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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اي 7التاري    خ:   2022ر فير

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الثانيةالدورة 

اير  28جنيف، من   2022 مارس 4إىل  فير

وع جدول األعمال  مشر
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 . WIPO/GRTKF/IC/42/INF/3و WIPO/GRTKF/IC/42/INF/2 انظر هذه الوثيقة والوثيقتي   

 األربعي   و  الحادية اعتماد تقرير الدورة .4

 . WIPO/GRTKF/IC/41/4 Prov. 2 الوثيقةانظر 

 اعتماد بعض المنظمات .5

 . WIPO/GRTKF/IC/42/2الوثيقة انظر 

 مشاركة الجماعات األصلية والمحلية .6

ي  مستجدات -
عات تشغيلف   صندوق التبر

 . WIPO/GRTKF/IC/42/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/42/3 انظر الوثائق

 مذكرة إعالمية لمنبر الجماعات األصلية والمحلية -

 WIPO/GRTKF/IC/42/INF/5. انظر الوثيقة
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 دة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثيةلوثيقة الموح  ا -
 . WIPO/GRTKF/IC/42/4 الوثيقةانظر 

ي الدولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة نص الرئيس عن  -
وع الصك القانون  مشر

 بالموارد الوراثية
 . WIPO/GRTKF/IC/42/5انظر الوثيقة 

 تقرير عن تجميع المواد بشأن قواعد البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها -
 . WIPO/GRTKF/IC/42/6انظر الوثيقة 

 ارف التقليدية المرتبطة بهاتقرير عن تجميع المواد بشأن أنظمة الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمع -
 . WIPO/GRTKF/IC/42/7انظر الوثيقة 

حات المتعلقة بمتطلبات  - اءات وعدم اليقي   بشأنها: مخاوف الواليات المتحدة بشأن المقبر األثر االقتصادي لتأخر البر
اءات  الكشف الجديدة عن البر

 . WIPO/GRTKF/IC/42/8انظر الوثيقة 

كة بشأن الموارد الور  -  اثية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاتوصية مشبر

 . WIPO/GRTKF/IC/42/9انظر الوثيقة 

كة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض الحماية الدفاعية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية  - توصية مشبر
 بها المرتبطة

 . WIPO/GRTKF/IC/42/10انظر الوثيقة 

اح بخصوص مواصفات دراسة أمانة  - اءات عن خطأ واالمتثال لألنظمة اقبر ي منح البر
الويبو بشأن التدابب  المتعلقة بتالف 

 الحالية للنفاذ وتقاسم المنافع

 . WIPO/GRTKF/IC/42/11انظر الوثيقة 

اءات - ي طلبات البر
ط الكشف الدولي عن مصدر الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية ف  ي  – شر

مساهمة ف 
 المنهج القائم عىل األدلة

 . WIPO/GRTKF/IC/42/12انظر الوثيقة 

ي  -
مشد بالمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 

 التقليدي

 . WIPO/GRTKF/IC/42/INF/7 انظر الوثيقة

ي لقضاالستعراض مستجدات اال -
وعات صكوك الويبو بشأن الموارد الوراثية تقن  ي مشر

 
يا رئيسية متصلة بالملكية الفكرية ف

ي 
 
ي إطار الحقوق لتقليدي ا والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

 
 للشعوب األصلية اإلنسانيةف

 . WIPO/GRTKF/IC/42/INF/8 انظر الوثيقة

الخاصة لحماية الملكية الفكرية المرتبطة بالمعارف تقرير عن تجميع المعلومات بشأن األنظمة الوطنية واإلقليمية  -
ي التقليدي

 
 التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

 . WIPO/GRTKF/IC/42/INF/9 انظر الوثيقة

ي المصادر المتاحة عىل موقع الويبو  -
ون  ي التقليدي والموارد الوراثيةاإللكبر

 الخاص بالمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 
 . WIPO/GRTKF/IC/42/INF/10 الوثيقةانظر 

ص .8 اء مخص   إنشاء فريق )أفرقة( خبر

 أية مسائل أخرى .9

 اختتام الدورة .10

 ]نهاية الوثيقة[


