاري ويكون ثالثة أعضاء يف اجمللس
 .أكرث أو

 الفعالية: عدم خصم التاكليف اإلدارية من الصندوق 

o  جيمتع أعضاء اجمللس الاستشاري عىل هامش دورة اللجنة اليت يشاركون فهيا. وال يدفع هلم أجر أو تعويض

 مقابل املهام اليت يضطلعون هبا؛

o اليت جيمتع خاللها؛ وعىل هذا اجمللس أن خيتمت مداوالته قبل هناية ادلورة 

                                         
 واملتاحة عىل املوقع التايل: 2018 نومفرب 21 املؤرخة /INF/4/83WIPO/GRTKF/ICكرة الويبو اإلعالمية انظر مثال مذ 5

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_38/wipo_grtkf_ic_38_inf_4.pdf. 
 واملتاحة عىل املوقع التايل: 1820ديسمرب 13املؤرخة  /INF/6/83WIPO/GRTKF/ICانظر، مثال، مذكرة الويبو اإلعالمية  6

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_38/wipo_grtkf_ic_38_inf_6.pdf. 
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o وال يؤذن ألمانة الويبو أن تسحب أموالا من الصندوق لتغطية أية تاكليف إدارية؛ 

o .وهناك بند يف قواعد الصندوق ُوضع خصيصا لإلبقاء عىل التاكليف اإلدارية عند احلد األدىن 

 (2018 أكتوبر 25 -2006)أبريل  النتاجئ

دورة من دورات لنة املعارف )مبا فهيا ادلورة  03للمشاركة يف  7طلب دمع 326عوجل حلد اآلن ما مجموعة 

 اجامتعا للمجلس الاستشاري للصندوق. 30والثالثون( واجامتعني للفريق العامل ما بني ادلورات أثناء  الثامنة

لفريق العامل واجامتعني ل ومبا يشمل تكل ادلورة للجنة املعارفة والثالثني ثامنال ومن ادلورة العارشة وحىت ادلورة 

جمللس اليت أوىص اطلبات و  207 البالغ عددها الطلباتمجموع طلبا من  146مّول الصندوق بني ادلورات،  ما

 .8ممثال عن خمتلف امجلاعات األصلية واحمللية 75بمتويلها دلمع مشاركة الاستشاري 

 التربعات املقدمة إىل الصندوق اثلثا.

 األحاكم املتعلقة ابلتربعات

 أية قيود فامي خيص املبلغ األدىن أو املبلغ األقىص اذلي ميكن التربع به؛  توجدال 

  ويُبلّغ عن أسامء املتربعني ومس توى التربعات والتعهدات الواردة عن طريق مذكرة إعالمية قبل لك

دورة من دورات اللجنة. وميكن التناقش مع املتربعني بشأن الوسائل األخرى املتاحة إلبداء الشكر 

 دير هلم. ولكن جيوز عدم ذكر أسامء املتربعني إذا أعربوا عن رغبهتم يف ذكل؛والتق

  وخُتصص مجيع التربعات بشلك مبارش وحرصي لمتويل مشاركة امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة يف

 دورات اللجنة. وال يتحمل الصندوق أية تاكليف إدارية؛

  اخلروج عن قواعده فامي يتعلق بأي تربع معنّي؛وابلنظر إىل الطابع امجلاعي للصندوق ال ميكن 

 وال ميكن ألية هجة ماحنة ختصيص التربعات لفئة معينة من املس تفيدين أو النفقات؛ 

                                         
لفا عن ألغراض "بيان احلاةل" احلايل، يُعترب أي طلب يعاد تقدميه إىل اجمللس الاستشاري بعد أن أجّل اجمللس النظر فيه يف وقت سابق طلبا خمت 7

 املؤجل. الطلب
بمتويل مشاركهتم، وذكل  طالب دمع ممن أوىص اجمللس الاستشاري 33يف مقدور الصندوق متويل طالب دمع طلباهتم. ومل يكن  24خالل هذه الفرتة، حسب  8

دمع واحد( وادلورة السادسة بسبب انعدام املوارد الاكفية يف الصندوق ألغراض ادلورة التاسعة عرشة )طالب دمع واحد( وادلورة الرابعة والعرشين )طالب 

