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WIPO/GRTKF/IC/37/INF/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  10 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
ىل  27جنيف، من   2018أأغسطس  31اإ

 والثالثني السابعة الدورة برنامجمشروع 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  لطلب اس تجابة .1

م برانمج معل مقرتح،  هذه الوثيقة مرشوع برانمج العمل املقرتح لدلورة السابعة الثالثني للجنة.  تورد)"اللجنة"( أأن يعمَّ

رشادي فقط، ويعود التنظمي الفعيل لعمل اللجنة لرئيس اللجنة وأأعضاهئا ومرشوع  وفقا الربانمج هذا هل طابع اإ

 ادلاخيل. انظاهمل 

 2018أأغسطس  26 ،الأحد

 14:00من الساعة ابتداًء 

 

 منتدى الساكن الأصليني الاستشاري

صلية. ية من وهو ليس جلسة رس  حيرضه ممثلون عن املنظامت اليت متثل امجلاعات الأ

جلسات اللجنة أأو اجامتعا رسيا من اجامتعات الويبو، لكن تدمعه اللجنة وتيرسه 

مانة.  الأ

  



 

 2018أأغسطس  27ثنني، الإ 

 

10.00 – 13.00 

 

 

 

 افتتاح اجللسة :1البند 

 

 اعامتد جدول الأعامل :2البند 

WIPO/GRTKF/IC/37/1 Prov. 2 

WIPO/GRTKF/IC/37/INF/2 

WIPO/GRTKF/IC/37/INF/3 

 

 اعامتد بعض املنظامت :3البند 

WIPO/GRTKF/IC/37/2 

 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية :4البند 

 صندوق التربعات

WIPO/GRTKF/IC/37/3 

WIPO/GRTKF/IC/37/INF/4 

WIPO/GRTKF/IC/37/INF/6 

 

 منرب امجلاعات الأصلية واحمللية

 تقريرها ليس جزءا رسيا من دورة اللجنة، لكنه س يُذكر يف

WIPO/GRTKF/IC/37/INF/5 

 

 املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 

WIPO/GRTKF/IC/37/4 

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

WIPO/GRTKF/IC/37/6 

WIPO/GRTKF/IC/37/7 

WIPO/GRTKF/IC/37/8 Rev. 

WIPO/GRTKF/IC/37/9 

WIPO/GRTKF/IC/37/10 

WIPO/GRTKF/IC/37/11 

WIPO/GRTKF/IC/37/12 

WIPO/GRTKF/IC/37/13 

WIPO/GRTKF/IC/37/14 

WIPO/GRTKF/IC/37/15 

WIPO/GRTKF/IC/37/INF/7 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 )اتبع( املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 



 

 2018أأغسطس  28الثالاثء، 

 

10.00 – 13.00 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 )اتبع( التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف  :5البند 

 

 )اتبع( املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 

 

 

 2018أأغسطس  29الأربعاء، 

 

10.00 – 13.00 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 

 )اتبع( املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 

 

 )اتبع( عارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليديامل :5البند 

 

 

 2018أأغسطس  30امخليس، 

 

10.00 – 13.00 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 

 

 )اتبع( املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 

 

 )اتبع( املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 

  

 2018أأغسطس  31، امجلعة

 

10.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 

 

 )اتبع( املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :5البند 

 

نشاء فريق )أأفرقة( خرباء خمّصص :6البند   اإ

 

ىل امجلعية العامة لعام  :7البند   2018التوصيات املمكن تقدميها اإ

 

ومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد مسامهة اللجنة احلك :8البند 

الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف( يف تنفيذ ما 

 يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية

 

 

 أأية مسائل أأخرى :9البند 

 

 اختتام ادلورة :10البند 

 ]هناية الوثيقة[


