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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس 31: لا  2010 غأ

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

  مشروع جدول األعمال

  األمانةمن إعداد

 تاح ادلورةفتا .1

 اعامتد جدول األعامل .2

تني  ثيقانظر هذه الويقة والو   WIPO/GRTKF/IC/17/INF/2ث
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/3و

رشة .3 سادسة  عاعامتد تقرير ادلورة ا  ل

 .WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2ثانظر الويقة 

نظامت .4  ملاعامتد بعض ا

 .WIPO/GRTKF/IC/17/2ثانظر الويقة 

5. 

يةم ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل  جمل

تربعات - ندوق ا يل  تجدة عن  لمعلومات  ص شغ تسـ  م
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/17/3 نيقتثيالوانظر 

تربعات - ندوق ا شاري  ليني اجمللس الا لص ت  ستع
 .WIPO/GRTKF/IC/17/3ثانظر الويقة 

ية - ية وا متعات األ ئة ا ية  حمللمذكرة إعال صل جملي له  م
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/5ثانظر الويقة 
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يدي .6 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  الفوللكور/ل

يدي حامية - ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  : لتعأشاكل ا
بادئ يغة املعدةل لألهداف وا ملا  لص

 .WIPO/GRTKF/IC/17/4ثانظر الويقة 
 )الفريق العامل األول (تقرير ملخص للفريق العامل األول ما بني ادلورات -

 .WIPO/GRTKF/IC/17/8ثانظر الويقة 
شأن حامية - برشوع مواد  يدي م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري معد يف إطار /ل لتعأشاكل ا

 الفريق العامل األول
 .WIPO/GRTKF/IC/17/9ثانظر الويقة 

 حمرض مداوالت الفريق العامل األول -
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7ثانظر الويقة 

بارة  - شأن معاين  عمذكرة  ية الفكرية، مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف " املكل العام"ب مللكيف نظام ا
يدية يدي لتقلا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  لتعأشاكل ا

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8ثانظر الويقة 

يدية .7  لتقلاملعارف ا

يديةامل حامية - بادئ: لتقلعارف ا يغة املعدةل لألهداف وا ملا  لص
 .WIPO/GRTKF/IC/17/5ثانظر الويقة 

يديةقامئة  - تلف األشاكل اليت قد توجد فهيا املعارف ا تضب  تقلمع رشح تقين  لخمل  مق
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9ثانظر الويقة 

بارة  - شأن معاين  عمذكرة  ية الفك" املكل العام" ب رية، مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف مللكيف نظام ا
يدية يدي لتقلا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  لتعأشاكل ا

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8ثانظر الويقة 

ية .8  ثاملوارد الورا

ية - يارات: ثاملوارد الورا  خلقامئة معدةل اب
 .WIPO/GRTKF/IC/17/6ثانظر الويقة 

يا ومسامهة - ك من أسرتا يةل تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا يكندا ويوز مل يل  ن
تني   .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10 وWIPO/GRTKF/IC/17/7ثيقانظر الو

ية عىل اإلنرتنت - بو اإللكرتو ياانت الو نمذكرة عن حتديث قاعدة  ي نافع ب نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا مل  ل ب
يولويج نوع ا تعلقة اب با ت لمل  ل

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثانظر الويقة 

ية - نافع: ثاملوارد الورا نفاذ وتقامس ا ية الفكرية ألغراض ا شأن ا ية  بادئ تو ملرشوع  ل ب جهي مللكم ّيغة حمدثة: م  ص
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة 

يةتمعجم ابملصطلحا - ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا ث الر مل مللكسـ  ئي
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13ثانظر الويقة 

سائل أخرى .9  مأية 

تام ادلورة .10  ختا

 ]ثهناية الويقة[