طالب دمع( وادلورة السادسة والثالثني )ثالثة طاليب دمع( وادلورة  21والعرشين )أربعة طاليب دمع( وادلورات من الثامنة والعرشين إىل الثالثة والثالثني )

، ترتيب األس بقيةيف األول  اكن، و أحد مقديم الطلبات املوىص هبم عىلعرض و . طالبا دمع(وادلورة الثامنة والثالثني ) بعة والثالثني )ثالثة طاليب دمع(السا

 نحم عىل هذا العرض و  به اذلي اكن يف املرتبة الثانية وافق مقدم الطلب املوىصو . لو ادلورة الثامنة والثالثني لكنه رفض العرض ومل ميألغراض متويل جزيئ 

 الصندوق.وتويف طالب دمع واحد موىص به قبل الاس تفادة من دمع  .ادلورة الثامنة والثالثنيألغراض  متويالً 
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  وخيتار اجمللس الاستشاري للصندوق، ابس تقاللية، املرحشني للحصول عىل ادلمع. وإذا اكن أحد

 أن يرتحش لالنتخاب كعضو يف اجمللس املذكور؛ املتربعني ممثال يف اللجنة بصفته دوةل عضوا، فيجوز هل

  تُس تخدم التربعات برتتيب دخولها يف احلساب املرصيف للصندوق؛و 

 الهات املاحنة إىلتقدمي التقارير 

 يمت اإلبالغ بشلك معياري وعلين عن اس تخدام الصندوق من خالل مذكرة إعالمية.

املتبادةل اليت تضفي طابعا رمسيا عىل اتفاق التربع بني الهات املاحنة والويبو، وجيوز، ابإلضافة إىل ذكل، أن تشمل الرسائل 

 بندا ينص عىل إعداد تقرير مايل مرحيل أكرث تفصيال خبصوص اس تخدام التربعات.

 وخيضع معل الصندوق كذكل للتدقيق ادلاخيل.

 رضورة متويل الصندوق رابعا.

 :من طائفة واسعة من املتربعنيمن التربعات املقدمة  ،2005منذ إنشائه يف س نة ، اس تفاد الصندوق

 وفامي ييل قامئة املتربعني، حسب التسلسل التارخيي للتربعات:

 البيولويج الربانمج السويدي ادلويل للتنوع (SwedBio/CBM) 

  فرناك سويرساي(؛ 86 092.60)ما يعادل 

  فرناك سويرساي(؛ 31 684وفرنسا )ما يعادل 

  فرناك سويرساي(؛ 29 992.50)ما يعادل وصندوق كريس تنسن 

 )وسويرسا )املعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية 

 فرنك سويرسي(؛ 250 000)

  فرناك سويرساي(؛ 18 465.27وجنوب أفريقيا )ما يعادل 

  فرناك سويرساي(؛ 98 255.16والرنوجي )ما يعادل 

 ( ؛ 500وماحن جمهول)فرنك سويرسي 

 فرناك سويرساي(؛ 14 217.78 وأسرتاليا )ما يعادل 

  فرناك سويرساي(؛ 4 694ونيوزيلندا )ما يعادل 

  فرناك سويرساي(. 37 835وأسرتاليا )ما يعادل 

 فرناك سويرساي. 661 236.71اجملموع: 
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 .فرناك سويرساي 96.50 بلغ رصيد الصندوق، 2019فرباير  4يف 

لن يكون الصندوق قادراً عىل متويل أي طالب لدلمع يوىص أو قد  الصندوق،وابلنظر إىل املبلغ املتاح حاليا يف حساب 
ل الصندوق بتربعات  ةتاسعال يوىص اجمللس الاستشاري للصندوق بمتويهل ألغراض ادلورة  والثالثني للجنة وبعدها، إالّ إذا ُموِّ

 جديدة يف الوقت املناسب.

 ملزيد من املعلومات:

 التربعات ومعهلالقواعد املتعلقة هبدف صندوق 

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

 تفاصيل عن صندوق التربعات متاحة عىل اإلنرتنت

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

 وثيقة[]هناية املرفقني وال

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

