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 جلنة املعارف() اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 2017نومفرب  15، بتارخي للجنة املعارفاملؤقتة  2018مواعيد 

 .2018 يناير 18 نيالم طلبات الاعامتد لدلورة اخلامسة والثالثهمةل اس ت

دلورة طلبات صندوق التربعات ل همةل اس تالم

 والثالثني السادسة

 .2018يناير  18

 نوادلورة اخلامسة والثالث

 أ ايم( 5 -)املوارد الوراثية 

جراء مفاوضات حول املوارد الوراثية ابلرتكزي  - ا 

عىل القضااي العالقة وحبث اخليارات ملرشوع 

 قانوين صك

ىل  19  .2018س ر ما 23ا 

 2018أ بريل  26 الثالثنيالسادسة و همةل اس تالم طلبات الاعامتد لدلورة 

همةل اس تالم طلبات صندوق التربعات لدلورة 

 والثالثني السابعة

 2018أ بريل  26

 الثالثونالسادسة و ادلورة 

 (1أ ايم 5/6 –)املوارد الوراثية 

جراء مفاوضات حول املوارد الوراثية ابلرتكزي  - ا 

العالقة وحبث اخليارات ملرشوع عىل القضااي 

 قانوين صك

 اجامتعات جملموعات اخلرباء -

ىل  25  .2018يونيو  29ا 

 .2018يونيو  28 ة والثالثنيالم طلبات الاعامتد لدلورة السابعهمةل اس ت
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 .س تة أ ايم( ماكنت مخسة أ  أ  مدة هذه ادلورة ) للجنة املعارفس تقرر ادلورة اخلامسة والثالثون  
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همةل اس تالم طلبات صندوق التربعات لدلورة 

 والثالثني الثامنة

 .2018يونيو  28

 ة والثالثونالسابعادلورة 

 أ ايم( 5 - /أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي)املعارف التقليدية

ج - /أ شاكل راء مفاوضات حول املعارف التقليديةا 

ابلرتكزي عىل القضااي  التعبري الثقايف التقليدي

)أ و  العالقة وحبث اخليارات ملرشوع صك قانوين

 صكوك قانونية(

 تقدمي توصيات حممتةل -

ىل  27  .2018أ غسطس  31ا 

 العامة للويبو امجلعيات

 ، والنظر يف التوصياتتقرير وقائعي -

ىل  24  .2018بر أ كتو  2سبمترب ا 

 .2018أ كتوبر  11 ة والثالثنيمنهمةل اس تالم طلبات الاعامتد لدلورة الثا

همةل اس تالم طلبات صندوق التربعات لدلورة 

 والثالثني التاسعة

 .2018أ كتوبر  11

 الثالثونة و الثامنادلورة 

 /أ شاكل التعبري الثقايفالتقليديةاملعارف )

 (2أ ايم 5/6 – التقليدي

جراء مفاوضات حول املعارف التقليدية/أ شاكل  - ا 

التعبري الثقايف التقليدي ابلرتكزي عىل القضااي 

حبث اخليارات و املتداخةل املسائل العالقة و 

 ملرشوع صك قانوين )أ و صكوك قانونية(

 اجامتعات جملموعات اخلرباء -

ىل  10  2018سمرب دي  14ا 

 ]هناية الوثيقة[
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 .س تة أ ايم( ماكنت مخسة أ  أ  مدة هذه ادلورة ) للجنة املعارفة والثالثون سابعس تقرر ادلورة ال  


