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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي توبر 13: لا  2010 كأ

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

: ة املعتمدةصندوق التربعات للمجتمعات األصلية واحمللي
  مذكرة إعالمية عن التربعات وطلبات الدعم

  األمانةمن إعدادثويقة 

نة  .1 ها  للجتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ث ية الفكرية واملوارد تبليغحت ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ملعل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا نة ("لث تربعات حول معل ") للجا للمجندوق ا ل ية ص ية وا حمللمتعات األ صل

متدة ندو ("ملعا ندوق يف مرفق الويقة . ")قلصا يل ا ثويرد نظام  لص  اليت وافقت علهيا WO/GA/32/6تشغ
ثالثني  ية وا ثا ية العامة يف دورهتا ا لا ن ل توبر 5سبمترب إىل  26اليت انعقدت من مجلع يف دورهتا ّمث عدلهتا  2005ك أ

ثالثني  تاسعة وا لا مترب ل  . 2010سبيف 

نظام عىل ما ييل) و(6تنص املادة و .2  :لمن ا

ية تضم ما ييل  )و"( شاركني مذكرة إعال بو إىل ا نة، يوجه املدير العام للو مبل لك دورة من دورات ا ملق ي  :ِّللج

تربعا "1" لتوى ا ندوق يف مسـ   املذكرة،صياغةاترخي للصت املدفوعة 

تربعني  "2" تربع رصاحة عدم ذكر هو(ملوهوية ا يما مل يطلب ا  ،)تهمل

بار، "3" تاحة مع أخذ األموال املرصوفة بعني الا تومقدار املوارد ا  عمل

سابقة، "4" ية ا نذ إصدار املذكرة اإلعال ندوق  يدين من دمع ا لوقامئة األشخاص ا ملص م  ملسـتف

بوا، "5" تفادة من ادلمع لكهنم ا تريوا لال سحواألشخاص اذلين ا نسـ  خ

يد، "6" مسـتفومقدار ادلمع املقدم للك  َّ ُ 

A 
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ّووصف مفصل  "7"  . لطاليب ادلمع لدلورة الالحقةاكيفُ

تداول بحث وا شاري واحدا واحدا من أجل ا لوتوجه هذه املذكرة إىل أعضاء اجمللس الا ل ًت ً س َّ ُ." 

يةثوأعدت األمانة يف هذه الويقة .3 تضهيا قرار ا تاسعة كام  ية ا مجلع املذكرة اإلعال يقل وفامي ييل املعلومات املطلوب . م
شار للمها  نةتبليغ رشة  سابعة  للجكني يف ادلورة ا ع  :ل

ندوق حىت  تربع هبا  بالغ ا للصتوى ا مل مل توبر 13مسـ تربعة2010ك أ هات ا مل وأسامء ا  :جل

مدفوع يف )  كراون سويدي حىت اترخيه500 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 86 092,60 -
سويد2006 نومفرب 7 يولويج يل من الربانمج ا نوع ا ب ادلويل  لت  ؛(SwedBio/CBM)لل

سمرب 20مدفوع يف )  حىت اترخيهيورو 20 000ما يعادل (يفرناك سورساي  31 684و -  من 2006 يد
 نحكومة فرسا؛

مدفوع يف ) حىت اترخيه دوالر أمرييك 25 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 29 992,50و -
سن من 2007 مارس 27 نندوق كر  ؛يسـتص

سورس2007ن يويو 8ي فرنك سورسي مدفوع يف 150 000و - هد الفدرايل ا ي من ا ل ية الفكرية، يملع للملك 
 يسورسا؛ برن،

مدفوع يف )  دوالر أمرييك حىت اترخيه5 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 5 965,27و -
سطس 14 يا؛2007 غأ نوب أفر يا،  نولو يق من وزارة العلوم وا ج ج  لتك

سمرب  20دفوع يف م)  يورو حىت اترخيه60 000ما يعادل (ي فرناك سورساي 98 255,16و -  2007يد
 من حكومة الرنوجي؛

سورس2008 فرباير 7ي فرنك سورسي مدفوع يف 100 000و - هد الفدرايل ا ي من ا ل ية الفكرية، يملع للملك 
 .يسورسا برن،

