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WIPO/GRTKF/IC/40/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  13 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 يونيو 21اإىل  17 جنيف، من

 مشاركة اجلماعات األصلية واحمللية: صندوق التربعات
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 متويل صندوق التربعات

 اإىل وصل املبلغ املتاح يف حساب صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة )"الصندوق"( .1

 .2019 مايو 8يف  سويرسيا  فرنكا  365.25 18

مسامهة تكل احلكومة مت قد، لثالثني للجنةادلورة التاسعة وا ، خاللحكومة كندا اذلي قطعته تعهدال عىل  وبناءا  .2

ىلكبرية  يف  (التحويلولر كندي يف اترخي د 000 25ما يعادل أأي ) سويرسيا  فرنكا  268.75 18 قدرهاالصندوق  اإ

قدمهتا حكومة أأسرتاليا يف اليت ثالثة ال سامهة امل ، بعد ماحنةهجة من  تربع أ خراملسامهة يه تكل و  .2019 مارس 27

 .2017فرباير  28

تغطية لصندوق يف ااملبلغ املتاح  يُتوقع أأن يتيح، السفر يف تكليف والتغريات املتوقعةالسابقة  التجارب واستناداا اإىل .3

للجنة  اجمللس الاستشاري للصندوق عىل هامش ادلورة التاسعة والثالثني عن الصادرةجزء من النفقات املتعلقة ابلتوصية 
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لقواعد الصندوق  اا ادلورة الأربعني للجنة وفق لأغراض( WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6 مرفق الوثيقة)انظر 

 (.1الأول املرفقيف  )الواردة

تكليف مجيع ال ربعني لن يتيح متويل والرصيد املتبقي يف الصندوق بعد تغطية مجيع املرصوفات اخلاصة ابدلورة الأ  .4

 املقبةليف ادلورة املشاركة هل هبدف لصندوق بمتوياقد يويص اجمللس الاستشاري  معلدلطالب بأأي ذات الصةل املس تحقة 

 دت امجلعية العامة للويبو ولية اللجنة.جد   يف حال، للجنة

، يتوقف جحم ادلمع اذلي ميكن للصندوق توفريه عىل 2للقواعد الصندوق احلالية كام يه واردة يف املرفق الأو  ووفقاا  .5

وجيدر التذكري يف هذا الصدد بأأنه مل يكن يف مقدور الصندوق، بعد س نوات من  .التربعات اليت تقدهما اجلهات املاحنة حرصاا 

رة الثالثة والثالثني بدء معهل، من متويل أأي طالب لدلمع ممن أأويص بمتويل مشاركهتم من ادلورة السابعة والعرشين وحىت ادلو 

، وذكل بسبب التاسعة والثالثنيادلورة و  للجنة، عىل التوايل ومبا يشمل تكل ادلورة، ولأغراض ادلورة السابعة والثالثني

ل  عىل ن الصندوق قادراا يك ومل انعدام تربعات جديدة. للمشاركة يف ادلورة  لدلمع موىص به واحد طالبل جزيئ متويلتقدمي  اإ

 والثالثني. الثامنة

وكذكل  2016/2017و 2014/2015و 2012/2013خالل الثنائيات  وجش ع املدير العام ورؤساء اللجنة، مراراا  .6

، ادلول والسابعة والثالثني والثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني ادلوراتخالل 

ىل احلاجة امللح   عىل التربع للصندوق نظراا  قويا  اخلاصة املهمتة تشجيعاا الأعضاء يف اللجنة واجلهات العامة أأو  ة اليت يقر  هبا اإ

ذ  امجليع واملمتثةل يف ضامن مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية.  أأحاطويف أأحدث تقرير للمجلس الاستشاري للصندوق، "واإ

ادلورات املقبةل  يف دمع مشاركهتمب أأويص لب لدلمع ممنأأي طامتويل لن يكون قادراا عىل الصندوق  بأأناجمللس الاستشاري 

ىل الصندوق، و  [...] جديدة مساهامت دون ورودللجنة  احملمتلني  حث  بشدة ادلول الأعضاء يف الويبو واملاحننيمن املاحنني اإ

 (.WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6يف الصندوق" )انظر مرفق الوثيقة  مزيد من املسامهةعىل  ال خرين

نتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضاي الشعوب الأصلية، من جانبه، ما ييل يف التقرير عن دورته السابعة وذكر م  .7

من وثيقة اجمللس الاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدة  58)انظر الفقرة  2018أأبريل  27اإىل  16عرشة املعقودة من 

E/2018/43*-E/C.19/2018/11* :)فائدةتربعات لال صندوق عن قلقه من استنفاد موارد  "ويعرب املنتدى ادلامئ 

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، ويؤكد عىل الأمهية احلامسة للمشاركة الكمةل والفعاةل  امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة

ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف مفاوضات 

عالن الأمم املتحدة ]من  41التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وفقاا للامدة  التقليدية والفوللكور بشأأن حقوق الشعوب اإ

لفكرية عىل املسامهة يف . وحتقيقاا لهذه الغاية، يشجع املنتدى بشدة ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية ا[الأصلية

ىل اس تكشاف وحتديد س بل مبتكرة مجلع الأموال للصندوق، بس بل من بيهنا اس تخدام املزيانية  صندوق التربعات ويدعوها اإ

العادية للمنظمة. ويويص املنتدى أأيضاا بأأن تزيد املنظمة العاملية للملكية الفكرية عدد املشاركني من الشعوب الأصلية من 

 ية العادية وأأن تسمح مبشاركهتم الكمةل والفعاةل يف املفاوضات".خالل املزيان 

                                         
يداع طلبات ادلمع:  1 جراءات اإ تتاح عىل موقع الويبو أأيضاا قواعد الصندوق ومجيع التفاصيل العملية بشأأنه وطريقة معهل واإ

https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html. 
يداع طلبات ادلمع:  2 جراءات اإ تتاح عىل موقع الويبو قواعد الصندوق ومجيع التفاصيل العملية بشأأنه وطريقة معهل واإ

https://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html. 
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ىل الوضع املايل للصندوق حينئذ، دعا رئيس اللجنة هذه الأخرية يف دورتهيا السابعة  .8 وجيدر التذكري بأأنه ابلنظر اإ

