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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشروناحلادية والدورة 

 2012أبريل  20 إىل 16جنيف، من 
 
 

  ات األصلية واحملليةمذكرة إعالمية ملنرب اجلماع
 ثويقة من إعداد األمانة
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يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلاتفقت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م ، يف ")للجا
سابعة، عىل  يوم ويرتأسه "لدورهتا ا نرب يدوم نصف ا نة،  بل اسـهتالل دورات ا نظم، متاما  ممأن  ل للج مي ق متعات َّ جملثل عن أحد ا

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

نرب يف ادلورة و .2 رشين هواحلادية ملموضوع ا يدية املربطة هبا: لعا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تا تقل لث آفاق : مللك
يديةفامي خيص امجلاعات  ية ا تقلاملعارف ا لب  .لط

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

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

نرب سة ا ملالربانمج املؤقت   جلل

 2012أبريل  16، ثالانني

تاح  11,10 - 11,00 سةفتا  جللا

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

يدة اكتلني وو 11,55 - 11,10 سـين تلسـا سة جملس مدارس كري،  ين، ر تي تاواابنو، )كندا(ميسـئ يال  يدة  بي، وا ب لسـ
ية يف مساعدة مدير الصحة العامة و ية والاجامت ية يف جملس كري للخدمات ا عسؤوةل ر لصح سـ ئيم

 )كندا(ابي  جميز

يه 12,15 - 11,55 يلني ماري اكرا يدة  نتا ل تب فرعي اتبع -لسـ ملغاايردو، مديرة  سان، مك متكني وحقوق اإل نتب ا ل ك
نة كويزون  ية، مد شعوب األ ية  ية الو ياملفو صل لل ن بني(طض  )لفلا

يك، انكورو  12,35 - 12,15 شعوب أو يذي، الربانمج اإلمنايئ  بويكو كويب، مدير  يل ا يد دا جا نف لم ن تسـ  )كينيا(ل

 نقاش مع احلارضين 13,00 - 12,35

تام 13,00 سة ختا  جللا

 

 ]ةثهناية املرفق والويق[

 

 