ندوق حىت  تربع هبا  بالغ ا للصوساوي ا مل مل توبر 13ت  .ي فرناك سورساي501 989,53 ما مجموعه 2010ك أ

تاحة ملبلغ املوارد ا  :م

ندوق حىت  - تاح يف ا بلغ ا لصا مل توبر 13مل يه الفوائد املرصية2010ك أ ف مبا   :ف
 .ي فرناك سورساي122 893,27

بلغ اخمل - توبر 13 عىل أساس تلكفة مقدرة يف صصةملا  :2010ك أ
 1.ي فرناك سورساي57 417

بلغ اخمل - ندوق بعد خصم ا تاح يف ا بلغ ا ملا لص مل توبر 13 يف صصمل  :2010ك أ
 يرناك سورساي ف65 476

 

                                                           

تربعات 1 ندوق ا شأن  بةل  ية ا ية يف املذكرة اإلعال نفقات الهنا لنورد ا ص ب ئ ل ملقسـ  .م
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سابقة ية ا نذ املذكرة اإلعال يدين  لقامئة ابألشخاص ا م م  2:ملسـتف

هم يف ادلورة  سادسةكالشرتا نةلا رشة  للج   :ع

يد  نا أبو بكرلسـا  غاباب
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)بورنو(مايدوغوري : عنوان املراسةل  ن، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية شع: جل  ب اكنوريتمنرابط 
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي)بورنو(مايدوغوري : ملعا  ن، 

يد توماس  ساغريريلسـا  يأالركون أ
ية  بريو: جلنسـا

نا، بريو: عنوان املراسةل  كات

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطقة األنديز األوائل : جل شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  ما ل ت من ن  للتللج
متدة بصفة مراقبهة جلمقر ا نا، بريو: ملعا  كات

يد   أطور رمحن شودوريلسـا
ية  بنغالديش: جلنسـا

نغالديش: عنوان املراسةل  بداك، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل لتمننظمة العمل الاجامتعي وا  م
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا نغالديش: ملعا  بداك، 

يد بدر ادلين معر احلاج   موىسلسـا
ية سودان: جلنسـا  لا

سودان: عنوان املراسةل  لاخلرطوم، ا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية حلفظ املعارف : جل سودا نالرابطة ا  )SUDAAK(ل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا سودان: ملعا  لاخلرطوم، ا

يدة   ديربا هاريلسـا
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية: اسةلعنوان املر تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يولويج : جل تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بجملس ا سـ صل  )IPCB(لل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ية: ملعا تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

يدة   يوازجان انين مريلسـا
ية  كينيا: جلنسـا

يا: عنوان املراسةل يويك،  كينان  ن

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل ية وا ية ا بورو  سا ساء مجموعة ا ئنظمة  م لبيم مي من ل تعلن لت  لل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا يويك،  كينان  ن

يد   جوزيف أوجرياييخلسـا
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي: عنوان املراسةل ييت،  ننني   سب

                                                           

تارخي WIPO/GRTKF/IC/16/INF/6ثانظر الويقة  2  .2010 مايو 6ب 
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متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  )WACIPR(يق
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي: ملعا ييت،  ننني   سب

نا  يدة بو يا لسـ يفال  لبشو
ية  الاحتاد الرويس: جلنسـا

سك، الاحتاد الرويس: عنوان املراسةل  متو

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشا هة ا ّمس ا ملع شامل : جل ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  )RAIPON(سـ
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا سك، الاحتاد الرويس: ملعا  متو

سني  يدة ما كا  سـتولسـ
ية  جاماياك:  جلنسـا

ية: عنوان املراسةل تحدة األمر يويورك، الوالايت ا يكإملونت،  مل  ن

هة  متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّا يو أفريقي: ملع تات األ ية الحتاد ا ثجملس األ لشـ  لف
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  كنغسـتون، جاماياك: ملعا

تارون بواخملاألشخاص ا نة لكهنم ا رشة  سادسة  ندوق يف ادلورة ا تفادة من ا سح لال للج ع ل لص  :نسـ

يد   3يخوري ألفريدو غوترييز مارساكللسـا
ية يا: جلنسـا  ليفبو

يا: عنوان املراسةل  ليفالابز، بو

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطقة األنديز: جل   األوائلمحركة توابخ أمارو يف 
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ييف، سورسا: ملعا  جن

