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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 يو ما 19التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةلثالثاالدورة 

 2022يونيو  3إىل مايو  30جنيف، من 

وع جدول األعمال  مشر

 األمانة من إعداد

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2

 . .WIPO/GRTKF/IC/43/INF/3 Revو .WIPO/GRTKF/IC/43/INF/2 Rev تي   هذه الوثيقة والوثيق (ي)انظر

 اعتماد بعض المنظمات .3

 . WIPO/GRTKF/IC/43/2الوثيقة  (ي)انظر

 الجماعات األصلية والمحليةمشاركة  .4

ي  مستجدات -
عات تشغيلف   صندوق التبر

 WIPO/GRTKF/IC/43/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/43/3 الوثائق (ي)انظر
 . WIPO/GRTKF/IC/43/INF/6و

عات -  تعيي   أعضاء المجلس االستشاري لصندوق التبر

 WIPO/GRTKF/IC/43/3. الوثيقة (ي)انظر

 والمحليةمذكرة إعالمية لمنبر الجماعات األصلية  -

 WIPO/GRTKF/IC/43/INF/5. الوثيقة (ي)انظر

ي بالموارد الوراثية .5
اء المخصص المعن   تقرير عن فريق الخبر
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 الموارد الوراثية .6

 دة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثيةلوثيقة الموح  ا -
 . WIPO/GRTKF/IC/43/4 الوثيقة (ي)انظر

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

 بالموارد الوراثية
 . WIPO/GRTKF/IC/43/5الوثيقة  (ي)انظر

 تقرير عن تجميع المواد بشأن قواعد البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها -
 . WIPO/GRTKF/IC/43/6الوثيقة  (ي)انظر

 تجميع المواد بشأن أنظمة الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاتقرير عن  -
 . WIPO/GRTKF/IC/43/7الوثيقة  (ي)انظر

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

 . WIPO/GRTKF/IC/43/8 الوثيقة (ي)انظر

كة بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها -  توصية مشبر

 . WIPO/GRTKF/IC/43/9 الوثيقة (ي)انظر

كة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض الحماية ال - ثية والمعارف التقليدية دفاعية للموارد الوراتوصية مشبر
 بها المرتبطة

 . WIPO/GRTKF/IC/43/10 الوثيقة (ي)انظر

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

 التقليدي

 . WIPO/GRTKF/IC/43/INF/7 الوثيقة (ي)انظر

وعات صكوك الويبو بشأن الموارد الوراثية الستعراض مستجدات اال - ي مشر
ي لقضايا رئيسية متصلة بالملكية الفكرية ف 

تقن 
ي 
ي إطار الحقوق التقليدي  والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 

 للشعوب األصلية اإلنسانيةف 

 . WIPO/GRTKF/IC/43/INF/8 الوثيقة (ي)انظر

 2022 التوصيات الممكن تقديمها إل الجمعية العامة لعام .7

 أية مسائل أخرى .8

 اختتام الدورة .9

 ]نهاية الوثيقة[


