
 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/3 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 غسطسأ 2التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعونالرابعة الدورة 

 2022سبتمير  16إىل  12ن جنيف، م

وع برنامج الدورة ال  ي   عربابعة واألر مشر

 األمانة من إعدادوثيقة 

استجابة لطلب اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(  .1
نامج هذا ل وع التر ح للدورة الرابعة واألربعي   للجنة. ومشر وع برنامج العمل المقتر ح، تورد هذه الوثيقة مشر م برنامج عمل مقتر ه أن يعمَّ

. طابع إرش  ادي فقط، ويعود التنظيم الفعلي لعمل اللجنة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقا لنظامها الداخلي

 2022بتمتر س 11 ،األحد

 15:00من الساعة ابتداًء 

 

 منتدى السكان األصليي   االستشاري

ي تمثل 
ه ممثلون عن المنظمات التر والمجتمعات الشعوب األصلية يحض 

وهو ليس جلسة رسمية من جلسات اللجنة أو اجتماعا رسميا من  . المحلية
 اجتماعات الويبو، لكن تدعمه اللجنة وتيشه األمانة. 

  

، اإل  2022سبتمتر  12ثني  

10.00 – 13.00 

 

 افتتاح الجلسة : 1البند 

 

 اعتماد جدول األعمال : 2البند 

WIPO/GRTKF/IC/44/1 Prov. 
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WIPO/GRTKF/IC/44/INF/2 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/3 

 

 اعتماد بعض المنظمات : 3البند 

WIPO/GRTKF/IC/44/2 

 

 مشاركة الجماعات األصلية والمحلية : 4البند 

عات  صندوق التتر

WIPO/GRTKF/IC/44/3 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/4 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/6 

 

 منتر الجماعات األصلية والمحلية

ي تقريرهاليس 
 جزءا رسميا من دورة اللجنة، لكنه سُيذكر ف 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/5 

 

ي التقليدي : 5البند 
 المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

WIPO/GRTKF/IC/44/4 

WIPO/GRTKF/IC/44/5 

WIPO/GRTKF/IC/44/6 

WIPO/GRTKF/IC/44/7 

WIPO/GRTKF/IC/44/8 

WIPO/GRTKF/IC/44/9 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/7 

WIPO/GRTKF/IC/44/INF/8 

 

15.00 – 18.00 

 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 
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 2022بتمتر س 13الثالثاء، 

10.00 – 13.00 

 

15.00 – 18.00 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

 

 

 2022بتمتر س 14األربعاء، 

 

10.00 – 13.00 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

 

 

 2022بتمتر س 15الخميس، 

10.00 – 13.00 

 

15.00 – 18.00 

 

 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

 

ي التقليدي : 5البند 
 )تابع( المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

  

 2022بتمتر س 16الجمعة، 

10.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

ي التقليديالمعارف  : 5البند 
 
 )تابع( التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف

 

اء مخّصص : 6البند   إنشاء فريق )أفرقة( ختر

 

 أية مسائل أخرى : 7البند 

 

 اختتام الدورة : 8البند 

 ]نهاية الوثيقة[


