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WIPO/GRTKF/IC/38/1 PROV. 3 
 �إلنلكزيیةاألصل: 

 2018 د�سمرب 6 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 والثالثون الثامنة الدورة
 2018د�سمرب  14إىل  10 جنيف، من

 مشروع جدول األعمال

 األمانة من إ�دادوثيقة 

 افتتاح ا�ورة .1

 اع�د �دول األعامل .2
 .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/2 Rev انظر هذه الوثيقة والوثيقتني

 .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/3 Rev.و

 السادسة والثالثنياع�د تقر�ر ا�ورة  .3
 .WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 انظر الوثيقة

 السابعة والثالثنياع�د تقر�ر ا�ورة  .4
 .WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov. 2 انظر الوثيقة

 اع�د بعض املنظامت .5
 ..WIPO/GRTKF/IC/38/2 Revالوثيقة انظر 
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 مشاركة امجلا�ات األصلية واحمللية .6

 يف �شغيل صندوق الترب�ات مس�ت�دات -
 WIPO/GRTKF/IC/38/INF/4و .WIPO/GRTKF/IC/38/3 Rev انظر الو�ئق

 .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6و

 تعيني أعضاء ا�لس �ستشاري لصندوق الترب�ات -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/3 انظر الوثيقة

 مذ�رة إ�المية ملنرب امجلا�ات األصلية واحمللية -
 WIPO/GRTKF/IC/38/INF/5. انظر الوثيقة

 �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ا�صص املعينفریق اخلرباء تقر�ر  .7

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي/املعارف التقليدیة .8

 حامیة املعارف التقليدیة: مرشوع مواد -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/4انظر الوثيقة 

 حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/5انظر الوثيقة 

ث حامیة املعارف التقليدیة: -  ت�ليل الثغراتل  مرشوع حمد�
 .WIPO/GRTKF/IC/38/6انظر الوثيقة 

ث لت�ليل الثغرات -  حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع حمد�
 .WIPO/GRTKF/IC/38/7انظر الوثيقة 

 الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هباجتميع املواد �شأن قوا�د البيا�ت املتعلقة �ملوارد تقر�ر عن  -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/8انظر الوثيقة 

 قر�ر عن جتميع املواد �شأن أنظمة ا�كشف املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبات -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/9انظر الوثيقة 

 یة املرتبطة هباتوصية مشرتكة �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليد -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/10انظر الوثيقة 

توصية مشرتكة �شأن اس�ت�دام قوا�د البيا�ت ألغراض امحلایة ا�فاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة  -
 املرتبطة هبا

 .WIPO/GRTKF/IC/38/11انظر الوثيقة 
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�شأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأ و�متثال  قرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الویبوا -
 لألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع

 .WIPO/GRTKF/IC/38/12انظر الوثيقة 

 الویبو مانة الویبو �شأن ما یو�د من أنظمة �اصة محلایة املعارف التقليدیة يف ا�ول األعضاء يفألاقرتاح دراسة  -
 .WIPO/GRTKF/IC/38/13انظر الوثيقة 

 حتدید أمث� عن املعارف التقليدیة إل�راء النقاش حول بيان املوضوع القابل للحامیة واملوضوع ا�ي -
 حامیته تُطلب ال

 .WIPO/GRTKF/IC/38/14انظر الوثيقة 

تعلقة األ�ر �قتصادي لتأخر الرباءات و�دم اليقني �شأهنا: خماوف الوال�ت املت�دة �شأن املقرت�ات امل  -
 مبتطلبات ا�كشف اجلدیدة عن الرباءات

 .WIPO/GRTKF/IC/38/15انظر الوثيقة 

مرسد �ملصطل�ات الرئيس�ية املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري  -
 الثقايف التقليدي

 .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7 انظر الوثيقة

 أیة مسائل أخرى .9

 ا�ورةاختتام  .10

 [هنایة الوثيقة]
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