يدة   4ترودي برودريكلسـا
ية يا: جلنسـا  لأسرتا

يو ساوث ويلزوولومولو، :املراسةلعنوان  يا، أسن   لرتا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يا: جل نون يف أسرتا لمركز قانون ا  لف
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يو ساوث ويلزوولومولو،: ملعا يان   ل، أسرتا

هم يف ادلورة  سابعةكالشرتا نةلا رشة  للج   5:ع
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

يد   رودريغو دي ال كروس إيالغولسـا
 إكوادور: جلنسـيةا

 كيتو، إكوادور: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  نداء األرض: جل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  كوسكو، بريو: ملعا

يد   فألربت دتريللسـا
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

يا: عنوان املراسةل  سـاكسرتيس، سانت لو

متدة بصفة مراقب اليت هة ا ملعامس ا ية : ّ مست املرحشجل شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
                                                           

نةهذا املرحش مل يرد عىل ادل 3 رشة  سادسة  شاركة يف ادلورة ا يه  للجعوة املوهجة إ ع ل للم  .ل

يدة ترودي  4 متد اذلي مسى ا لسـاملراقب ا نصهبا دلى املراقببرودريكملع ها بعد أن غادرت  يحه  م حسب تر ل  .شـ

يدين يف الويقة  5 ثانظر قامئة أسامء ا تارخي WIPO/GRTKF/IC/16/INF/6ملسـتف  2010 مايو 6ب 
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هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  سـاكسرتيس، سانت لو

يدة  يلفورتلسـا يو  يا فرانندا إان بلو سـ  سـ
ية  الربازيل : جلنسـا

يا، الربازيل: عنوان املراسةل  يلبراز
متدة بصفة مراقب اليت مست ا هة ا ّامس ا ملع ية الفكرية : ملرحشجل ية الربازييل  شعوب األ للملكهد ا صلمع  )INBRAPI(ل

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا، الربازيل: ملعا  يلبراز

يلر يدة فريان  ما  لسـ
ية  كندا : جلنسـا

ندا: عنوان املراسةل يا،  يش كولو كاكتش كريك، بر ب مي  تي

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع تحالف العا:جل يولويجل ا ثقايف ا نوع ا بملي  ل لت يا /لل يولو متع ادلويل  جا للج جمل
 )ISE/ (قالعرية

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا تول : ملعا يا(يسـبر نة فر نمد ية)جيي تحدة األمر يك، الوالايت ا  مل

يد  بالسـا  مموىس عامثن ندا
ية  الاكمريون: جلنسـا

ندا، الاكمريون: عنوان املراسةل  مياب

متدة بصفة م هة ا ملعامس ا بورورو : ّراقب اليت مست املرحشجل شعب ا ية  ثقا ية وا ية الاجامت ملرابطة ا ل ل ع فمن لت
)MBOSCUDA( 

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ندا، الاكمريون: ملعا  مياب

يدة دورا  بويلسـا   غأو
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي: عنوان املراسةل ييت،  ننني   سب

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية حت: جل شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلالف غرب أفر ل  )WACIPR(يق
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي: ملعا ييت،  ننني   سب

يد   ماوي سولومونلسـا
ية ندا: جلنسـا يليو ز  ن

ندا: عنوان املراسةل يوز يلبوريروا، أوياروا،  ن  ت

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ـي مور: جل تهيندوق شعب هوكو  يوريص
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ندا: ملعا يوز تون، أوياروا،  يلو ن ت  يلنغ

يد   نغوانق سوانم شريابلسـا
ية  نيبال : جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو يصل  لنم
هة  متدة بصفةجلمقر ا بال:  مراقبملعا  نياكمتاندو، 

يد   لروديون سوياندزيغالسـا
ية  الاحتاد الرويس : جلنسـا

 موسكو، الاحتاد الرويس: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شامل : جل ية يف ا شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل  )RAIPON(سـ
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  الرويسموسكو، الاحتاد : ملعا
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يد  سا ماالندا نغيلسـا  يهونور تود
ية  الكونغو: جلنسـا

