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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرون والثالثةالدورة 

 2013 فرباير 8 إىل 4جنيف، من 

 
 

  عات األصلية واحملليةمذكرة إعالمية ملنرب اجلما
 ثويقة من إعداد األمانة

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 بل ". حملل نوال  نابر عىل ذكل ا نظمي  قوقد تواصل  ملم نةت  .2005منذ عام  املعقودة للجلك دورة من دورات ا

نرب يف ادلورة و .2 ثةملموضوع ا ثا لا رشين هوو ل ية الفكرية : لعا يةومللكا يةتطلعات: ثاملوارد الورا شعوب األ صل ا  وامجلاعات ل
ية  .حمللا

نربويرد  .3 للم يف مرفق هذه الويقة الربانمج املؤقت   .ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
نرب سة ا ملالربانمج املؤقت   جلل

 2013 فرباير 4، 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

ميس أاناياأل 11,40 - 11,10 جتاذ  تحدة مقرر ، سـ يةقوق املعين حباخلاصملاألمم ا شعوب األ صل ا تاذ من ل  تربةسـ وأ
سان يف جامعة أريزوان ابلتدريلونوار . جميس ج ياسات حقوق اإل نس قانون و تحدة سـ مللوالايت ا
ية  .اجلامعة وعضو يف جملس ،يكاألمر

يل  12,00 - 11,40 تور أ نادل تاذ يف مركز اإلدارة . كك سـغوتا، أ ندي لإلدارةب هد ا ية اب هالزرا لع ئ، وانئب الريس ملع
سق  ية، و تاكر الو سة الا يذي ملؤ نا ن ب مس طت نف بل لية ا بادرات وحمجع نولوألغراض ملث وا جا  ياتلتك

تدامة  سات ا سـواملؤ بكة )SRISTI(ملس ند، أمحد آابد، "Honey Bee "شـ و  .لها

يال ريفريا زاي 12,20 - 12,00 يدة اتر سـا يةسة ِسؤم ،لسـ ه ومديرت) CHIRAPAQ (صلمركز ثقافات بريو األ
يذية،  ية لتنفا شعوب األ ساء ا تدى ادلويل  سة جملس مديري ا صلور ل ن ن لي ، )FIMI-IIWF(ملئ

 تأايكوشو، بريو

يد  12,40 - 12,20 نارصي توموشايب، املدير . غودبري ولسـا تحالف  يذي  ما لنف ئة لت ية وا لبيا وحمارض ) ACODE(لتمن
مكية القانون جبامعة ماكرييري، مساعد يف   باال، أغوندالك

 نقاش مع احلارضين 13,00 - 12,40

تام 13,00 سة ختا  جللا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


