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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 أأغسطس 10 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
ىل  27جنيف، من   2018أأغسطس  31اإ

 األعمال جدول مشروع
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول الأعامل .2
 WIPO/GRTKF/IC/37/INF/3.و WIPO/GRTKF/IC/37/INF/2 انظر هذه الوثيقة والوثيقتني

 اعامتد بعض املنظامت .3
 .WIPO/GRTKF/IC/37/2الوثيقة انظر 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية .4

 تطورات يف تشغيل صندوق التربعات -
 WIPO/GRTKF/IC/37/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/37/3 انظر الواثئق

 .WIPO/GRTKF/IC/37/INF/6و

 تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/3 انظر الوثيقة
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عالمية ملنرب امجلاعا -  ت الأصلية واحملليةمذكرة اإ
 WIPO/GRTKF/IC/37/INF/5. انظر الوثيقة

 /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية .5

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/4انظر الوثيقة 

 حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/5انظر الوثيقة 

 احملّدث حتليل الثغراتمرشوع حامية املعارف التقليدية:  -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/6انظر الوثيقة 

 مرشوع حتليل الثغرات احملّدثحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:  -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/7انظر الوثيقة 

 لوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هباجتميع املواد بشأأن قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد اتقرير عن  -
 ..WIPO/GRTKF/IC/37/8 Revانظر الوثيقة 

 قرير عن جتميع املواد بشأأن أأنظمة الكشف املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبات -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/9انظر الوثيقة 

 التقليدية املعارفأأن خبصوص مواصفات دراسة بش اقرتاح -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/10انظر الوثيقة 

 بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اقرتاح الاحتاد الأورويب لإعداد دراسة -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/11انظر الوثيقة 

 هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن مشرتكة توصية -
 .WIPO/GRTKF/IC/37/12انظر الوثيقة 

توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية  -
 املرتبطة هبا

 .WIPO/GRTKF/IC/37/13انظر الوثيقة 

منح الرباءات عن خطأأ والامتثال  تاليفبشأأن التدابري املتعلقة ب  واقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويب -
نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع  للأ

 .WIPO/GRTKF/IC/37/14انظر الوثيقة 

الأثر الاقتصادي لتأأخر الرباءات وعدم اليقني بشأأهنا: خماوف الولايت املتحدة بشأأن املقرتحات املتعلقة  -
 مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

 .WIPO/GRTKF/IC/37/15انظر الوثيقة 

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

 .WIPO/GRTKF/IC/37/INF/7 انظر الوثيقة
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نشاء فريق )أأفرقة( خرباء خمّصص .6  اإ

ىل امجلعية العامة لعام  املمكنوصيات تل ا .7  2018تقدميها اإ

مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف(  .8
 يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية

 أأية مسائل أأخرى .9

 اختتام ادلورة .10

 ثيقة[]هناية الو 
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