ىل التفكري يف طرق جديدة لمتويل الصندوق )انظر الوثيقة   (.WIPO/GRTKF/IC/29/3والعرشين والثامنة والعرشين اإ

[ 2018انشدت ]امجلعية العامة للويبو لعام "التوصيات اليت قدمهتا اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني، بناءا عىل و  .9

ىل التقدم احملرز، ترسيع معلها طبقاا  جلنة املعارف، استناداا  )و( ومع  [...] :2018/2019لولية جلنة املعارف للثنائية  اإ

ىل استنفاد موارد صندوق الاعرتاف بأأمهية مشار  كة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة املعارف، والإشارة اإ

مكنية الإسهام يف الصندوق وحبث ترتيبات متويل بديةل أأخرى  الويبو للتربعات، وتشجيع ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ

 (.A/58/10من الوثيقة  43)انظر الفقرة 

ثة يف املذكرة الإعالمية لقواعد الصندوق ووفقاا  .10 ةل وحمدَّ م معلومات مفصَّ ، س تقدَّ

WIPO/GRTKF/IC/40/INF/4 ىل اللجنة قبل دورهتا وستتضمن تكل املذكرة الإعالمية مجةل  .احلالية اليت سرُتفع اإ

وأأسامء املتربعني، معلومات مهنا مس توى التربعات والتعهدات الواردة حىت اترخي صدور املذكرة، واملبلغ املتاح يف الصندوق، 

ن ُوجدوا، وأأخرياا  والأربعنيوالثالثني  التاسعةللمشاركة يف ادلورتني  وأأسامء طاليب ادلمع اذلين تلقوا متويالا  أأسامء  للجنة، اإ

 طاليب المتويل للمشاركة يف ادلورة املقبةل للجنة.

 تعيني اجمللس الاستشاري

د أأهداف الصندوق وقواعد مع .11 هل ما ييل: "ابس تثناء العضو حبمك املنصب، يُنتخب أأعضاء جاء يف القرار اذلي حد 

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

قلميية وممثيل اجلهات املعمتدة بصفة مراقب عىل التوايل. ناء ولية العضو حبمك املنصب، وابس تث  مع ادلول الأعضاء ومجموعاهتا الإ

 (.8تنهتيي وليت أأعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة الالحقة للجنة" )املادة 

والثالثني للجنة، اقرتح الرئيس أأعضاء اجمللس الاستشاري الامثنية التالية أأسامؤمه وانتخبهتم اللجنة  التاسعةويف ادلورة  .12

 ابلزتكية للعمل بصفهتم الشخصية:

 أأعضاء يف وفود ادلول الأعضاء يف الويبو:بوصفهم  "1"

الس يد أألكساندر دا كوس تا، وزير مستشار وانئب ؛ و الس يد مارتني كوري، مستشار، البعثة ادلامئة لش ييل يف جنيف

الس يدة ش ييل رو، كبرية مديري املشاريع، ؛ و املمثل ادلامئ، سفارة غامبيا يف سويرسا والبعثة ادلامئة لغامبيا يف جنيف

الس يد غزيز س يتشانوف، السكرتري الثالث، البعثة ادلامئة ؛ و لوم والتمنية الاقتصادية يف كنداالابتكر والع وزارة

 ؛الس يدة انفارات اتنكمالس، وزيرة مستشارة، البعثة ادلامئة لتايلند يف جنيف؛ و لكزاخس تان يف جنيف

الأصلية واحمللية أأو من يقوم مقاهمم من أأحصاب وبوصفهم أأعضاء يف اجلهات املعمتدة بصفة مراقب عن امجلاعات  "2"

 املعارف التقليدية أأو أأشكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املؤمتنني علهيا:

الس يد جريميي ؛ و ، بريوة اذلاتية لشعوب الأنديز الأصليةالس يدة جيس يك فوريرو، ممثةل اللجنة القانونية للتمني

، اجمللس الهندي لأمريك اجلنوبية الس يدة غايس برييليت، ممثةل؛ و كنداكولودزجي، ممثل مجعية الشعوب الأوىل، 

 .سويرسا
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 بعثة ادلامئة لإندونيس يا يف جنيفال يف  برتبة وزير مستشاروهو جنة الس يد فزيال شريي س يدهارات، الل  وعني  رئيس .13

 للمجلس الاستشاري. انئب رئيس اللجنة، رئيساا و

، فال بد للجنة من أأن الأربعنيستنقيض يف بداية ادلورة  وملا اكنت ولية الأعضاء احلاليني يف اجمللس الاستشاري .14

مكنية انتخاب الأعضاء  أأو قبهل. الأربعنيتنتخب أأعضاء جدد يف اليوم الثاين من دورهتا  وتسمح قواعد الصندوق ابإ

 .جمدداا  السابقني

ن اللجنة مدعوة اإىل .15  :ما ييل اإ

أأعضاءها ولك اجلهات  حتث  بشدةأأن  "1"

العامة واخلاصة املهمتة عىل التربع للصندوق بغية 

مترار معهل؛  ضامن اس 

وأأن تنتخب أأعضاء اجمللس الاستشاري  "2"

الرئيس يف اليوم الثاين  مقرتحعىل  للصندوق بناءا 

 من دورهتا أأو قبهل.