يل، الكونغو: عنوان املراسةل  فبرازا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شأن فن : جل ية ادلوية  شارة ا هاة والا باب ا بالرابطة الكونغوية  ل ن ت شـ تقل لس لط ل
ـي  لطها

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يأويزني، ب: ملعا  ل، الكونغوفرازا

نة رشة  سادسة  ندوق يف ادلورة ا تفادة من ا تارون لال للجاألشخاص ا ع ل لص سـ بوا خمل  :نسحلكهنم ا

نا  يدة كر يسـتيا   ساييت لوالسـ
ية  كينيا : جلنسـا

يا: عنوان املراسةل  كيننريويب، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية يف: جل ياحة ا ية وا لبيئتدى احلقوق وا سـ من لن لت   قرية املولوم
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  كيننريويب، 

يدة  يالسـا يال ريفريا  سـاتر  سـ
ية  بريو: جلنسـا

 لامي، بريو: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية يف بريو : جل شعوب األ صلمركز ثقافات ا  )CHIRAPAQ(ل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  بريولامي، : ملعا

بلغ  نةاملرصوفملا رشة  سة  شاركة يف ادلورة اخلا للج  ع م  :للم

يد  توس تزورين خوالخوخلسـا  26 051.61: نسا

ب شاركة يف ادلورة املرصوفةلغ املا سادسةللم  نةلا رشة  للج   :ع

يد  نا أبو بكرلسـا  ي فرناك سورساي5 442.25:غاباب
ساغريري يد توماس أالركون أ يا  ي فرناك سورساي5 500.35 :لسـ

 ي فرناك سورساي6 034.35 :يد أطور رمحن شودوريلسـا

يد بدر ادلين معر احلاج موىس  ي فرناك سورساي3 946.37 :لسـا

يدة ديربا هاري  ي فرناك سورساي5 516.05 :لسـا

يدة جان انين مرييواز  ي فرناك سورساي4 014.79 :لسـا

يد جوزيف أوجرياييخ  يفرناك سورساي 5 291.80 :لسـا

يفا نا شو يدة بو با ي لسـ ل  يفرناك سورساي 5 768.85 :ل

تو سني  يدة ما سـا ك  يسورساي فرناك 3 390.16 :لسـ

ب شاركة يف ادلورة اخملصصةلغ املا سابعةللم  نةلا رشة  للج   7:ع

يد رودريغو دي   ي فرناك سورساي5 930: ال كروس إيالغولسـا
                                                           

بلغ املدفوع إىل  6 يد ملا توس تزورين خوالخوخلسـا ية بطاقة الطائرة يف نسا ثانظر الويقة . 2010 أبريل 16لتغط 
WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4 9، فقرة 8 ص. 

يةتقدم  7 نفقات ناملزيا ية  لل الهنا تعلقة  املذكرمعئ ية ا تا ية ا بة اإلعال مل ل ل تربعاتصندوقم  .ل ا
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يد   ي فرناك سورساي5 730: فألربت دتريللسـا
يدة  يلفورتلسـا يو  يا فرانندا إان بلو سـ  ي فرناك سورساي6 230: سـ
يدة  يلريلسـا  ي فرناك سورساي6 230: مفريان 

با يد موىس عامثن ندا ما  ي فرناك سورساي4 930: لسـ
يدة  بويلسـا  ي فرناك سورساي5 230: غدورا أو
يد   ي فرناك سورساي7 030: ماوي سولومونلسـا
يد   ي فرناك سورساي6 030: نغوانق سوانم شريابلسـا
يد   ي فرناك سورساي4 347: لروديون سوياندزيغالسـا
يد  سا ماالندا نغيلسـا  ي فرناك سورساي5 730: يهونور تود

نة رشة  نة  ثا ثني عن ادلمع يف ادلورة ا با للجقامئة األشخاص ا ع ل مل  :ح
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

يد  نا أبو بكرلسـا  غاباب
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)بورنو(مايدوغوري : عنوان املراسةل  ن، 

هة  متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّا ية شعب اكنوري: ملع  تمنرابط 
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي)بورنو(مايدوغوري : ملعا  ن، 

