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 ابإلنلكزيية: األصل
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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالثامنة  الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

  ليةمذكرة إعالمية ملنرب اجملتمعات األصلية واحمل
  األمانةمن إعداد
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ــور   .1 ــة والفوللك يدي ــارف ا ــة واملع ي ــوارد الورا ــة وامل ــة الفكري ي ــة اب ي ــة ا ــة ادلوي ي ــة احلكو ن ــت ا تقلاتفق ث ن ل لللج مللكملع م
نة(" سابعة، عىل ")للجا يـوم "ل، يف دورهتا ا نـرب يـدوم نـصف ا نـة،  بـل اســهتالل دورات ا نظم، متاما  لأن  للج مي ق َّ

متعات ثل عن أحد ا جملويرتأسه  يةمم ية أو األ صل ا بل لك دورة مـن ". حملل نوال  نابر عىل ذكل ا نظمي  قوقد تواصل  ملم ت
نذ عام  ية  نة املا مدورات ا ض   .2005للج

نرب يف ادلورة  .2 يكون موضوع ا ملو نةسـ ثا ما رشةل ية :ع  شعوب األ ية  صلاحلقوق امجلا لل ية الفكرية ع  .مللكوا

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

 ] ذكل املرفقييل[
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ANNEX 

 املرفق
 

 املرفق

نرب سة ا ملالربانمج املؤقت   جلل

 2011 مايو 9ثالانني، 

نرب 11,15 - 10,00 تاح ا ملا  فت

شاريخيتاره (ئالريس  يني الا ساكن األ تتدى ا صل ل سن بوم  )ي يف الو

ية 11,45 - 11,15 شعوب األ ية  صلاحلقوق امجلا لل نظريية: ع ها ا ها وتا تأ لن جئ  سس

سور جاميس أاناي،  ية فيالربو سـاملقرر اخلاص املعين حباةل حقوق اإلسان واحلرايت األسا ن
ية صلشعوب األ ياساهتا، جامعة  ؛لل تاذ قانون حقوق اإلسان و يد جاميس لونوار، أ سـوا ن سـ لسـ

 أريزوان

يد جاميس  يةلكيةرودجريز، لسـوا تحدة األمر يك احلقوق، توسون، الوالايت ا مل  .ك

 

ية الفكرية وحقوق 12,00 - 11,45 يةمللكنظام ا شعوب األ صل ا ية؟: ل شعوب األ ية  صلحتدايت  لل  مسـتقبل

يو اكسرتو دايز،   با يد إ سـا نسـ ية سـتيل ية وا شعوب األ تحالف ادلويل  يذي  بلاألمني ا صل لل لقلل نفت ل
نة بامن، بامن   .يللغاابت املدارية، مد

تضادات 12,15 - 12,00  ملفن إدماج ا

تب ري  ية يف  يا شارة ا تا بوان، ا يدة ر ئا مك سـي سـ ت لسـ ملسل ، حكومة جزر كوك، أفاروا، س الوزراءيب
 جزر كوك 

 

ية ": وعاء ميلء حمكة" 12,30 - 12,15 شأن احلقوق امجلا عوهجات نظر  ياعىلب يدية يف أفر يق املعارف ا  لتقل

يا؛   ية الفكرية، أروشا، تزنا يا حلقوق ا بكة تزنا سق،  تاياك،  سااي ال ياماين إ يد إ نا ن شـ ن ل ي ل مللكسـ م ل
بة يف   ية الطا يةمللكقانون ا متعات األ صللفكرية   ؛2009، للمج

 نقاش مع احلارضين  13,00 – 12,30

نرب 13,00 تام ا ملا  خت

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 

 

 