[ييل ذكل املرفقان]
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نشاء صندوق الويبو   تربعاتلل اإ

 امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة لفائدة

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

 )يف ادلورة التاسعة والثالثني( وعدلته لحقاا 

 

اختاذ تدابري مناس بة لتيسري مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية ومن يقوم مقاهما من أأحصاب املعارف التقليدية  عىل عزماا 
لأعرافهم والتشجيع علهيا، يف معل املنظمة العاملية للملكية الفكرية  وأأشكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املؤمتنني علهيا وفقاا 

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

 بأأن فعالية هذه التدابري تتوقف بوجه خاص عىل ادلمع املايل املناسب؛ وتسلميا 

ىل متويل هذه املشاركة من شأأن وتسلميا  طار منسق ومناسب يريم اإ  أأن يشجع مثل هذه املساهامت؛ هكذكل بأأن توافر اإ

ت امجلعية العامة للويبو جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف قرر واإذا]
نشاء هيئة جديدة مسؤوةل عن الأمور اليت تدخل يف  ليدية والفوللكور يف شلكها احلايلالتق  ذا قررت اإ أأو يف شلك أ خر، أأو اإ

ىل أأية هيئة من ذكل القبيل فمي ييل ابملصطلح العام "اللجنة"([يف جلنة املعارف التقليديةنطاق معل   1 شلكها احلايل )يُشار اإ
ر[ فاإهنا نشاء صندوق للتربعات، يكون امسه وهدفه ومعايريه لدلمع والعمل اكلتايل: 2تُويص امجلعية بأأن ]تقر   اإ

 الامس .أأولا 

ليه فمي ييل  فائدةتربعات للل يُطلق عىل الصندوق امس "صندوق الويبو  .1 امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة"، ويُشار اإ

 بلكمة "الصندوق".

 الهدف ونطاق العمل .اثنياا 

س الصندوق حرصيا  .2 من أأجل متويل مشاركة الأشخاص املعي نني لمتثيل اجلهات املعمتدة بصفة مراقب اليت متث ل  يُؤس 

حصاب املعارف التقليدية وأأشكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املؤمتنني علهيا امجلاعات الأصلية واحمللية أأو ومن يقوم مقاهما من أأ 

 لأعرافهم، يف معل اللجنة ويف أأنشطة الويبو الأخرى املرتبطة هبذا العمل. وفقاا 

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

لهيا فمي ييل بعبارة "اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات"، عىل أأهنا من الأنشطة املتعلقة  ليه امجلعية العامة واليت يشار اإ اإ

طار نطاق املادة   .2بعمل اللجنة اليت تضطلع هبا الويبو يف اإ

                                         
 (.WO/GA/32/13من تقرير دورهتا الثانية والثالثني ) 202ر الفقرة مالحظة من الأمانة: اختذت امجلعية هذا القرار. انظ 1
 (.WO/GA/32/13من تقرير دورهتا الثانية والثالثني ) 168مالحظة من الأمانة: اختذت امجلعية هذا القرار. انظر الفقرة  2
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ا واجلهات املعمتدة فهيا بصفة مراقب، ومل ا اكنت املشاركة يف معل اللجنة تقترص حسب نظاهما ادلاخيل عىل أأعضاهئ .3

لون مه املمثلون املعي نون عن  فاإن ضامن القدرة عىل املشاركة التامة يف معل اللجنة يس تدعي أأن يكون الأشخاص املَُموَّ

ما بصفة مراقب خاص معمتد من اللجنة نفسها أأو مراقب معمتد  اجلهات اليت س بق اعامتدها حسب الأصول يف اللجنة، اإ

 يبو.الو  من

نشاء الصندوق ومعهل ابلإجراءات الأخرى املعمول هبا، وخصوصاا  .4 تكل اليت ينص علهيا النظام ادلاخيل  ولن ميس اإ

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

فعاةل لأعضاهئا يف ادلورات. ول جيوز لعمل الصندوق أأن يستبق أأو واحمللية وهجات أأخرى بصفة مراقب أأو لتنظمي املشاركة ال

يتجاوز قرارات أأعضاء اللجنة املتعلقة ابلعامتد واملشاركة يف معل اللجنة. ومن املفهوم أأنه ميكن للتربعات الأخرى املبارشة 

طار وغريها من أأشكل املساعدة املبارشة القامئة أأو املقبةل اليت تريم اإىل متويل هذه ا ملشاركة أأو تسهيلها، أأن تس متر خارج اإ

 صندوق التربعات حسب اختيار املتربع.

 معايري ادلمع املايل .اثلثاا 

حسب الرشوط  ()اثنياا 2و 2للهدف املنصوص عليه يف املادتني  خيصص ادلمع املايل املقدم من الصندوق حرصيا  .5

 التالية:

م من الصندوق عىل احلد  (أأ )  يف الصندوق؛ الأقىص من املوارد املتوفرة حقاا يقترص ادلمع املُقدَّ

م بدورة واحدة للجنة وأأي أأنشطة متعلقة هبا ولحقة لها و/أأو أأي اجامتع واحد  (ب) يرتبط لك دمع ُمقدَّ

مكنية ادلمع من أأجل  للفريق العامل ما بني ادلورات. ول جيوز أأن خيل تقدمي ادلمع يف مناس بة بعيهنا ابإ

الأول يف دورات أأخرى للجنة أأو اجامتعات أأخرى للفريق العامل ما بني  مشاركة املس تفيد من ادلمع

 ادلورات؛

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

 ؛طبيعياا  أأن يكون خشصاا  "1"

اإىل هجة معمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات الأصلية أأو احمللية أأو من  وأأن ينمتي بصفته عضواا  "2"

 ا من أأحصاب املعارف التقليدية وأأشكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقاا يقوم مقاهم

 لأعرافهم؛

املراقب لمتثيهل يف دورة اللجنة و/أأو اجامتع  طرفوحسب الأصول من  كتابياا  وأأن يكون معي ناا  "3"

 ن دمع الصندوق؛م حممتالا  الفريق العامل ما بني ادلورات الذلين خصا ابدلمع وابعتباره مس تفيداا 

