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WIPO/GRTKF/IC/38/INF/3 REV. 
 �إلنلكزيیةاألصل: 

 2018 د�سمرب 6 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 والثالثون الثامنة الدورة
 2018 د�سمرب 14إىل  10جنيف، من 

 والثالثني ةلثامنا الدورة برنامجمشروع 

 األمانة من إ�دادوثيقة 

اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور  لطلب اس�ت�ابة .1
م �ر�مج معل مقرتح،  الثالثني للجنة. و  الثامنةهذه الوثيقة مرشوع �ر�مج العمل املقرتح ل�ورة  تورد("اللجنة") أن یعم�

وفقا ومرشوع الرب�مج هذا � طابع إرشادي فقط، ویعود التنظمي الفعيل لعمل اللجنة لرئيس اللجنة وأعضاهئا 
 ا�ا�يل. انظا�ل 

 2018 د�سمرب 9 ،األ�د

 09:00من السا�ة ابتداًء 

 

 فریق اخلرباء ا�صص املعين �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 أ�شأتهس �لسة رمسية من �لسات اللجنة، �كن وهو لي .�رباء مرّحشونحيرضه 
 اللجنة وتيرسه األمانة.

 منتدى الساكن األصليني �ستشاري 16:00ابتداًء من السا�ة 
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وهو ليس �لسة رمسية من  حيرضه ممثلون عن املنظامت اليت متثل امجلا�ات األصلية.

اج��ات الویبو، �كن تدمعه اللجنة وتيرسه  �لسات اللجنة أو اج��ا رمسيا من
 األمانة.

 
 2018 د�سمرب 10ثنني، اإل
 

10.00 – 13.00 

 
 
 

 افتتاح اجللسة :1البند 
 

 اع�د �دول األعامل :2البند 
WIPO/GRTKF/IC/38/1 Prov. 3 

WIPO/GRTKF/IC/38/INF/2 Rev. 
WIPO/GRTKF/IC/38/INF/3 Rev. 

 
 السادسة والثالثنيتقر�ر ا�ورة اع�د  :3البند 

WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 
 

 تقر�ر ا�ورة السابعة والثالثنياع�د  :4البند 
WIPO/GRTKF/IC/37/11 Prov. 2 

 
 اع�د بعض املنظامت :5البند 

WIPO/GRTKF/IC/38/2 Rev. 
 

 مشاركة امجلا�ات األصلية واحمللية :6البند 
 صندوق الترب�ات

WIPO/GRTKF/IC/38/3 Rev. 
WIPO/GRTKF/IC/38/INF/4 
WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6 

 
 منرب امجلا�ات األصلية واحمللية

 ليس جزءا رمسيا من دورة اللجنة، �كنه س�ُيذ�ر يف تقر�رها
WIPO/GRTKF/IC/38/INF/5 

 
 املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 

WIPO/GRTKF/IC/38/4 
WIPO/GRTKF/IC/38/5 
WIPO/GRTKF/IC/38/6 
WIPO/GRTKF/IC/38/7 
WIPO/GRTKF/IC/38/8 
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WIPO/GRTKF/IC/38/9 

WIPO/GRTKF/IC/38/10 
WIPO/GRTKF/IC/38/11 
WIPO/GRTKF/IC/38/12 
WIPO/GRTKF/IC/38/13 
WIPO/GRTKF/IC/38/14 
WIPO/GRTKF/IC/38/15 

WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7 
 

15.00 – 18.00 
 

 

 
فریق اخلرباء ا�صص املعين �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري تقر�ر  :7البند 

 الثقايف التقليدي
 (�بع) املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 

 2018 د�سمرب 11الثال�ء، 
 

10.00 – 13.00 
 

15.00 – 18.00 

 
 

 (�بع) التقليدياملعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف  :8البند 
 

 (�بع) املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 
 

 
 2018 د�سمرب 12األربعاء، 

 
10.00 – 13.00 

 
15.00 – 18.00 

 
 
 

 (�بع) املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 
 

 (�بع) الثقايف التقليدياملعارف التقليدیة/أشاكل التعبري  :8البند 
 
 

 2018 د�سمرب 13امخليس، 
 

10.00 – 13.00 
 

15.00 – 18.00 

 
 
 
 

 (�بع) املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 
 

 (�بع) املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 
  

 2018 د�سمرب 14امجلعة، 
 

10.00 – 13.00 
 

15.00 – 18.00 

 
 

 (�بع) املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :8البند 
 
 أیة مسائل أخرى :9لبند ا
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 اختتام ا�ورة :10البند 

 [هنایة الوثيقة]


	اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

