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  جدول األعمال
  األمانةمن إعداد

تاح ا-ورة .1  فتا

تخاب أعضاء املاكتب .2  نا

 اع<د جدول األعامل .3
تني  ثيقانظر هذه الويقة والو  WIPO/GRTKF/IC/20/INF/3 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/2ث

تقارير .4  لا
رشة - تاسعة  عاع<د تقرير ا-ورة ا  ل

 .WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. 2ثانظر الويقة 

يد  - سفري ا فتقرير من سعادة ا سـ ية من الفرتة ليب أواديلل ية ا ملتبق عن القضاa الر  2011-2010يسـئ
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/4ثانظر الويقة 

نظامت .5  ملاع<د بعض ا
 .WIPO/GRTKF/IC/20/2ثانظر الويقة 

ية .6 ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل  م

تربعات - ندوق ا يل  لتطورات يف  ص  تشغ
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/5 وWIPO/GRTKF/IC/20/3انظر الوtئق 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/7و
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تربعات - ندوق ا شاري  w لسyليني ا لص ت  ستع
 .WIPO/GRTKF/IC/20/3ثانظر الويقة 

ية - ية وا نرب امجلاعات األ ية  حمللمذكرة إعال صل مل  م
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/6ثانظر الويقة 

ية .7  ثاملوارد الورا

ية الفكري - تعلقة  بادئ ا مللكرشوع األهداف وا مل مل يةم  ثة واملوارد الورا
 .WIPO/GRTKF/IC/20/4ثانظر الويقة 

ية - ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  ثيارات العمل يف ا مللكب تق  ملسـخ
 .WIPO/GRTKF/IC/20/5ثانظر الويقة 

يدي  - رشوع نص  ية و تعلقة حبامية املوارد الورا بادئ ا تفكري يف األهداف وا شاهبة ا ب�ان  هام ا هإ ث مل مل ل ت متل م ّم س
يةأل شأن حامية املوارد الورا ثحاكم   ب

 .WIPO/GRTKF/IC/20/6ثانظر الويقة 

يدية : "WIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة  - ية واملعارف ا شأ أو املصدر للموارد الورا شف عن ا تقلا ث ن للك مل
بات الرباءات طلاملربطة هبا يف   "ت

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8ثانظر الويقة 

ية: "WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة  -  "ثنظام الرباءات واملوارد الورا
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9ثانظر الويقة 

بات : "WIPO/GRTKF/IC/11/10ثالويقة  - يدية يف  ية واملعارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل لث
 "ياقرتاح من سورسا: الرباءات

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10ثانظر الويقة 

تعلق لويقة : "WIPO/GRTKF/IC/11/11ثالويقة  - يان ف�  ثرشح إضايف من ا ي ل
WIPO/GRTKF/IC/9/13ية شأن نظام الرباءات واملوارد الورا ث   "ب

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11ثانظر الويقة 

ية : "WIPO/GRTKF/IC/17/10ثالويقة  - شأن املوارد الورا ية  ب�ان األفر ثاقرتاح من مجموعة ا ب يقل
بل والعمل  "ملسـتقيف ا

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12ثظر الويقة ان

بري  - يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  ية ا تعرسد املصطلحات الر تقل ث مل لسـ ل مللكي ئ م
يدي ثقايف ا تقلا  لل

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13ثانظر الويقة 

ئة جمي  - شطة ا يذ أ لفتقرير عن  ننف تفق ع("ت رشوط ا مليارات حول ا ل نصف والعادلخ نافع ا شأن تقامس ا مللهيا  مل  ")ب
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14ثانظر الويقة 
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ية  .8 ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا-وية ا نة احلكو بني يف معل ا شاركة املرا ثرشوع دراسة حول  ن ل للج مللكم م ملعق م
يدية والفوللكور  .لتقلواملعارف ا

 WIPO/GRTKF/IC/20/7ثانظر الويقة 

تعديل .9 يدية لا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا-وية ا نة احلكو نظام ا-اخيل  تقل املقرتح  ث ن ل للج للل مللكملع م
 والفوللكور

 .WIPO/GRTKF/IC/20/8ثانظر الويقة 

سائل أخرى .10  مأية 

تام ا-ورة .11  ختا

 ]ثهناية الويقة[

 