عىل املشاركة واملسامهة بفعالية يف دورة اللجنة و/أأو اجامتع الفريق العامل ما  وأأن يكون قادراا  "4"

ملامه  بني ادلورات املقصودين ابدلمع، وذكل بأأن يُظهر مثالا  جتربتَه يف جمال معل اللجنة واإ
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ف التقليدية وأأشكل بشواغل امجلاعات الأصلية واحمللية ومن يقوم مقاهما من أأحصاب املعار 

 لأعرافهم؛ التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقاا 

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

ىل موارد مالية بديةل.  العامل ما بني ادلورات دون دمع من الصندوق لفتقاره اإ

واسع للمشاركة بني الأقالمي اجليوثقافية الس بعة املعرتف هبا يف منتدى الأمم ضامن توزيع جغرايف عند  (د)

املتحدة ادلامئ املعين بقضاي الشعوب الأصلية، ينبغي أأن يراعي اجمللس الاستشاري رضورة دمع َمْن 

ها يف البدلان النامية ىل موارد مالية بديةل، وخاصة اجلهات اليت لها صفة مراقب ويقع مقر   يفتقر اإ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان اجلزرية الصغرية النامية.

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

فمي يتعلق بدورات اللجنة أأو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات، رشاء تذكرة ذهاب  "1"

قامة  يب يف ادلرجة الس ياحية، تشمل الرضائب املتعلقة هبا، للسفر بني مقر اإ املس تفيد واإ

 وجنيف أأو أأي مكن أ خر تعقد فيه الاجامتعات، عرب أأقرص الطرق وأأرخصها؛

قامة يويم حسب التلكفة  "2" وفمي يتعلق بدورات اللجنة فقط، نفقات املعيشة يف شلك بدل اإ

ضايف  اليت حتددها الأمم املتحدة جلنيف أأو للمدينة اليت يعقد فهيا الاجامتع، فضالا  عن مبلغ اإ

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

قامة يف الفنادق ولنفقات املعيشة اخلاصة بأأي اجامتع معني   "3" وفمي يتعلق ابدلمع املايل املقدم لالإ

للصندوق وابس تخدام املوارد  للفريق العامل ما بني ادلورات، يطب ق املدير العام بصفته مديراا 

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

 الفريق العامل ما بني ادلورات نفسه؛

وتُس تثىن من ادلمع املقدم من الصندوق مجيع النفقات الأخرى املتعلقة مبشاركة املس تفيدين من  "4"

 لفريق العامل ما بني ادلورات املعين.هذا ادلمع يف دورة اللجنة و/أأو اجامتع ا

ذا اضطر طالب ادلمع اذلي وقع عليه الاختيار لالس تفادة من دمع الصندوق اإىل الانسحاب أأو   (و) اإ

اكن غري قادر عىل املشاركة يف ادلورة املعنية، حُتال أأي مبالغ مل تنفق ومسرتجعة، ابس تثناء املصاريف 

ىل احتياط لغاء احلجز، اإ ي املوارد املتوفرة يف الصندوق، ويُعترب اختيار ذكل اليت قد تنجم عن اإ

مكن طالب ادلمع رمغ ذكل تقدمي طلب جديد للمشاركة يف دورة واحدة لحقة أأو الشخص لغياا  . وابإ

أأكرث للجنة و/أأو يف اجامتع واحد لحق أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات، رشيطة أأن يديل 

 احلدث اذلي حال دون مشاركته. مبعلومات تربر انسحابه أأو طبيعة
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 أ ليات العمل .رابعاا 

 يعمل الصندوق عىل النحو التايل: .6

من تربعات احلكومات واملنظامت غري احلكومية وهجات أأخرى خاصة أأو  تأأيت موارد الصندوق حرصاا  (أأ )

 ؛الويبو العادية عىل وجه التحديد معومية، ول جيوز حسهبا من مزيانية

املرتبطة بعمل الصندوق يف احلد الأدىن لها ول جيوز أأن يس تلزم ذكل  تنحرص التكليف الإداريةو  (ب)

 ؛ قرض من مزيانية الويبو العاديةحسب أأموال معينة يف شلك

دارة التربعات املدفوعة للصندوق. ويف هذا و  (ج) يتوىل املدير العام للويبو، مبساعدة جملس استشاري، اإ

م للويبو وتدقيق حساابت الصندوق عىل يد مدقق الس ياق تكون الإدارة املالية عىل يد املدير العا

مع نظام الويبو املايل من أأجل الصناديق  لالإجراءات املعمول هبا متاش ياا  احلساابت يف الويبو وفقاا 

 ؛قوم هبا الويبوالاستامئنية املنشأأة لمتويل بعض أأنشطة التعاون الإمنايئ اليت ت

عىل توصية رصحية  ملتعلقة بتوس يع نطاق ادلمع املايل بناءا يتخذ املدير العام للويبو القرارات الرمسية او  (د)

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

 ؛ة للمدير العام وغري قابةل للطعنالاستشاري ملزِم

رسال الطلبات عىل النحو التايل:و  (ه)  حتدد همل اإ

ىل  "1" املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب الأصول بأأسامهئم من يرسل طالبو ادلمع املايل اإ

حدى دورات اللجنة، لتصل يف غضون  أأجل احلصول عىل دمع مايل يُمك ِهنم من املشاركة يف اإ

عىل الأقل قبل افتتاح دورة اللجنة اليت تس بق اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات  يوماا  60

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

ىل املدير العام للويبو الطلبات املوثقة حسب الأصول منفصةل  "2" ويرسل طالبو ادلمع املايل اإ

وبأأسامهئم من أأجل احلصول عىل دمع مايل يُمك ِهنم من املشاركة يف اجامتع معني  للفريق العامل 

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

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

عالهنا. وينظر يف الطلبات اليت تصل بعد  ليك تمتكن الأمانة، لأس باب معلية، من حتديدها واإ

 ذكل يف ادلورة الالحقة.

