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WIPO/GRTKF/IC/28/1 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 8024 أأبريل 82التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون الثامنةالدورة 

ىل  7جنيف، من   8024 يوليو 9اإ
 
 

 مشروع جدول األعمال

مانةمن  عداد الأ  اإ

 افتتاح ادلورة .2

 اعامتد جدول الأعامل .8
 WIPO/GRTKF/IC/28/INF/3.و   WIPO/GRTKF/IC/28/INF/2انظر هذه الوثيقة والوثيقتني

 والعرشين السابعةاعامتد تقرير ادلورة  .3
 .WIPO/GRTKF/IC/27/10 Prov. 2  انظر الوثيقة

 اعامتد بعض املنظامت .4
 .WIPO/GRTKF/IC/28/2 انظر الوثيقة

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية .5

 تطورات يف تشغيل صندوق التربعات -
 WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/28/3 انظر الواثئق

 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6و

 تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات -
 .WIPO/GRTKF/IC/28/3 انظر الوثيقة
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عالمية ملنرب  -  امجلاعات الأصلية واحملليةمذكرة اإ
 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/5 انظر الوثيقة

سهامات ح بشأأن شاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية: اقرتام  -  صندوق التربعاتل مكيلية ت اإ
 .WIPO/GRTKF/IC/28/10 انظر الوثيقة

جرد التقدم و  بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتداخةلاس تعراض القضااي  .6
ىل امجلعية العامة  .احملرز والتقدم بتوصية اإ

 رد الوراثيةوثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوا -
  .WIPO/GRTKF/IC/28/4 انظر الوثيقة

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد -
 .WIPO/GRTKF/IC/28/5 انظر الوثيقة

 مرشوع مواد حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: -
 .WIPO/GRTKF/IC/28/6 انظر الوثيقة

 وصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبات -
 .WIPO/GRTKF/IC/28/7 انظر الوثيقة

ليدية توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التق  -
 ااملرتبطة هب

 .WIPO/GRTKF/IC/28/8 انظر الوثيقة

اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال  -
نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع  للأ

 .WIPO/GRTKF/IC/28/9 انظر الوثيقة

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية  -
 الثقايف التقليدي

 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/7 انظر الوثيقة

 املوارد املتاحة يف موقع الويبو الإلكرتوين للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية -
 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/8 انظر الوثيقة

تقرير حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  -
 التعبري الثقايف التقليدي

 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/9 انظر الوثيقة

 ةالردود عىل الأس ئةل املتعلقة بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وبوابة دولي -
 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10 انظر الوثيقة
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سهام  .7 يف تنفيذ  والفوللكوراللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية اإ
 التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية

 أأية مسائل أأخرى .2

 اختتام ادلورة .9

 ]هناية الوثيقة[

 


