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ANNEX III 

ثالث  لاملرفق ا
ية قلميهرس لكامت وفود ادلول واجملموعات اإل  ف

ية نظامت ادلوية غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ثيل ا مو لم مل ل مل  مم

ثشري األرقام إىل الفقرات يف هذه الويقة(  )ت

 :وفود ادلول
تان يغوا ؛1322، 1230، 180، 174، 36: ؛ أنغوال332، 254، 228، 152، 151، 89: اجلزائر؛ 66: نسـأفغا نت أ

يا؛38: وبربودا سا344، 155، 108: ل أسرتا نغالديش20: ب؛ أذريجان109: لمن؛ ا ، 245، 162، 161، 280، 51: ب؛ 
يالروس102: ؛ برابدوس2325، 2289، 2229 ياك؛43: ب؛  ، 167، 93: ؛ الربازيل62: ت؛ بوسواان3328، 381: بلج 
سالم؛ 194 بوداي؛171:  بوروندي؛44: بلغاراي؛ 60: لبروين دار ا ندا26: ؛ الاكمريون98: مك  ؛ 200، 158، 110: ك؛ 

يا327، 261، 233، 169، 76، 22: ؛ الصني255، 103: شـييل  ؛58:  جزر القمر؛238، 173، 95: مب؛ كولو
تارياك331، 24: الكونغو ية؛231، 192، 154، 54: ؛ كواب334: ؛ كوت ديفوار73: سـ؛ كو هورية ا يك ا ؛ 111: لتشـمجل

ية ا لشعبهورية كوراي ا يةمج ية113: طدلميقرا هورية الكونغو ادلميقرا ط؛  ية112: ؛ ادلامنرك104: مج هورية ادلو يك؛ ا : مينمجل
سلفادور4257، 247، 236، 4235، 4214، 4207، 4199، 4190، 4153، 4141، 482: ؛ مرص237، 85 ، 114: ل؛ ا

يويا258، 226، 149 ب؛ أ يجي؛101: ث ندا؛39: ف  يا؛333، 25: غاان ؛69: غابون؛ 239: ن؛ فرسا31: فنل   ؛115 :ن أملا
يوانن يا46: ؛ غواتاميال52: لا يا 243، 55: غين؛  ساو–غين؛  ندوراس؛96: الكريس الرسويل ؛347، 116: بي   ؛99: ه 

ند يا256، 215، 193، 156، 86: لها ية-مجهورية (إيران  ؛174، 27: نيسـ؛ إندو ؛ 70: ؛ العراق166، 29): م اإلسال
يل يا88: ئإرسا ياابن118: ؛ جاماياك117: ل؛ إيطا يا227، 213، 157، 119: ل؛ ا ؛ 335، 176: ؛ الكويت17: كين؛ 

تان ية؛578: سـقريغزي ية ا هورية الو ادلميقرا ب  لشعط يا؛56: ليسوتو؛ 37 :مج شقر61: تف ال ، 67: ؛ مالزياي337، 34: غ؛ مد
يك؛ 120: مالوي ؛164 نغويا؛6326، 232، 90، 675: ملكسـا ل  بل األسود59: م  ؛346، 48: ؛ املغرب121: جل؛ ا

يق يا؛ 330، 122: مبموزا بال64: ميبان يجر7345، 784: ني؛  يجرياي329: لن؛ ا ؛ 348، 259، 241، 168، 23: ن؛ 
تان ؛57 :عامن؛ 160، 159، 123: الرنوجي بني؛47:  بريو؛106:  ابراغواي؛100: كسـاب هورية كوراي؛28: لفل ا ، 18: مج 
هورية مودلوفا؛179 يا؛71: مج  يا338، 260، 87: ؛ الاحتاد الرويس124: ن روما  اململكة ؛72: ساموا؛ 33: سـ؛ سانت لو

سعودية لالعرية ا نغال؛91: ب نغافورة125: سيشـيل؛ 53: ب؛ رصيا340: لسـ ا يا253، 126: سـ؛  يا؛127: ك؛ سلوفا : فين سلو
يا؛8323، 877 نوب أفر يق  يا؛150، 92: ج با ن إ سودان ؛342، 246، 225، 163: سـ  ؛30: رسي الناك؛ 107: لا

ند سويد128: يلسواز سورية9324، 242، 170، 979: ي؛ سورسا94: ل؛ ا هورية العرية ا ل؛ ا ب ، 10165، 1083، 41: مجل
تان10234 ند129: جيكسـ؛ طا سابقة ؛50: يل؛ ات ية ا يوغوسال لهورية مقدويا ا ل فن يداد 339، 49: توغو؛ 21: مج ين؛ تر
ندا343، 42 :ك؛ تريا341، 240: ؛ تونس45: وتوابغو تحدة63: غ؛ أو يا 336، 175، 19: مل؛ اململكة ا هورية تزنا ن؛  مج
تحدة ية105: ملا تحدة األمر يك؛ الوالايت ا ؛ 32: ؛ أوروغواي296، 292، 288، 273، 269، 206، 191، 185، 97: مل

بويفارية–مجهورية (فزنويال  ل ا يت انم178): ل مين40: في؛  يا65: ل؛ ا بابوي177، 68: مب؛ زا  .35: م؛ ز

_______________________ 
ية )1( بدلان األفر يقيابة عن مجموعة ا ل  ن
يويةنيابة عن  )2(  سـاجملموعة اآل
رشين األعضاء فهيا )3( بع وا لعيابة عن امجلاعة األوروية وادلول ا سـ ب  لن
يةنيابة عن  )4(  لتمنمجموعة جدول أعامل ا
يا الوسطى والقوقاز ودول أورواب  )5( سـيابة عن بدلان آ رشيةن قا  ل
ية والاكرييبنيابة عن مجم )6(  تينوعة بدلان أمرياك الال
بدلان األقل منوا )7( ليابة عن مجموعة ا  ن
يق )8( بلطيابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول ا  لن
 نيابة عن اجملموعة ابء )9(
بدلان العريةنيابة عن  )10( بمجموعة ا  ل
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ية ادلوية نظامت احلكو لا ية الفكرية130: ب العريةجامعة ادلول :ممل ية  نظمة األفر للملك؛ ا يق نظمة األوروية 132: مل ب؛ ا مل
يوية للرباءات ية الفكرية؛ 134: سـاآل ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي ية الاحتاد األفريقي؛ 133: قلمل  131: ضمفو

 

ية نظامت ادلوية غري احلكو ما ل ناين األداء :مل ية حلقوق  ية ا ية الو فا ملكسـيك ن  135: طمجلع

 

ثالثهناية املرفق[  ]ث والويقةل ا

 

 

 

 

 