عالمية تضم ما ييل:قبل لك دورو  (و) ىل املشاركني مذكرة اإ ه املدير العام للويبو اإ  ة من دورات اللجنة، يوج ِ

 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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 عتبار؛ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ الأموال املرصوفة بعني الا "3"

صدار املذكرة الإعالمية السابقة؛ "4"  وقامئة الأشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإ

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

م للك مس تفيد؛ "6"  ومقدار ادلمع املُقدَّ

الا  ووصفاا  "7" لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة و/أأو لجامتع واحد لحق أأو أأكرث للفريق  اكفياا  ُمفص 

 العامل ما بني ادلورات.

ىل أأعضاء اجمللس الاستشاري واحداا  ه هذه املذكرة أأيضا اإ  من أأجل البحث والتداول. واحداا  وتُوجَّ

ىل و  (ز) الاجامتع عىل هامش بعد انتخاب أأعضاء اجمللس الاستشاري، يدعو املدير العام للويبو اجمللس اإ

دورة اللجنة اليت تس بق دورة اللجنة و/أأو اجامتع واحد أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات اليت 

جراء مناقشة غري رمسية لأي مسأأةل تعين  يُنظر يف ادلمع من أأجلها، دون املس حبق أأعضائه يف اإ

 وليهتم بني دورات اللجنة.

 ن لك معايري اس تحقاق طاليب ادلمع املذكورة أأعاله، وخصوصاا عىل اجمللس الاستشاري التأأكد من أأ و  (ح)

، متوفرة خالل مداولته، وينبغي هل أأن يتفق عىل قامئة مبَْن يوىص هبم من طاليب ادلمع 5يف املادة 

املس تحقني اذلين ينبغي أأن يس تفيدوا من دمع الصندوق. وينبغي للمجلس الاستشاري أأيضا التأأكد 

 ا ييل:عند اعامتده توصيته مم

لهيا، يف  – حتقيق توازن بني اذلكور والإانث من املس تفيدين، وبني الأقالمي اجليوثقافية اليت ينمتون اإ

 ؛ادلورات املتتابعة بقدر الإمكن دورات اللجنة و/أأو اجامتعات الفريق العامل ما بني

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

 اللزوم.

وأأخريا، ينبغي للجنة عند اعامتد توصيهتا أأن تأأخذ املوارد املتاحة بعني الاعتبار كام وردت يف مذكرة املدير العام للويبو 
لهيا يف املادة   طاليب ادلمع ممن انلوا املوافقة عىل دمعهم ابلأموال املتاحة، )و(، وينبغي أأن حتدد خصوصاا 6الإعالمية املشار اإ

عطاء الأولوية لهذه الفئة الأخرية يف  ومن انلوا املوافقة مبدئياا  عىل دمعهم ولكن الأموال املتاحة غري اكفية لمتويلهم. وينبغي اإ
 قرارات المتويل املُتخذة يف دورات اللجنة و/أأو اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات الالحقة.

م املكتب ادلويل للويبو املساعدة الإ   )ب(.6دارية للمجلس الاستشاري يف مداولته وفقا للامدة ويقد ِ

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

 التوصية ما ييل:

ن لزم الأمر، اجامتع واحد  "1" ادلورة املقبةل املقصودة ابدلمع املايل )أأي دورة اللجنة الالحقة(، واإ

 رث للفريق العامل ما بني ادلورات؛لحق أأو أأك
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طاليب ادلمع اذلين وافق اجمللس الاستشاري عىل التوصية بدمعهم ابلأموال املتاحة دلورة و  "2"

 اللجنة و/أأو لجامتع واحد أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات؛

موال عىل التوصية بدمعه، ولكن الأ  أأي طالب دمع أأو أأكرث وافق اجمللس الاستشاري مبدئياا و  "3"

 املتاحة غري اكفية دلمعه؛

 ؛10لالإجراء املذكور يف املادة  أأي طالب دمع أأو أأكرث ُرفض طلبه وفقاا و  "4"

 أأي طالب دمع أأو أأكرث ُأج ل طلبه لتنظر فيه ادلورة الالحقة للجنة مبزيد من التفصيل وفقاا و  "5"

 ؛10لالإجراء املذكور يف املادة 

ىل املدير العام للويبو اذلي يت خذ قراراا  وينقل اجمللس الاستشاري فوراا  عىل التوصية. وخيطر املدير  بناءا  حمتويت التوصية اإ

عالمية حتدد القرار املتخذ بشأأن لك  العام للويبو اللجنة فوراا  أأو قبل هناية ادلورة اجلارية عىل أأي حال، عن طريق مذكرة اإ

 طالب دمع.

ن لزم الأمر يتخذ املدير العام للويبو التدابري الإدار  (ي) ىل ادلورة املعنية واإ نفاذ قراره ابلنس بة اإ ية الالزمة لإ

ىل اجامتع واحد أأو أأكرث للفريق العامل ما بني ادلورات املعين، وفقا للامدة   )ب(.6ابلنس بة اإ

 أأحكم أأخرى متعلقة ابجمللس الاستشاري :خامساا 

 يتكون اجمللس الاستشاري من تسعة أأعضاء، مه: .7

ذا تعذر ذكل فواحد من نوابه خيتاره الرئيس انئباا رئيس اللجنة اذلي يُ  –  هل؛ عنيَّ حبمك املنصب، واإ

 ؛مناس باا  جغرافياا  ومخسة أأعضاء من وفود ادلول الأعضاء يف الويبو املشاركة يف اللجنة يشلكون توازانا  –

قاهما من وثالثة أأعضاء من اجلهات املعمتدة بصفة مراقب متثل امجلاعات الأصلية واحمللية أأو من يقوم م –

 لأعرافهم. أأحصاب املعارف التقليدية وأأشكل التعبري الثقايف التقليدي واملؤمتنني علهيا وفقاا 

 ويعمل الأعضاء بصفة فردية وجيرون مداولهتم ابس تقاللية بغض النظر عن أأي مشاورات قد يروهنا مناس بة.

