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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :فرباير 2017

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الثالثة والثالثون

جنيف ،من  27فرباير اإىل  3مارس 2017
مذكرة إعالمية ملنرب اجلماعات األصلية واحمللية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1اتفقت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة") ،يف
دورهتا السابعة ،عىل " أأن َّ
ينظم ،متاما قبل اس هتالل دورات اللجنة ،منرب يدوم نصف اليوم ويرت أأسه ممثل عن أأحد اجملمتعات
احمللية أأو ا ألصلية" .وقد تواصل تنظمي منابر عىل ذكل املنوال قبل لك دورة من دورات اللجنة املعقودة منذ عام .2005
 .2وموضوع املنرب يف ادلورة احلادية والثالثني هو" :مرشوع مواد اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حامية أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي :رؤى الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية".
.3

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة الربانمج املؤقت للمنرب.
[ييل ذكل املرفق]
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ANNEX

املرفق

الربانمج املؤقت جللسة املنرب
الثنني 27 ،فرباير 2017
11:00

افتتاح اجللسة
الرئيس ( -خيتاره منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري يف الويبو)

 11:20 – 11:00املتحدثة الرئيس ية :ا ألس تاذة ريبياك تسوزي ،معهد جميس روجرز للقانون جبامعة أأريزوان (الولايت
املتحدة ،ومستشارة خاصة للمسؤول عن التنوع والشمل .وا ألس تاذة تسوزي من
قبيةل "اليايك" وقاضية يف حممكة القبيةل لشعب "فورت ماك داويل ايفاابي" وقبيةل
ا ألابيش يف سان اكرلوس.
 11:35 – 11:20اجمليب:

ادلكتور كينيينكيه سينا ،من شعب املاساي ،كينيا .وادلكتور سينا حمارض يف لكية
احلقوق جبامعة اإجيرتون ،انكورو ،كينيا .وهو مسؤول عن ادلفاع يف مجموعة حقوق
ا ألقليات ادلولية يف كينيا وعضو يف الفريق العامل التابع املفوضية ا ألفريقية واملعين
ابلساكن ا ألصليني.

 11:50 – 11:35اجمليبة:

الس يدة لوس يا فرانندا اإيناس يو بيلفورت سالس ،من شعوب بوفو اكينغانغ،
الربازيل .والس يدة اإيناس يو بيلفورت حمامية من الساكن ا ألصليني حتمل ماجس تري
قانون من جامعة برازيليا .ويه عضو مؤسس للمعهد الربازييل للساكن ا ألصليني
بشأأن امللكية الفكرية.

12:15 - 12:00

نقاش مع احلارضين واختتام اجللسة
[هناية املرفق والوثيقة]

