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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011أبريل  13: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالثامنة  الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

  مشروع جدول األعمال

  األمانةمن إعداد

 تاح ادلورةفتا .1

 اعامتد جدول األعامل .2

تني ثيقانظر هذه الويقة والو  WIPO/GRTKF/IC/18/INF/2 ث
 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/3و

رشة .3 سابعة  عاعامتد تقرير ادلورة ا  ل

 .WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov.2ثانظر الويقة 

نظامت .4  ملاعامتد بعض ا

 .WIPO/GRTKF/IC/18/2ثانظر الويقة 

ي .5 صلشاركة امجلاعات األ يةم  حمللة وا

تربعات - ندوق ا يل  لتطورات يف  ص  تشغ

 WIPO/GRTKF/IC/18/3الواثئق انظر 
 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/6 وWIPO/GRTKF/IC/18/INF/4و

تربعات - ندوق ا شاري  ليني اجمللس الا لص ت  ستع

 .WIPO/GRTKF/IC/18/3ثانظر الويقة 

ية - ية وا نرب امجلاعات األ ية  حمللمذكرة إعال صل مل  م

 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/5 يقةثالوانظر 
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يدي .6 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

يدحامية  - ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  مرشوع مواد  :ل
 ..WIPO/GRTKF/IC/18/4 Revثانظر الويقة 

تعلقة ابمرسد  - ية ا ملاملصطلحات الر يديئيسـ ثقايف ا بري ا تقلية الفكرية وأشاكل ا ل لتع ل  مللك
 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7ثانظر الويقة 

بري  - شأن أشاكل ا رشوعات املواد  ية حول  شاورات الريس غري الر تعمذكرة عن  ب م مس لم ئ
يدي ثقايف ا تقلا  لل

 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/10ثانظر الويقة 

يدية .7  لتقلاملعارف ا

يدية - بادئ املعدةل :لتقلحامية املعارف ا ّاألهداف وا  مل
 .WIPO/GRTKF/IC/18/5ثانظر الويقة 

ثاين ما بني ادلورات - تقرير امللخص للفريق العامل ا لا  ل
 .WIPO/GRTKF/IC/18/6ثانظر الويقة 

ثاين ما بني  - يدية أعد يف اجامتع الفريق العامل ا شأن حامية املعارف ا لرشوع مواد  تقل ب لم
 ادلورات

 .WIPO/GRTKF/IC/18/7ثانظر الويقة 

تعلقة ابمرسد  - ية ا ملاملصطلحات الر يديةمللكية ائيسـ  لتقللفكرية واملعارف ا
 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8ثانظر الويقة 

ية .8  ثاملوارد الورا

ثالث ما بني ادلوراتالتقرير ملخص  -  لجامتع الفريق العامل ا
 .WIPO/GRTKF/IC/18/8ثانظر الويقة 

ية - ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب بادئ ا ثرشوع األهداف وا مل مل ع  يف اجامت اذلي أعدمللكم
ثالث ما بني ادلورات  لالفريق العامل ا

 .WIPO/GRTKF/IC/18/9ثانظر الويقة 

ية - ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ثيارات  مللكب ثالث : خ شات الفريق العامل ا نا لملخص  ق م
 ما بني ادلورات

 .WIPO/GRTKF/IC/18/10ثانظر الويقة 

ية الفكرية و - تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل سـ ية ئيم  ثاملوارد الورا
 .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9ثانظر الويقة 

 أية شؤون أخرى .9

تام ادلورة .10  ختا

 

 ]ثهناية الويقة[

 