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

قلميية وممثيل اجلهات املعمتدة بصفة  من دوراهتا بناءا  عىل اقرتاح رئيس اللجنة بعد التشاور مع ادلول الأعضاء ومجموعاهتا الإ

 للجنة. مراقب عىل التوايل. وابس تثناء ولية العضو حبمك املنصب، تنهتيي وليت أأعضاء اجمللس ابفتتاح ادلورة الالحقة

جيمتع اجمللس الاستشاري ابنتظام عىل هامش دورات اللجنة رشيطة توافر نصاب من س بعة أأعضاء مبن فهيم الرئيس  .9

 أأو أأحد نوابه.

ل بد لأي توصية من أأجل اختيار أأي مس تفيد من موافقة س بعة أأعضاء من اجمللس الاستشاري عىل الأقل. ويف  .10

ىل اتفاق بشأأن أأحد  الطلبات، جيوز الاس مترار يف حبثه يف ادلورة الالحقة ما مل حيصل الطلب عىل ثالثة حال عدم التوصل اإ

 .دون املس حبق الطالب يف تقدمي طلب جديد لحقاا  أأصوات أأو أأقل. ويف احلاةل الأخرية، يُعد الطلب مرفوضاا 
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م طلباا  .11 جل متويل ممثل عنه أأن من أأ  جيب عىل أأي عضو من أأعضاء اجمللس الاستشاري هل ارتباط مبارش مبراقب قدَّ

 خيرب اجمللس الاستشاري بذكل الارتباط وميتنع عن أأي تصويت متعلق بأأي طالب متويل اختاره ذكل املراقب.

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

 مجع الأموال

 بيان احلاةل

 

 الس ياق .أأولا 

مبادرة س ياس ية جديدة تريم اإىل حامية املعارف التقليدية وأأشكل التعبري الثقايف التقليدي )أأو  1998أأطلقت الويبو يف س نة 

ساءة  دارة التفاعل بني امللكية الفكرية أأشكل التعبري الفوللكوري( من اإ ىل اإ اس تعاملها وتعمميها بشلك غري مناسب، كام تريم اإ

واملوارد الوراثية. والشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يه الشعوب وامجلاعات املتأأثرة ابدلرجة الأوىل لأن تقاليدها ونظمها 

ها يف املس تقبل. وتس تلزم امحلاية املناس بة والفعاةل للمعارف املعرفية وأأشكل التعبري الثقايف دلهيا يه أأساس هويهتا ومنو 

نشاء هيئة اتبعة للويبو تعكف رصاحة  يف هذا الصدد. وبناءا  منسقاا  التقليدية أأن تتبع ادلول هنجاا  عليه قررت ادلول الأعضاء اإ

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

 .ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف(

 رضورة تيسري مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل يف جلنة املعارف

ترى امجلاعات الأصلية واحمللية عن حق أأنه ينبغي لها أأن تمتكن من املشاركة يف معليات اختاذ القرارات يف املسائل اليت تؤثر 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوقمن  18فهيا. كام تنص املادة  ، اذلي اعمتدته امجلعية العامة للأمم املتحدة يف الشعوب الأصلية اإ

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

قرتاحات الرضورية لضامن وفاء القرارات ومتد  الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية اللجنة ابخلربات واملعلومات والتعليقات والا

 املتخذة ابحتياجات املس تفيدين وتوقعاهتم.

وعليه سل مت وفود احلكومات دلى اللجنة، ابلإجامع، بأأن "مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية من الأمهية مبكن لسري العمل 

 يف اللجنة".

حلاحاا  لوضع صك قانوين  مفاوضات مكث فة، حيامن اس هتلت اللجنة 2009منذ ديسمرب  وقد ازدادت رضورة تيسري املشاركة اإ

 دويل أأو أأكرث لتوفري امحلاية الفعاةل.
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 صندوق التربعات: الأهداف وسري العمل والنتاجئ .اثنياا 

اختذت ادلول الأعضاء يف الويبو تدابري ملموسة لضامن مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل ونشطة 

 ة مراقب يف اللجنة.بصف

جراءات اعامتد رسيعة مجليع املنظامت غري احلكومية واحلكومية ادلولية. وتضم جلنة املعارف  2001ورشع العمل منذ أأبريل  ابإ

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

يق املعين بقضاي الشعوب الأصلية، يتحدث فيه أأعضاء من امجلاعات الأصلية واحمللية عن جتارهبم ووهجات نظرمه. اجامتع للفر 

جراءاهتا بغرض "تعزيز 2011ويف عام  عادة النظر يف اإ جيايب من الإ سهام الإ ، طلبت امجلعية العامة للويبو من اللجنة اإ

 .2012رات معلية خمتلفة يف هذا الصدد يف فرباير املراقبني" يف معل اللجنة. واعمتدت اللجنة مباد

ىل جانب ذكل أأك د العديد من الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، ول يزال يؤك د، عىل أأنه واجه  صعوابت يتعذر التغلب واإ

قامهتم  أأثناء اجامتعات اللجنة، وقد حالت تكل التكليف دون مشاركهتم بفعالية. علهيا يف متويل تكليف رحالت سفر ممثلهيم واإ

جراء مشاورات واسعة واس تعراض أأفضل املامرسات املتبعة يف منظومة الأمم  وسعياا  للتصدي لهذا الشاغل املرشوع، وبعد اإ

نشاء صندوق الويبو للتربعات 2005اختذت الويبو يف س نة املتحدة،  املعمتدة من أأجل  الأصلية واحملليةات اعمجلالفائدة  قرار اإ

 متويل مشاركة مراقبني معمتدين عن تكل امجلاعات يف دورات اللجنة.

