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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي توبر 20: لا  2010 كأ

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

  حملليةمذكرة إعالمية ملنرب اجملتمعات األصلية وا
  األمانةمن إعدادثويقة 
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يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلاتفقت ا ث ن ل لللج مللكملع م
نة(" سابعة، عىل ")للجا يوم "ل، يف دورهتا ا نرب يدوم نصف ا نة،  بل اسـهتالل دورات ا نظم، متاما  لأن  للج مي ق َّ

ثل عن أح يةممويرتأسه  ية أو األ متعات ا صلد ا حملل بل لك دورة من ". جمل نوال  نابر عىل ذكل ا نظمي  قوقد تواصل  ملم ت
نذ عام  ية  نة املا مدورات ا ض  .2005للج

نرب  .2 نا عروض ا ملوقد  يدي يف نظم ثقايف ا بري ا نرب حول أشاكل ا رشة عىل غرار عروض ا سابعة  تقللدلورة ا ل تع مل ع لل ل
ي سة، فضال عن لتقلادلورة الرابعة وحول املعارف ا بعة األوىل من هذه اجملموعة مدية يف ادلورة اخلا نابر ا سـا لمل

رشة سادسة  نة وادلورة ا ثا ميت بني ادلورة ا عاليت أ ل مل  .ق

سا .3 نرب يف ادلورة ا يكون موضوع ا لو مل رشةبعسـ شابه هل " املكل العام" ما هو دور :عة  هوم  مأو  متعمك مف جميف 
يدي أو احمليل؟  لتقلاألصيل أو ا

نربويرد يف  .4 للممرفق هذه الويقة الربانمج املؤقت  نربث شاركني يف ا مل وحماور نقاش مقرتحة عىل ا  .مل

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 املرفق

نرب سة ا ملالربانمج املؤقت   جلل

سمرب6ثالانني،   2010 ي د

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

يد بدعني لسـا ندا(CRA)مل غريغ يونني، رابطة حقوق ا  ك 

يد هادئ لسـوا يط ا نزياي، أمانة مجموعة ا سس فا ل فرا حمل ي   جزر سلامين(SPC)لن

يدة ية لسـوا شعوب األ يا الغرية حلقوق ا بوي، حتالف أفر صل دورا أو ل ب يجرياي(WACIPR)يقغ  ن 

 فرتة اسرتاحة 11,50 - 11,30

يةا 12,30 - 11,50 ثا نسة ا ل  جلل

يدة  يالسـا سـمريندا رسان آيو، جامعة بدايايران، إندو  نيي

يد  ية، الاحتاد الرويسلسـوا شعوب األ ية  ية الرو يغا، ا ياند صلروديون  لل سـ مجلع شـ  سل

يد  يكويبلدجون سوباكلسـوا سخ، الرنوجيمركز : م،صا  لنشعب الصايم حلقوق ا

يدة  هد لسـوا يو بلفور،  يا يا فرانندو إ معلو سـ ن شعوب األسـ ية الفكرية لا ية  للملكية الرباز يل صل
(INBRAPI)الربازيل  

 نقاش مع احلارضين 13,00 - 12,30

نرب 13,00 تام ا ملا  خت
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نرب موضوع  متعمك األصيل أو" املكل العام"ما هو دور "ملا شابه هل يف  هوم  جمأو  م يدي أو احمليل؟مف  "لتقل ا

تحدثنيحماور   :ملمقرتحة عىل ا

يدية و .1 ية/لتقلاملعارف ا تصل هبا من املوارد الورا يدي وما  ثقايف ا بري ا ثأو أشاكل ا ي تقل ل لتع  ل

يدية و متعمك /لتقلتعريف ابملعارف ا ية مما جنده دلى  تصل هبا من املوارد الورا يدي وما  ثقايف ا بري ا جمأو أشاكل ا ث ي تقل ل لتع ل
متعاحمليل ياة ا ية و ثقا هوية ا يهتا يف ا جمل، وأ ح ف لل تدامة  مه متعمكبيمع ملسـوالعالقة ا  .جمئة 

يةالقوانني  .2  فواملامرسات العر

يدية و  واألعراف يف احلفاظ عىل ما دليمك منفالقوانني واملامرسات العريةدور وصف  بري /لتقلاملعارف ا لتعأو أشاكل ا
ية تصل هبا من املوارد الورا يدي وما  ثقايف ا ثا ي تقل  .لل

نني عىل  واألعراففالقوانني واملامرسات العريةتطبق كيف رشح الرجاء  يدية ومت عىل حتديد املؤ بري لتقلاملعارف ا لتعأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ها وصوهنا، لل ثةل إن أمكن مسـتعيننينقل و  .مابأل

تطلعات .3 ياجات وا لالا  حت

تطلعاتوصف  ياجات وا لالا متع ادلويلحت نظام الوطين وخارجه، مبا يف ذكل ا متعمك احمليل من مضن ا جمل يف   .لجم

شابه هل" املكل العام"دور  .4 هوم  مأو  متعمك: مف  جمجتربة 

شابه هلوصف  هوم  تعامل مع املكل العام أو  ية يف ا تجارب ا ما ل لعمل متعمكمفل نظور  جم من  بادرات اليت وصف . م تدابري وا ملا ل
متعمك  .جماختذها 

ية ادلوية .5 نة احلكو يد  لالعرب ا مللج  ملف

بغي يف  يف  ياجاته وتطلعاته،  متعك وا ينضوء جتربة  ك حت شابه " املكل العام"ملفهوم عنايهتا للجنة أو تويل أقىص جم هوم  مأو  مف
هاهل يب كويف ؛ معل، يف  ها أن  يسـتجميكن  متعمك وتطلعاتهلعمل ياجات  جمال  ؟ مبا هو أفضلحت

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 


