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WIPO/GRTKF/IC/39/INF/3 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2019 مارس 5التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 نثالثووال التاسعةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2019مارس  22اإ
 
 

 نيالتاسعة والثالثمشروع برنامج الدورة 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

اللجنة احلكومية ادلولية العنية ابللكية الفكرية والوارد الوراثية والعارف التقليدية والفوللكور قتضيات تنفيذا ل  .1
سعة التا)"اللجنة"( بتعممي مرشوع برانمج معل مقرتح، حتتوي هذه الوثيقة عىل مرشوع برانمج العمل القرتح لدلورة 

رشاداي، عىل أأن حيدد رئيس ادلورة وأأعضاؤها التنظمي الفعيل لعمل والثالث ني للجنة. ول يعدو مرشوع هذا الربانمج كونه اإ
 اللجنة وفقا للنظام ادلاخيل للجنة.

 

 2019 مارس 17الأحد 

 0009:ابتداء من الساعة 

 

 الثقايف التقليديفريق اخلرباء اخملصص العين ابلعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

 أأنشأأتهلكن و  جلسة رمسية من جلسات اللجنة، ليسخرباء مرحشون. حيرضه 
مانة.  اللجنة وتيرسه الأ
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 منتدى الساكن الأصليني الاستشاري 0016:ابتداء من الساعة 

حيرضه ممثلون عن النظامت اليت متثل امجلاعات الأصلية. وهو ليس جلسة 
اجامتعا رمسيا من اجامتعات الويبو، لكن تدمعه رمسية من جلسات اللجنة أأو 

مانة.  اللجنة وتيرسه الأ

 2019مارس  18الثنني 

10:00 – 13:00 

 

 افتتاح ادلورة :1البند 

 اعامتد جدول الأعامل :2البند 
 WIPO/GRTKF/IC/39/1 Prov. 2 الوثيقة

  .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/2 Rev والوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/3 Rev والوثيقة

 

 ثامنة والثالثنيال اعامتد تقرير ادلورة  :3البند 
 WIPO/GRTKF/IC/38/16 Prov. 2الوثيقة 

 

 اعامتد بعض النظامت :4البند 
 WIPO/GRTKF/IC/39/2الوثيقة 

 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية :5البند 
 صندوق التربعات

 WIPO/GRTKF/IC/39/3الوثيقة 
 WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4والوثيقة 
 WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6والوثيقة 

 منرب امجلاعات الأصلية واحمللية
 ليس جزءا رمسيا من دورة اللجنة، لكنه س يُذكر يف تقريرها

 WIPO/GRTKF/IC/39/INF/5 الوثيقة
 

 لعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليديا :7البند 
 WIPO/GRTKF/IC/39/4 الوثيقة

 WIPO/GRTKF/IC/39/5 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/6 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/7 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/8 والوثيقة
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 WIPO/GRTKF/IC/39/9 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/10 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/11 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/12 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/13 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/14 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/15 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/16 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/17 والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/39/INF/7 والوثيقة

 

تقرير فريق اخلرباء اخملصص العين ابلعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  :6البند  18:00 – 15:00
 الثقايف التقليدي

 )اتبع(أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي /العارف التقليدية :7البند 

 2019مارس  19 الثالاثء

10:00 – 13:00 

15:00 – 18:00 

 

 )اتبع(التعبري الثقايف التقليدي أأشاكل /العارف التقليدية :7البند 

 )اتبع(التعبري الثقايف التقليدي أأشاكل /العارف التقليدية :7البند 

 

 2019مارس  20 الأربعاء

10:00 – 13:00 

15:00 – 18:00 

 

 )اتبع(التعبري الثقايف التقليدي أأشاكل /التقليديةالعارف  :7البند 

 )اتبع(التعبري الثقايف التقليدي أأشاكل /العارف التقليدية :7البند 

 

 2019مارس  21امخليس 

10:00 – 13:00 

15:00 – 18:00 

 

 )اتبع(أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي /العارف التقليدية :7البند 

 )اتبع(أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي /العارف التقليدية :7البند 
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 2019مارس  22 امجلعة

10:00 – 13:00 

15:00 – 18:00 

 

 )اتبع( التعبري الثقايف التقليديأأشاكل /العارف التقليدية :7البند 

 أأية مسائل أأخرى :8البند 

 اختتام ادلورة :9البند 

 

 ]هناية الوثيقة[