دت امجلعية العامة هدف هذه الأداة المتويلية الرضورية وقواعد معلها بوضوح يف قرارات رمسية توفر الأساس القانوين  وحد 

 .1للصندوق

 هدف الصندوق

ل    لتوفري ادلمع املايل للمراقبني املعمتدين اذلين ميثلون امجلاعات الأصلية واحمللية، وذكل بتغطية مل يُصمم هذا الصندوق اإ

يب يف ادلرجة الس ياحية عرب أأرخص الطرق ومنحهم بدل املعيشة اليويم ومنحهم، يف بعض  تكليف رشاهئم لتذكرة ذهاب واإ

ضافياا  احلالت، مبلغاا   .عند املغادرة وعند الوصولقعة قد يتكبدوهنا أأية نفقات غري متو لتغطية  موحداا  اإ

 مصدر المتويل

ل  عىل مزيانية املنظمة للحفاظ عىل سري معل الصندوق. من  ل يؤذن لأمانة الويبو أأن تسحب أأموالا  والصندوق ل يعمتد اإ

ذا حصل التربعات اليت يقدهما املاحنون ل  اإ  عىل تربعات من املاحنني.. ويعين ذكل أأن ه ل ميكن للصندوق تأأدية معهل اإ

                                         
لهتكام اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو )ادلورة الثانية  WO/GA/32/6انظر مرفق الوثيقة  1 قواعد تتاح التاسعة والثالثون(. و  لحقاا )ادلورة اوالثالثون( وكام عد 

 الصندوق عىل املوقع التايل:

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

 الشفافية 

o عالمية رمسية تُعرض علهيا يف لك من دوراهتا، بقامئة املتربعني وجحم  2تُبل غ اللجنة، عن طريق مذكرة اإ

لني مع املبلغ  التربعات والوضع املايل للصندوق وقامئة املرحشني للحصول عىل ادلمع املايل وقامئة املشاركني املموَّ

 املنفق عىل لك واحد مهنم؛

o ذلي خيتار املرحشني للحصول وتنتخب اجللسة العامة للجنة الأعضاء التسعة يف جملس الصندوق الاستشاري ا
 ؛يُنتخبون فهيااللجنة اليت  دورةيف هناية  عىل المتويل، ابقرتاح من رئيسه. وتنهتيي ولية هؤلء الأعضاء معلياا 

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

o  ىل املدير العام  رمسياا  تقريراا الاستشاري ويعمتد اجمللس يف هناية لك اجامتع يعقده ويُرسل حمتوى ذكل التقرير اإ
عالمية رمسية بالغ اللجنة به عىل حنو عاجل عن طريق مذكرة اإ  .3للويبو اذلي يتوىل اإ

 الاس تقاللية والشمولية 

o  الشخصية؛ قراراهتم بصفهتميعمل الأعضاء التسعة يف جملس الصندوق الاستشاري ابس تقاللية ويتخذون 

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  تكتفي بتقدمي ادلمع الإداري الالزم وتنفذ تكل ملزمة لأمانة الويبو اليت الاستشاري توصيات اجمللس تكون و
 مع التقي د الصارم بقواعد الصندوق؛ التوصيات

o  من املراقبني املعمتدين املمثلني مجلاعة أأصلية أأو حملية واحدة الاستشاري ويكون ثالثة أأعضاء يف اجمللس
 .أأكرث أأو

 الفعالية: عدم خصم التكليف الإدارية من الصندوق 

o لس الاستشاري عىل هامش دورة اللجنة اليت يشاركون فهيا. ول يدفع هلم أأجر أأو تعويض جيمتع أأعضاء اجمل
 مقابل املهام اليت يضطلعون هبا؛

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

                                         
 واملتاحة عىل املوقع التايل: 2019 فرباير 4املؤرخة  /INF/4/39WIPO/GRTKF/ICمذكرة الويبو الإعالمية  ،انظر مثالا  2

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_39/wipo_grtkf_ic_39_inf_4.pdf. 
 واملتاحة عىل املوقع التايل: 2019مارس  21املؤرخة  /INF/6/39WIPO/GRTKF/ICمثالا، مذكرة الويبو الإعالمية  انظر 3

wipo_grtkf_ic_39/wipo_grtkf_ic_39_inf_6.pdf/ark/https://www.wipo.int/edocs/mdocs/t. 
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o دارية؛  ول يؤذن لأمانة الويبو أأن تسحب أأموالا من الصندوق لتغطية أأية تكليف اإ

o  بقاء عىل التكليف الإدارية عند احلد الأدىن. وهناك بند يف قواعد الصندوق ُوضع خصيصاا  لالإ

 (2019 مايو 8 -2006)أأبريل  النتاجئ

( الأربعوندورة من دورات جلنة املعارف )مبا فهيا ادلورة  31للمشاركة يف  4طلب دمع 642عوجل حلد ال ن ما مجموعة 

 للمجلس الاستشاري للصندوق. اجامتعاا  31واجامتعني للفريق العامل ما بني ادلورات أأثناء 

ومبا يشمل تكل ادلورة واجامتعني للفريق العامل  للجنة املعارفوالثالثني  التاسعةومن ادلورة العارشة وحىت ادلورة 

ل الصندوق بني ادلورات،  ما جمللس اليت أأوىص اطلبات و  209 عددهاالبالغ  الطلباتمجموع من  طلباا  146مو 

 .5عن خمتلف امجلاعات الأصلية واحمللية ممثالا  75بمتويلها دلمع مشاركة الاستشاري 

 املقدمة اإىل الصندوق املساهامت اثلثا.

