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

 2018نومفرب  8، املؤرخ 2019جلنة املعارف يف عام املؤقت الجامتعات اجلدول 

 

يف ادلورة التاسعة والثالثني آ جل الس تالم طلبات الاعامتد آ خر 

 املعارف للجنة

 

 

 .2019يناير  17

 

ىل آ خر  1صندوق التربعاتآ جل الس تالم الطلبات املُوهجة ا 
ل غراض  

 ادلورة ال ربعني للجنة املعارف

 

 

 .2019يناير  17

 

 ادلورة التاسعة والثالثون للجنة املعارف

 آ ايم 5 –)املعارف التقليدية/آ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 

جراء مفاوضات بشأ ن املعارف التقليدية/آ شاكل التعبري الثقايف   ا 

مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف خيارات التقليدي 

 مرشوع صك قانوين دويل واحد آ و آ كرث

 

 

ىل  18ن م  .2019مارس  22ا 

 

 للجنة املعارف ال ربعنييف ادلورة آ جل الس تالم طلبات الاعامتد آ خر 

 

 

 .2019آ بريل  18

 

ىل آ  آ خر  ل غراض  صندوق التربعاتجل الس تالم الطلبات املُوهجة ا 

 ال ربعني للجنة املعارفاحلادية و ادلورة 

 

 .2019آ بريل  18
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 تلقي آ ية تربعات.يف صندوق التربعات بسبب عدم  آ موال اكفية، 2018نومفرب  8 يفوجد، ال ت 



WIPO/GRTKF/IC/38/ 
2 
 

 

 

 للجنة املعارف ل ربعوناادلورة 

 – الوضعوتقيمي )املعارف التقليدية/آ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 

آ ايم 5/6
2

 

 

جراء مفاوضات بشأ ن املعارف التقليدية/آ شاكل التعبري الثقايف   ا 

مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف خيارات التقليدي 

 مرشوع صك قانوين دويل واحد آ و آ كرث

 

 )آ فرقة( خرباءريق ف 

 

املوارد الوراثية/املعارف التقليدية/آ شاكل  امي خيصفالوضع قيمي ت  

 التعبري الثقايف وتقدمي توصية

 

ىل  17ن م  .2019يونيو  21ا 

 

العامة للويبوامجلعية 
3

 

 

 التقدم احملرزتقيمي  

 

ىل مس توى نضج النصوص، مبا يف ذكل مس توايت  لنظراب  ا 

االتفاق عىل ال هداف والنطاق وطبيعة النص )النصوص(، البّت 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس   و/آ و مواص ة املفاوضات.يف ادلعوة ا 

 

 

ىل  30ن م  .2019آ كتوبر  9سبمترب ا 

 ]هناية الوثيقة[

                                         
2

ما مخسة آ ايم آ و س تة آ ايم(. جلنة املعارف يف دورهتا التاسعة والثالثني يف س تبّت    مدة هذه ادلورة )ا 
3

 عىل القرارات اليت ستتخذها امجلعية العامة.عقد دورة حادية وآ ربعني للجنة املعارف سيتعمد  


	اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (لجنة المعارف)

