
 

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

ي المؤقت للجنة المعارف لعام 
 2021نوفمبر  26، بتاري    خ 2022الجدول الزمن 

ي الدورة 
 . 2021ديسمبر  29 للجنة المعارف واألربعي    ةثانيالآخر أجل الستالم طلبات االعتماد ف 

عات ألغراض الدورة   ةلثالثاآخر أجل الستالم الطلبات الُموجهة إىل صندوق التبر
 واألربعي   للجنة المعارف

 . 2021ديسمبر  29

 للجنة المعارف نواألربعو  ةثانيالالدورة 

 أيام( 5 –)الموارد الوراثية 

كب   عىل معالجة القضايا إجراء  - مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع البر
ي 
وع صك قانون  ي الخيارات المتاحة لوضع مشر

 العالقة والنظر ف 

اير إىل  28من   . 2022مارس  4فبر

ي الدورة 
 . 2022مارس  31 للجنة المعارف واألربعي    ةلثالثاآخر أجل الستالم طلبات االعتماد ف 

عات ألغراض الدورة   ةبعار الآخر أجل الستالم الطلبات الُموجهة إىل صندوق التبر
 واألربعي   للجنة المعارف

 . 2022مارس  31

 للجنة المعارف واألربعون ةلثالثاالدورة 

اء مخصصأيام،  5 –)الموارد الوراثية   .(زائد يوم واحد إذا تقرر عقد اجتماع فريق خبر

كب   عىل معالجة القضايا مفاوضات إجراء  - بشأن الموارد الوراثية مع البر
ي 
وع صك قانون  ي الخيارات المتاحة لوضع مشر

 العالقة والنظر ف 

 . 2022يونيو  3مايو إىل  30من 

ي الدورة 
 
 . 2022يوليو  13 للجنة المعارف واألربعي    ةبعار الآخر أجل الستالم طلبات االعتماد ف

عات ألغراض الدورة آخر أجل الستالم الطلبات الُموجهة إ  ةمساخالىل صندوق التبر
 واألربعي   للجنة المعارف

 . 2022يوليو  13

 الجمعية العامة للويبو

ي التوصيات -
 
 تقرير وقائعي والنظر ف

 . 2022يوليو  22إىل  15من 

 واألربعون للجنة المعارف ةرابعالالدورة 

ي التقليدي)
 (أيام 5 – المعارف التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف 

 . 2022سبتمبر  16إىل  12من 
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ي التقليدي إ -
جراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف 

كب    ي الخيارات  مع البر
عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف 

ي 
وع صك قانون   أو أكب   لمشر

 إمكانية إصدار توصيات -

ي الدورة 
 . 2022بر كتو أ  6 للجنة المعارف ة واألربعي   مساخالآخر أجل الستالم طلبات االعتماد ف 

عات ألغراض الدورة   ةادسسالآخر أجل الستالم الطلبات الُموجهة إىل صندوق التبر
 واألربعي   للجنة المعارف

 . 2022بر كتو أ  6

 واألربعون للجنة المعارف ةمساخالالدورة 

ي التقليديالمعارف )
زائد يوم واحد إذا تقرر ، أيام 5 – التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف 

اء مخصص.(  عقد اجتماع فريق خبر

ي التقليدي إ -
جراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف 

ي الخيارات 
كب   عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف  مع البر

ي 
وع صك قانون   أو أكب   لمشر

 . 2022مبر سدي 9إىل  5من 

 ]نهاية الوثيقة[


