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WIPO/GRTKF/IC/24/INF/3        

        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012013333    مارسمارسمارسمارس    5555التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  
  

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  والعشرون الرابعةالدورة 

        2012012012013333    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  العشرينالرابعة ومشروع برنامج الدورة 

  أالمانة ٕاعدادمن 

نزوال عند طلب اللجنة احلكومية ا8ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  .1
("اللجنة") بتعممي مرشوع لربGمج العمل املقرتح، حتتوي هذه الوثيقة عىل مرشوع برGمج العمل املقرتح لBورة الرابعة 

والعرشين للجنة. وال يعدو مرشوع هذا الربGمج كونه ٕارشاد^، عىل ٔان حيدد رئيس ا8ورة ؤاعضاؤها التنظمي الفعيل لعمل 
  اللجنة وفقا للنظام ا8اخيل للجنة.

  2013 ٔابريل 21أالحد 

  15:00ابتداء من الساعة 

  

  

  منتدى الساكن أالصليني lستشاري

امجلاعات أالصلية. وهو ليس جلسة رمسية  حيرضه ممثلون عن املنظامت اليت متثل
من جلسات اللجنة ٔاو اج{عا رمسيا من اج{عات الويبو، لكن تدمعه اللجنة 

  وتيرسه أالمانة.
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  2013فرباير  4االثنني 

10:00 – 13:00        

  

  افتتاح ا8ورة  :1111البند البند البند البند 

  اع{د جدول أالعامل  :2222البند البند البند البند 

  .WIPO/GRTKF/IC/24/1 Prov الوثيقة

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/2 والوثيقة

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/3 والوثيقة

  اع{د بعض املنظامت  :3333البند البند البند البند 

  WIPO/GRTKF/IC/24/2 الوثيقة

  مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية   :4444البند البند البند البند 

  صندوق التربعات

  WIPO/GRTKF/IC/24/3الوثيقة 

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4والوثيقة 

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6والوثيقة 

  منرب امجلاعات أالصلية واحمللية
  ليس جزءا رمسيا من دورة اللجنة، لكنه سـُيذكر يف تقريرها

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/5 الوثيقة

  املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند   18:00 – 15:00

  WIPO/GRTKF/IC/24/4 الوثيقة

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7 والوثيقة

  WIPO/GRTKF/IC/24/INF/8 والوثيقة

  2013 ٔابريل 23الثال�ء 

10:00 – 13:00  

15:00 – 18:00  

  

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 
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  2013 ٔابريل 24أالربعاء 

10:00 – 13:00  

15:00 – 18:00  

  

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  2013 ٔابريل 25امخليس 

10:00 – 13:00  

15:00 – 18:00  

  

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  2013 ٔابريل 26امجلعة 

10:00 – 13:00  

15:00 – 18:00  

  

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  (�بع) املعارف التقليدية  :5555البند البند البند البند 

  أية مسائل ٔاخرى  :6666البند البند البند البند 

  اختتام ا8ورة  :7777البند البند البند البند 

  [هناية الوثيقة]

  


