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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
  التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون

    2012201220122012 فرباير  فرباير  فرباير  فرباير 22222222 إىل  إىل  إىل  إىل 14141414ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  لية واحمللية األصاجلماعاتمذكرة إعالمية ملنرب 
 من إعداد األمانة
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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  ثل عن أحد ا"لدورهتا ا يوم ويرتأسه  نرب يدوم نصف ا نة،  بل اسـهتالل دورات ا نظم، متاما  ممأن  ل للج مي ق Y متعات[

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 رشين هوملموضوع ا ية وامل :لعا ية الفكرية واملوارد الورا ثا يديةمللك آفاق امجلاعات : ت املربطة هبالتقلعارف ا
ية  ية وا حمللاأل نافع خيصفoصل نفاذ وتقامس ا مل ا  .ل

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

 ]ييل ذ` املرفق[
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نرب سة ا ملالربwمج املؤقت   جلل

ثال�ء  2012 فرباير 14، لا

نرب 11,10 - 11,00 تاح ا ملا  فت

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

يد ماوي سولومون 11,50 - 11,10 ـي موريوري، مدير عام، لسـا تهيندوق شعب هوكو ندا بوريروا، ص يوز يل،   ن

يخران،  12,10 - 11,50 تور رسيدهاران نري را جا3 بار ك بة)تبربة مدير(ء علامالكمن  شع، ريس،  يا  ئ الطب جأنرتبولو
يا  يد�، جوأنرتبولو يةلأحباث حديقة امعهد لصا توا ئبا ت � سـ ندكري�، ن   له، ا

ية  12,30 - 12,10 ساعد،  يدو، مدير  ندرو أرغو يد أ مجعا م خل مسـ  ، كوسو، بريو)ANDES(أنديز ل

 نقاش مع احلارضين 13,00 - 12,30

تام 13,00 نرب ختا  ملا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


