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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  21 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 یونیو 21ٕاىل  17 جنیف، من

 واحمللية األصلية اجلماعات ملنرب إعالمية مذكرة

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

اتفقت اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور ("اللجنة")،  .1
م، متاماً  يف قبل اس�هتالل دورات اللجنة، منرب یدوم نصف الیوم ویرتٔأسه ممثل عن ٔأ�د  دورهتا السابعة، �ىل "ٔأن ینظ�
وقد تواصل تنظمي منا�ر �ىل ذ� املنوال قبل لك دورة من دورات اللجنة املعقودة منذ �متعات احمللیة ٔأو أ�صلیة". ا

 .2005 �ام

�ىل املعارف التقلیدیة  أ�ربعونسرتكّز ا�ورة ، 2019-2018ر�مج معلها للثنائیة لوالیة جلنة املعارف و� وطبقاً  .2
�لیه، فٕان موضوع املنرب يف  وبناءً . ، وس�تقّمي التقدم احملرز وتقّدم توصیة ٕاىل امجلعیة العامةشاكل التعبري الثقايف التقلیديوأٔ 

نظر الشعوب أ�صلیة و�ات أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي:  /ملعارف التقلیدیةواا�ورة هو: "امللكية الفكریة  ت�
 ".�شأٔن أ�هدافوامجلا�ات احمللیة 

 .أ�ربعنيو�رد يف مرفق هذه الوثیقة الرب�مج املؤقت جللسة املنرب يف ا�ورة  .3

[یيل ذ� املرفق]
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ANNEX 
 املرفق
 

 الرب�مج املؤقت جللسة املنرب

  2019 یونیو 17ثنني، االٕ 
  

 اح اجللسةتافت  11.00
  
 (خيتاره منتدى الساكن أ�صلیني �ستشاري يف الویبو) -الرئيس  
  

ومعل �ىل  ،وحمايم ،كرئأ�د زعامء الشعب ال، وهو الس�ید ویلتون لیتلتشای� 11.15  - 11.00
هو لیتلتشای�  والزعميالصعید�ن الوطين وا�ويل لتعز�ز حقوق الساكن أ�صلیني. 

، وممثل ٔأمر�اك لٔ�مر�كيتنيملان الساكن أ�صلیني ، و�ئب رئيس �ر عضو يف الربملان
�شغل ضا� الشعوب أ�صلیة، و الشاملیة يف منتدى أ�مم املت�دة ا�امئ املعين بق

آلیة يف  رئيسمنصب ال املعنیة حبقوق الشعوب أ�صلیة و ٔ�مم املت�دة التابعة لرباء اخلأ
 وٕاصالح العدا�. ا�تلطةوالشعوب  �لشعوب أ�وىل املعنیة جنةل ل او 

  
املد�رة التنفيذیة  من شعب املاساي يف �ینيا. وتتوىل منصبالس�یدة لويس مولینيك،  11.30 - 11.15

، وتعمل مع منظمة �ساء الشعوب أ�صلیة علومات الساكن أ�صلیني يف �ینيالش�بكة م
ش�بكة التنوع البیولو� لنساء الشعوب أ�صلیة ٔأفریقيا و رشق أ�فریقية يف منطقة 

ٔ�فریقيا، وُعّینت منسقة �متثیل ٔأفریقيا يف املنتدى ا�ويل للشعوب أ�صلیة املعين 
 �لتنوع البیولو�.

 ٔأوليه ، ونغابويه نغايت واي نغات واتوااملن�درة من سالس� ، الس�یدة فاملني تويك 11.45 - 11.30
كعضو خبري يف منتدى أ�مم املت�دة ا�امئ  ة ُعّینتٔأول نیوزیلندیو  ة أ�صلماوری

يسة هیئة املعين بقضا� الشعوب أ�صلیة. ويه ٔأس�تاذة مشاركة يف القانون ورئ 
 �امعة وا�اكتو.يف التدر�س 

 نقاش مع احلارض�ن واختتام اجللسة 12.00 - 11.45
  
  

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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