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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2023 اير ي  ف 7التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعونة سسادالالدورة 
اير  27 نجنيف، م  2023 سر ام 3إىل في 

وع جدول األعمال  مشر

 األمانة من إعداد 

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2

 . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/3و WIPO/GRTKF/IC/46/INF/2 والوثيقتي    هذه الوثيقة )ي(انظر

 اعتماد بعض المنظمات .3

 . WIPO/GRTKF/IC/46/2الوثيقة  )ي(انظر

 الجماعات األصلية والمحلية مشاركة .4

ي  مستجدات -
عات تشغيلف   صندوق التبر

 WIPO/GRTKF/IC/46/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/46/3 الوثائق )ي(انظر
 . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/6و

اء الشعوب األصليةتقرير  - الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  بشأن  حلقة عمل خبر
ي التقليدي

 الثقاف 

 . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/9 الوثيقة )ي(انظر

عات -  تعيي   أعضاء المجلس االستشاري لصندوق التبر

 WIPO/GRTKF/IC/46/3. الوثيقة )ي(انظر

 األصلية والمحليةمذكرة إعالمية لمنبر الجماعات  -

 WIPO/GRTKF/IC/46/INF/5. الوثيقة )ي(انظر
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ي التقليديت .5
 
ي بالمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

اء المخصص المعن   .قرير عن فريق الخبر

ي التقليدي .6
 
 المعارف التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف

وع مواد المعارفحماية  -  التقليدية: مشر

 . WIPO/GRTKF/IC/46/4 الوثيقة )ي(انظر

وع موادح - ي التقليدي: مشر
 
  ماية أشكال التعبب  الثقاف

 . WIPO/GRTKF/IC/46/5 الوثيقة )ي(انظر

ث -
ّ
وع تحليل الثغرات المحد   حماية المعارف التقليدية: مشر

 . WIPO/GRTKF/IC/46/6 الوثيقة )ي(انظر

وع تحليل الثغرات ال - ي التقليدي: مشر
 
ثحماية أشكال التعبب  الثقاف

ّ
  محد

 . WIPO/GRTKF/IC/46/7 الوثيقة )ي(انظر

  تقرير عن تجميع المواد بشأن قواعد البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها -

 . WIPO/GRTKF/IC/46/8 الوثيقة )ي(انظر

  التقليدية المرتبطة بهاتقرير عن تجميع المواد بشأن أنظمة الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف  -

 . WIPO/GRTKF/IC/46/9 الوثيقة )ي(انظر

 قانونية المتعلقة بصك دولي مبادئ  -
 . WIPO/GRTKF/IC/46/10 الوثيقة )ي(انظر

كة بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها -  توصية مشبر

 . WIPO/GRTKF/IC/46/11 الوثيقة )ي(انظر

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

 . WIPO/GRTKF/IC/46/12 الوثيقة )ي(انظر

ي التقليدي: ورقة من -
 اقشةأشكال التعبب  الثقاف 

 . WIPO/GRTKF/IC/46/13 الوثيقة )ي(انظر

طلب حمايته -
ُ
 تحديد أمثلة عن المعارف التقليدية إلثراء النقاش حول بيان الموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ال ت

 . WIPO/GRTKF/IC/46/14 الوثيقة )ي(انظر

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

 التقليدي

 . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/7 الوثيقة )ي(انظر

ي للقضايا  -
ي مشاري    ع صكوك الويبو بشأن الموارد الوراثية تحديث "االستعراض التقن 

الرئيسية المتصلة بالملكية الفكرية ف 
ي إطار الحقوق اإلنسانية للشعوب األصلية"

ي التقليدي، ف 
 والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 

 . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/8 الوثيقة )ي(انظر

 أية مسائل أخرى .7

 اختتام الدورة .8

 ]نهاية الوثيقة[


