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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرون والثانيةالدورة 

    2012201220122012    لللليويويويويويويويو    13131313 إىل  إىل  إىل  إىل 9999ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  ت األصلية واحملليةمذكرة إعالمية ملنرب اجلماعا
 ثويقة من إعداد األمانة

 مقدمة

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا3وية ا نة احلكو تقلاتفقت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م ، يف ")للجا
سابعة، عىل  يوم ويرتأس"لدورهتا ا نرب يدوم نصف ا نة،  بل اسـهتالل دورات ا نظم، متاما  لأن  للج مي ق T متعات ثل عن أحد ا Zه  مم

ية ية أو األ صلا نذ عام ". حملل ية  نة املا بل لك دورة من دورات ا نوال  نابر عىل ذ` ا نظمي  موقد تواصل  ق ضم للج مل  . 2005ت

نرب يف ا3ورة و .2 يةملموضوع ا ثا نا رشين هوو ل ية الفكرية : لعا يدي مللكا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع تحدة ول ملإعالن األمم ا
يةبشأن حقو شعوب األ صلق ا يةتطلعات: ل شعوب األ صل ا  .ل

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

 ]ييل ذ` املرفق[

 



WIPO/GRTKF/IC/22/INF/6 

ANNEX 

 املرفق
نرب سة ا ملالربyمج املؤقت   جلل

نني  2012 ليويو 9، ث�

تاح  11,10 - 11,00 سةفتا  جللا

بو(ئالريس   شاري يف الو يني � ساكن األ تدى ا يتاره  ت صل ل ن سخي  )م

يدة فاملني تويك،  11,40 - 11,10 بة ريس لسـا yئ ية، وحمارضة ئ شعوب األ تحدة ا3امئ املعين بقضا� ا صلتدى األمم ا ل مل من
ندا يوز ند،  ية احلقوق، جامعة أو يليف  ن لك  لك

يد 12,00 - 11,40 شارك ليسيل مالزير روبري لسـا م، ريس  يا األوىللئ شعوب أسرتا للمؤمتر الوطين  يال يدين، أسرتا ل،   سـ

تور 12,20 - 12,00 ياس آرين، كا3 شعب الصايم،نوحدة حقوق اإلسان يف   مديرتما ية لجملس ا لك وحمارض يف 
 الرنوجي، احلقوق، جامعة ترومس

نا، عضو  12,40 - 12,20 نك  يد بول اك يا سي ن يةلسـ شعوب األ تحدة ا3امئ املعين بقضا� ا صلتدى األمم ا ل مل ثل من ملم وا
نة ا يا، ا رشق أفر ميي  ياإل سـيق لتنل للج ياقل ية ألفر شعوب األ يقية  صلق يا)IPACC( لل  كين، yروك، 

 نقاش مع احلارضين 13,00 - 12,20

تام 13,00 سة ختا  جللا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


