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WIPO/GRTKF/IC/34/1 PROV. 2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 مايو 18التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الرابعة الدورة

ىل  12جنيف، من   2017 يونيو 16اإ
 
 

 مشروع جدول األعمال

عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول الأعامل .2
 .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/2 انظر هذه الوثيقة والوثيقتني

 WIPO/GRTKF/IC/34/INF/3.و

 والثالثني الثالثةاعامتد تقرير ادلورة  .3
 .WIPO/GRTKF/IC/33/7 Prov. 2 انظر الوثيقة

 اعامتد بعض املنظامت .4
 .WIPO/GRTKF/IC/34/2 انظر الوثيقة

 (2017يونيو  9و 8) ندوة امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن تقرير .5
 .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/9الوثيقة  انظر

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية .6

 تطورات يف تشغيل صندوق التربعات -
 WIPO/GRTKF/IC/34/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/34/3 انظر الواثئق

 .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/6و
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 تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/3 انظر الوثيقة

عالمية ملنرب امجلاعات الأصلية واحمللية -  مذكرة اإ
 .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/5 انظر الوثيقة

 الثقايف التقليديأأشاكل التعبري  .7

 دي: مرشوع موادحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقلي -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/6انظر الوثيقة 

رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها -  قامئة اإ
 .WIPO/GRTKF/IC/34/7انظر الوثيقة 

 شاكل التعبري الثقايف التقليدي: ورقة مناقشةأأ  -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/12الوثيقة انظر 

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

 .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/7 انظر الوثيقة

صكوك الويبو بشأأن املوارد الوراثية مرشوعات اس تعراض تقين لقضااي رئيس ية متصةل ابمللكية الفكرية يف  -
 يقّدمه الأس تاذ جميس أأاناي واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8انظر الوثيقة 

ىل امجلعية العامة توجيهو  رصد التقدم احملرز .8  توصية اإ

 لوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةا -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/4انظر الوثيقة 

 مواد مرشوع: التقليدية املعارف حامية -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/5انظر الوثيقة 

 مواد مرشوع: أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/8انظر الوثيقة 

 املرتبطة هباواملعارف التقليدية وصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية ت -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/9الوثيقة انظر 

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

 .WIPO/GRTKF/IC/34/10الوثيقة انظر 
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اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال  -
نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع  للأ

 .WIPO/GRTKF/IC/34/11الوثيقة انظر 

 شاكل التعبري الثقايف التقليدي: ورقة مناقشةأأ  -
 .WIPO/GRTKF/IC/34/12الوثيقة انظر 

ديد أأملةل عن املعارف التقليدية لإرراء النقا  حول بيان املوووع القابل للمامية واملوووع ايذي ل تططل  حت -
 حاميته
 .WIPO/GRTKF/IC/34/13الوثيقة انظر 

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور مسامهة  .9
 ( يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنيةالتقليدية املعارف جلنة)

 أأية مسائل أأخرى .10

 اختتام ادلورة .11

 ة الوثيقة[]هناي