يد ندير أديلوف  لسـا
ية  بأذريجان : جلنسـا

 بابكو، أذريجان: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ينيباحتاد احملامني األذري: جل  نجا
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  بابكو، أذريجان: ملعا

يد   عيل آي شاتولسـا
ية  الاكمريون : جلنسـا

ندا، الاكمريون: عنوان املراسةل  مياب

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع بورورو  :جل شعب ا ية  ثقا ية وا ية الاجامت ملرابطة ا ل ل ع فمن لت
)MBOSCUDA( 

هة  متدة بصجلمقر ا ندا، الاكمريون: فة مراقبملعا  مياب

يدة  يكوللسـا ساك  نا أ يدا كر شـإ خ  يسـتيل
ية  غواتاميال: جلنسـا

ييت: عنوان املراسةل  سغواتاميال 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  نرابطة مااي تو أويك: جل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ييت: ملعا  سغواتاميال 

يد   روخري أالركون لامييشلسـا
 بريو: نسـيةجلا

 :عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطقة األنديز األوائل: جل شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  ما ل ت من ن  للتللج
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  اتناك، بريو: ملعا
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يد   سـيدهارات براي أشوكلسـا
ية ند: جلنسـا  لها

 هندل، ا)أسام(سـيفاساغار : عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يدية :جل ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلاملؤ ع ن لس  )NEST (للتثقط

يد تون لسـا يوم  سـآين اكزميري شوكونو نغيل  كن
ية   نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك : عنوان املراسةل  ن، 

متدة بصفة مراقب اليت مست  هة ا ّامس ا ملع ية: املرحشجل ية األ شعوب األفر سالم واحلد من الفقر بني ا ناء ا صلمركز  ل ل  يقب
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك : ملعا  ن، 

تني فريدين كونور  يدة كر سـا يسـ  ل
ية ية : جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ي: عنوان املراسةل تحدة األمر يكموتغون، لوس أجنلس، الوالايت ا مل  ةن

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ صلمركز ا رشيةل ية ا شام نطقة ا قيف ا ل ل ل  مل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا توننت: ملعا يا(يإ ية)ججور تحدة األمر يك، الوالايت ا  مل

يد   فألربت دتريللسـا
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

يا: عنوان املراسةل  سـاكسرتيس، سانت لو

ه متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّة ا ية : ملع شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  سـاكسرتيس، سانت لو

ييس يد غي أنطوان دزي  نغا  لسـ
ية  الاكمرون: جلنسـا

 دوالا، الاكمرون: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب  هة ا ملعامس ا ئة واجلودة : ّمست املرحشاليت جل بحث وا شرتكة  بادرة ا لبيحلقة ا لل مل  )CICREQ(مل

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  دوالا، الاكمرون: ملعا

يغو إفان إسكوابر غوسامن يد د يا  لسـ
ية يا : جلنسـا  مبكولو

 كيتو، إكوادور: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست  هة ا ّامس ا ملع تنسـتب : املرحشجل ية يف حوض األماوزنشؤون يق مك شعوب األ صلا  ل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا   كيتو، إكوادور: ملعا

يدة   ديربا هاريلسـا
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية: عنوان املراسةل تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يولويج جملس: جل تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ ب ا سـ صل  )IPCB(لل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ية: ملعا تحدة األمر يفادا، الوالايت ا يكسون، والية  مل ن  نيك

يد  ياش أركوسلسـا  خينتخوان اكرلوس 
ية   إكوادور: جلنسـا

 كيتو، إكوادور: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطقة  أمانة: جل ية  شعوب األ ملا صل  حوض األماوزنل
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هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا   كيتو، إكوادور: ملعا

يدة جالكني مارجس كورارو   لسـا
ية  كينيا : جلنسـا

يويك: عنوان املراسةل يا- نان يايكيب ال  كين، 

متدة بصفة مراقب اليت مست  هة ا ّامس ا ملع شعب املاسا: املرحشجل ثقايف  سة الرتاث ا لمؤ ل  يس
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يويك: ملعا يا- نان يايكيب ال  كين، 

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ند)أسام(سـيفاساغار : ملعا  له، ا

يد بول كوروك  لسـا
ية  غاان : جلنسـا

 أكرا، غاان: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل ية األفر هد من أجل ا يقا  )INADEV (لتمنملع
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  أكرا، غاان: ملعا

