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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 يناير 31: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ما بني الدوراتالثالث الفريق العامل 

 2011 مارس 4إىل فرباير  28جنيف، من 

  المشروع جدول األعم

  األمانةمن إعداد

تاح ادلورة .1  فتا

تب .2 تخاب أعضاء ا ملكا  ن

رشوع جدول األعامل .3  ماعامتد 

 ثانظر هذه الويقة

ية .4  ثاملوارد الورا

- WIPO/GRTKF/IC/8/11 : يدية أو تصل هبا من املعارف ا ية وما  شأ املوارد الورا شف عن  تقلا ي ث ن للك م
بات الرباءات  طلمصدرها يف 

 WIPO/GRTKF/IWG/3/2ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/9/13 : ية  ثنظام الرباءات واملوارد الورا

 WIPO/GRTKF/IWG/3/3ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/11/10 : ية اإلعالن عن مصدر بات ثاملوارد الورا يدية يف  طلواملعارف ا لتقل

 ياقرتاحات من سورسا: الرباءات
 WIPO/GRTKF/IWG/3/4ثانظر الويقة 

A 
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- WIPO/GRTKF/IC/11/11 : شأن الويقة ياابن  ثرشح إضايف من ا ب  WIPO/GRTKF/IC/9/13ل
ية ثنوان نظام الرباءات واملوارد الورا  بع

 WIPO/GRTKF/IWG/3/5ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/17/6 :ية يارات وحتديث للوقائع: ثاملوارد الورا خلقامئة معدةل اب ّ 

 WIPO/GRTKF/IWG/3/6ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/17/7 :ية تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و يكنص من أسرتا مل يل ن ك  ل

 WIPO/GRTKF/IWG/3/7ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/17/10 : ية والعمل يف شأن املوارد الورا ية  بدلان األفر ثاقرتاح من مجموعة ا ب يقل

بل  ملسـتقا
 WIPO/GRTKF/IWG/3/8ثانظر الويقة 

- WIPO/GRTKF/IC/17/11:  تحدة ندا والرنوجي والوالايت ا ياابن ويوز ندا وا يا و ملنص من أسرتا يل ن ل ك ل
ية  يكاألمر

 WIPO/GRTKF/IWG/3/9ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10 : يقات عىل الويقة ثمجموعة   WIPO/GRTKF/IC/16/7تعل

تحدة األ"بعنوان  ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و ملنص من أسرتا يل ن ك يةل  يكمر
 WIPO/GRTKF/IWG/3/10ثانظر الويقة 

- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 : شأن اتفاقات ية  بو اإللكرتو ياانت الو بمذكرة عن حتديث قاعدة  ن ي ب
يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا با ت مل مل لل  ل

 WIPO/GRTKF/IWG/3/11ثانظر الويقة 
- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 :ية ية الفكرية مرش: ثاملوارد الورا شأن ا ية  بادئ تو مللكوع  بم جهي

نافع تقامس العادل  للمنفاذ وا ل ّيغة حمدثة: لل  ص
 WIPO/GRTKF/IWG/3/12ثانظر الويقة 

- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13 : ية الفكرية واملوارد تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل سـ ئيم
ية  ثالورا

 WIPO/GRTKF/IWG/3/13ثانظر الويقة 
ي- يدية تقن دراسة  ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا شف ا شأن رشوط ا بو  تقلة للو ث مل لك ب بو (لي يشور الو من

 )786 رمق
 WIPO/GRTKF/IWG/3/14ثانظر الويقة 

يقات عىل الواثئق- تعلقة  واملراجعتعل مجموعة  ية الفكرية مل ا يةواملواردمللكاب  ث الورا
 WIPO/GRTKF/IWG/3/15ثانظر الويقة 

 أية شؤون أخرى .5

تقرير .6  لاعامتد ا

تام ادلورة .7  ختا

 ]ثهناية الويقة[

 