 ابملساهامتالأحكم املتعلقة 

 توجد أأية قيود فمي خيص املبلغ الأدىن أأو املبلغ الأقىص اذلي ميكن التربع به؛ل  

  عالمية قبل لك ويُبل غ عن أأسامء املتربعني ومس توى التربعات والتعهدات الواردة عن طريق مذكرة اإ

دورة من دورات اللجنة. وميكن التناقش مع املتربعني بشأأن الوسائل الأخرى املتاحة لإبداء الشكر 

ذا أأعربوا عن رغبهتم يف ذكل؛  والتقدير هلم. ولكن جيوز عدم ذكر أأسامء املتربعني اإ

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

دارية؛  دورات اللجنة. ول يتحمل الصندوق أأية تكليف اإ

   ىل الطابع امجلاعي للصندوق ل ميكن اخلروج عن قواعده فمي يتعلق بأأي تربع معني ول ميكن ؛ وابلنظر اإ

 ؛يص التربعات لفئة معينة من املس تفيدين أأو النفقاتلأية هجة ماحنة ختص 

                                         
عن  خمتلفاا  لأغراض "بيان احلاةل" احلايل، يُعترب أأي طلب يعاد تقدميه اإىل اجمللس الاستشاري بعد أأن أأجل  اجمللس النظر فيه يف وقت سابق طلباا  4

 املؤجل. الطلب
طالب دمع ممن أأوىص اجمللس الاستشاري بمتويل مشاركهتم، وذكل  37يف مقدور الصندوق متويل طالب دمع طلباهتم. ومل يكن  24خالل هذه الفرتة، حسب  5

دلورة السادسة بسبب انعدام املوارد الكفية يف الصندوق لأغراض ادلورة التاسعة عرشة )طالب دمع واحد( وادلورة الرابعة والعرشين )طالب دمع واحد( وا

طالب دمع( وادلورة السادسة والثالثني )ثالثة طاليب دمع( وادلورة  21ت من الثامنة والعرشين اإىل الثالثة والثالثني )والعرشين )أأربعة طاليب دمع( وادلورا

 طالب دمععىل ُعرض و  (.اثنان دمع اطالب( وادلورة التاسعة والثالثني )اثنان دمع اادلورة الثامنة والثالثني )طالبو  السابعة والثالثني )ثالثة طاليب دمع(

مكنية الاس تفادة من ، حسب ترتيب الأولوية ره الأولابعتبا، به وىصم ليُملكنه رفض العرض ومل  ،والثالثنيادلورة الثامنة  للمشاركة يف متويل جزيئاإ ل قبِ و  .و 

 يب ادلمعلطاأأحد  وتويفالثني. ادلورة الثامنة والث للمشاركة يف اا جزئي وقُدم هل متويالا العرض  ذكل ةترتيب الأولوي حسب اكن الثايناذلي املوىص به  طالب ادلمع

 قبل أأن يس تفيد من دمع الصندوق.
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  ذا اكن أأحد وخيتار اجمللس الاستشاري للصندوق، ابس تقاللية، املرحشني للحصول عىل ادلمع. واإ

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

  دخولها يف احلساب املرصيف للصندوق؛تُس تخدم التربعات برتتيب و 

 اجلهات املاحنة اإىلتقدمي التقارير 

عالمية.  يمت الإبالغ بشلك معياري وعلين عن اس تخدام الصندوق من خالل مذكرة اإ

بو، عىل اتفاق التربع بني اجلهات املاحنة والوي  رمسياا  وجيوز، ابلإضافة اإىل ذكل، أأن تشمل الرسائل املتبادةل اليت تضفي طابعاا 

عداد تقرير مايل مرحيل أأكرث تفصيالا  بنداا   خبصوص اس تخدام التربعات. ينص عىل اإ

 وخيضع معل الصندوق كذكل للتدقيق ادلاخيل.

 رضورة متويل الصندوق .رابعاا 

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

 املتربعني، حسب التسلسل التارخيي للتربعات:وفمي ييل قامئة 

 البيولويج الربانمج السويدي ادلويل للتنوع (SwedBio/CBM) 

 (؛سويرسيا  فرنكا  86 092.60)ما يعادل 

  (؛سويرسيا  فرنكا  31 684وفرنسا )ما يعادل 

  (؛سويرسيا  فرنكا  29 992.50وصندوق كريس تنسن )ما يعادل 

 السويرسي للملكية الفكرية( وسويرسا )املعهد الفيدرايل 

 فرنك سويرسي(؛ 250 000)

  (؛سويرسيا  فرنكا  18 465.27وجنوب أأفريقيا )ما يعادل 

  (؛سويرسيا  فرنكا  98 255.16والرنوجي )ما يعادل 

 ( ؛ 500وماحن جمهول)فرنك سويرسي 

  (؛سويرسي فرنك 89 500وأأسرتاليا )ما يعادل 

  (؛سويرسيا  فرنكا  14 217.78وأأسرتاليا )ما يعادل 

  (؛سويرسيا  فرنكا  4 694ونيوزيلندا )ما يعادل 

  (.سويرسيا  فرنكا  37 835وأأسرتاليا )ما يعادل 

  (.سويرسيا  فرنكا  268.75 18)ما يعادل وكندا 
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 .سويرسيا  فرنكا  505.46 679اجملموع: 

 .سويرسيا  فرنكا  365.25 18، بلغ رصيد الصندوق 2019مايو  18يف 

ىل  نه  ،ادلورة الأربعني لأغراضالتكليف اليت سيتكبدها الصندوق وابلنظر اإ لن يكون قادراا عىل متويل أأي طالب لدلمع فاإ
ِل الصندوق  الالحقةيوىص أأو قد يوىص اجمللس الاستشاري للصندوق بمتويهل لأغراض ادلورة  ذا ُمو  ل  اإ للجنة وبعدها، اإ

 بتربعات جديدة يف الوقت املناسب.

 ملزيد من املعلومات:

 هلالقواعد املتعلقة هبدف صندوق التربعات ومع

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

 تاحة عىل الإنرتنتوامل صندوق التربعات ب  املتعلقةتفاصيل ال 

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

 ]هناية املرفقني والوثيقة[

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