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ية ية وا متعات األ نرب ا ية  حمللمذكرة إعال صل جململ  م

  األمانةمن إعدادثويقة 

يديـة والفوللكـو .1 يـة واملعـارف ا ية الفكريـة واملـوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلاتفقت ا ث ن ل لللج مللكملع نـة("ر م ، يف ")للجا
سابعة بل اسـهتالل دورا"، عىل لدورهتا ا نظم، متاما  قأن  َّ متعـات ي ثـل عـن أحـد ا يـوم ويرتأسـه  نرب يـدوم نـصف ا نة،  جملت ا مم ل مللج

ية ية أو األ صلا نوال ". حملل نابر عىل ذكل ا نظمي  ملوقد تواصل  نذ عام لكقبل مت ية  نة املا م دورة من دورات ا ض  .2005للج

رشة .2 سادسة  نرب يف ادلورة ا يكون موضوع ا عو ل مل نرية: سـ بقة وا ملسـتاملوافقة احلرة وا يـة يف جمـاالت جتربة ا: ملسـ حمللمتعـات ا جمل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل  .ل

نرب .3 للمويرد يف مرفق هذه الويقة الربانمج املؤقت   .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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نرب   ادلورةملالربانمج املؤقت 

 2010 مايو 3ثالانني، 

نرب 10,30 - 10,00 تاح ا ملا  فت

بو(ئالريس  ية يف الو شعوب األ يتاره جتمع ا صل ل  )خي

سة األوىل 11,30 - 10,30  جللا

ية  متعـات األ ساء ا يـة  نظمـة األفر يدة هامـان جحـارة، ا صـلا نـ مل جملسـ ل يق بكة أفر-ل يق  ا الوسـطى، ايونـدي يـشــ
 )الاكمريون(

هد األسرتايل  يد روس اتيلور، ا ملعوا ية وساكن دلراسات لسـ شعوب األ صلا بـريل يق توريس، اك نجزر  ا مض
يا(  )لأسرتا

نارا أبوسـوفا،  يدة  غلوا سة األحبـاث وادلمع لسـ يةللـشعوبسـمؤ به جزيـرة القـرم، صـل األ جممتـع تـرت شــ يف 

يا (مسفروبلالقرم،   )نأوكرا

 فرتة اسرتاحة 11,50 - 11,30

ية 12,30 - 11,50 ثا سة ا نا ل  جلل

رشيق، كوالا ساحل ا نطقة ا تصادية  ية الا نا عيل، جملس ا يدة سور لا ل مل من ي قسـ لت  )مالزياي(ملبور  ل

شعب الصايم، ت ياس آرين، جملس ا يد ما لوا ت  )الرنوجي(سـيورد امولسـ

يد سزيار ساراسارا  )بريو( شعوب األمازون يف بريو، لامي احتاد، لسـوا

سون  يولــويج،  تعامر ا ية املعــين ابال شعوب األ يدة ديــربا هــاري، جملــس ا يكــوا ب ســـ صــل لــ نسـ ل الــوالايت (لــ
ية تحدة األمر يكا  )مل

 نقاش مع احلارضين 13,00 - 12,30

نرب 13,00 تام ا ملا  خت

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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