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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي توبر 6: لا  2010 كأ

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

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

  مشروع برنامج الدورة السابعة عشرة

  األمانة إعدادمنثويقة 
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يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو يا مع طلب ا تقلمتا ث ن ل للج لشـ مللكملع م ً
نة(" رشوع لربانمج العمل املقرتح ") للجا توي هذه الويقة عىل  رشوع لربانمج العمل املقرتح،  متعممي  ث حت م ب

رشةلدلورة  سابعة  عا  .نةللج ل
يت تو تارخي وا قا ل شاط املقرتح ل نند جدول األعامل أو ا  لب

 األحد

سمرب 5 ساعة 2010ي د ساء2ل من ا  م 

 

شاري يني الا ساكن األ تتدى ا صل ل سن  م

نظ ثلون عن ا ملحيرضه  يةمم متعات األ ثل ا صـلامت اليت  لـيس وهـو . جملمت
يا نة أو اجامتعا ر ية  مسدورة ر للج بو، لكـن تدمعـه مس ي من اجامتعات الو

رسه األمانةا ينة و  . تللج

 ثالانني

سمرب 6 ساعة  :2010 يد باحا10لا  ص 

ند  تاح ادلورة  :1لبا  فتا

ند   اعامتد جدول األعامل  :2لبا

  WIPO/GRTKF/IC/17/1 Prov. 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/2 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/3 

ند  سادسةاعامتد تقرير ادلورة   :3لبا رشة لا  ع 

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

ند  نظامت  :4لبا  ملاعامتد بعض ا

  WIPO/GRTKF/IC/17/2 

ية  ية وا متعات األ حمللنرب ا صل جمل  م

يذكر يفليس جزء نه  نة،  يا من دورة ا ُا ر سـ للج   تقريرهالكمس

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/5 

ساعة  ساء3لا  م 

 

 

 

ند  ية   :5لبا ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل  جملم

تربعات  - لندوق ا  ص

  WIPO/GRTKF/IC/17/3 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4 
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ساعة  ند  مساء 4لا يدي  :6لبا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  الفوللكور/ل

  WIPO/GRTKF/IC/17/8 

  WIPO/GRTKF/IC/17/9 

  WIPO/GRTKF/IC/17/4 

  WIPO/GRTKF/IC/INF/7 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 

بال  سـتقحفل ا

ثالاثء  لا

سمرب 7 ساعة : 2010ي د باحا10لا  ص 

 

 
ند  يدي  :6لبا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  الفوللكور/ل

 )مسـتأنف(

 
 

ساعة  ساء4,30لا  م 

 

ند  يدية  :7لبا  لتقلاملعارف ا

  WIPO/GRTKF/IC/17/5 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 

 األربعاء

سمرب 8 ساعة  :2010 يد باحا10لا  ص 

 

ند  يدية امل  :7لبا  )مسـتأنف(لتقلعارف ا

 

ساعة  ساء4,30لا  م 

 

ند  ية :18لبا  ثاملوارد الورا

  WIPO/GRTKF/IC/17/6 

  WIPO/GRTKF/IC/17/7 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 

  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13 

 

يس  مخلا

سمرب 9 ساعة  :2010 يد باحا10لا  ص 

 

 

ند  ية   :8لبا  )مسـتأنف(ثاملوارد الورا
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يس  مخلا

سمرب 9 ساعة  :2010ي د ساء4,30لا  م 

ند  سائل أخرى  :9لبا  مأي 

 امجلعة

سمرب 10 ساعة : 2010ي د باحا10لا   ص 

ند  سائل أخرى  :9لبا  مأي 

 امجلعة

سمرب 10 ساعة : 2010ي د ساء3لا  م 

 

 اعامتد القرارات 

ند  تام ادلورة :10لبا  ختا

 

 ]ث الويقةهناية[


