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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 لويوي 5: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرة لتاسعةا الدورة
 2011مايو  22 إىل 18جنيف، من 

  ليةمذكرة إعالمية ملنرب اجملتمعات األصلية واحمل
  األمانةمن إعداد
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ــور   .1 ــة والفوللك يدي ــارف ا ــة واملع ي ــوارد الورا ــة وامل ــة الفكري ي ــة اب ي ــة ا ــة ادلوي ي ــة احلكو ن ــت ا تقلاتفق ث ن ل لللج مللكملع م
نة(" سابعة، عىل ")للجا يـوم "ل، يف دورهتا ا نـرب يـدوم نـصف ا نـة،  بـل اســهتالل دورات ا نظم، متاما  لأن  للج مي ق َّ

متعات ثل عن أحد ا جملويرتأسه  يةمم ية أو األ صل ا بل لك دورة مـن ". حملل نوال  نابر عىل ذكل ا نظمي  قوقد تواصل  ملم ت
نذ عام  ية  نة املا مدورات ا ض   .2005للج

نــرب يف ادلورة  .2 يكون موضــوع ا ملو رشةلتاســعةاســـ يات : خلاصــةعــامل امحلايــة اإ :عــ  تيجأفــضل املامرســات يف اســرتا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلامجلاعات محلاية املعارف ا ل تع لتقل ل  .ل

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

 ] ذكل املرفقييل[
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ANNEX 

 املرفق
 

نرب سة ا ملالربانمج املؤقت   جلل

 2011 لويوي 81ثالانني، 

نرب 11,10 - 10,00 تاح ا ملا  فت

شاريخيتاره (ئالريس  يني الا ساكن األ تتدى ا صل ل سن بوم  )ي يف الو

يا، ا 11,45 - 11,10 يفور نود امحلر، جامعة اك شأن ا ية احلقوق مديرة ادلراسات  يال راييل،  تاذة أ نأل ل ه ب لك جن لسـ
يةلوس أجنلس تحدة األمر يا، الوالايت ا يفور يك، اك مل ن  ل

تحدةامنتدى تويك، عضو يف فاملني ة لسـيدا 12,00 - 11,45 يةادلامئ ملألمم ا شعوب األ صل املعين بقضااي ا ، ل
ندا2011-2013 يوز ند،  ند، أو ية احلقوق، جامعة أو يل، وحمارضة يف  ن لك لك  لك

ينيابئ، ريس الفريق العامل املعين لسـيد ويمل كولن لوا 12,15 - 12,00 ساكن األ يات من ا صلأل ل نوب قل ج يف 
يا يا، وأمني يقأفر نوب أفر سان يف  يقجملس شعوب ا ج  ل

يو بلفور، ا 12,30 - 12,15 يا يا فرندا إ سـيدة لو ن ن سـ يذية، مديرةلسـ ية تنف  ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل ل
يكو، الربازيلالفكرية  ب، شا

 نقاش مع احلارضين 13,00 – 12,30

نرب 13,00 تام ا ملا  خت

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 

 

 