توفر السري  يد أرنودل كر سـا يسـ  ل
ية يا : جلنسـا  نتزنا

يا : عنوان املراسةل  نأروشا، تزنا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شطة الرعوية الزرا تطوير األ شامل  عالربانمج أواليخ لو الروسا ا ن ل ل

)OLIPAD( 
ه متدة بصفة مراقبجلمقر ا ي: ملعة ا  انأروشا، تزنا

شور  يدة إرين  يا لسـ  ل
ية  كينيا : جلنسـا

يا : عنوان املراسةل بورو،  نمارالال سا  كيم
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يوي : جل متع ان ية  ننظمة  جممن ت  م

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل بورو،  نمارالال سا   كيم

يدة كر يسـتيا  ا ساييت لوا نلسـ
ية  كينيا: جلنسـا

يا : عنوان املراسةل  كيننريويب، 
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية يف قرية املولو: جل ياحة ا ية وا لبيئتدى احلقوق وا سـ من لن لت  م

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل  كيننريويب، 

يدة جان انين مرييواز   لسـا
ية  كينيا : جلنسـا
يا: راسةلعنوان امل يويك،  كينان  ن

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل ية وا ية ا بورو  سا ساء مجموعة ا ئنظمة  م لبيم مي من ل تعلن لت  لل
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل يويك،  كينان  ن

يد جربا رام موشاهاري   لسـا
ية ند : جلنسـا  لها

ند )أسام(بيجين : عنوان املراسةل  له، ا
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّهة ا رشية : ملع ية ا شام نطقة ا ية يف ا ية وا شعوب األ ندي  قالاحتاد ا ل ل ل مل بل صل لل لقه  ل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ند)أسام(غواهايت : جل  له، ا



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4 

10  

يا نديفون يدة  سلا يسـ  سل
ية  الاكمريون : جلنسـا

ندا، الاكمريون–مانكون : عنوان املراسةل  مي اب
هة متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّ ا شعوب املوكو أوه: ملع ية  تعمري وا لرابطة إعادة ا من  لتل

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا ندا، الاكمريون–مانكون : جل  مي اب

يد جوزيف أوجرياييخ   لسـا
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي: عنوان املراسةل ييت،  ننني   سب
متدة بصفة مراقب اليت مس هة ا ّامس ا ملع ية : ت املرحشجل شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  )WACIPR(يق

متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يجرياي: جل ييت،  ننني   سب

ساريويو يد جوزيف أو يا لسـ  ل

ية  كينيا : جلنسـا
يا : عنوان املراسةل يويك،  كينان  ن

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ندمج : جل باب ا ملنظمة ا لشـ ياك ماسايم سة المايو (ليكيبيف مجموعة   )سمؤ
متدة بصفة مراقب هة ا ملعمقر ا يا: جل يويك،  كينان  ن

يا  يال ريفريا  يدة اتر سـا سـ  لسـ
ية  بريو: جلنسـا

 لامي، بريو : عنوان املراسةل
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية يف بريو : جل شعوب األ صلمركز ثقافات ا  )CHIRAPAQ(ل

متدة بصفة مراقبجلمقر ا  لامي، بريو: ملعهة ا

يد يفلسـا   غواغويرينست 
ية ندا: جلنسـا  غأو

ندا: عنوان املراسةل  غفورت بوراتل، أو

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع باب تورو للعمل(إنغابو زا تورو : جل شـنرب   )م
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ندا: ملعا  غفورت بوراتل، أو

شارل يد  تا بالغاتلسـ يل  يز   كسل
ية  كينيا : جلنسـا

يا: عنوان املراسةل  كينإدلوريت، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يدية: جل ية ا ية واملعارف األ ثقافة األفر تقلمركز ا صل لل  يق
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا   كينإدلوريت، 

نغ ياكتا  يد  سيا ن شم لكسـ  ل
ية  بنغالدش : جلنسـا

نغالدش: راسةلعنوان امل بيت،   سـيله

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية امجلاعات العرية :جل قنظمة   )ECDO (تمنم
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا نغالدش: ملعا بيت،   سـيله

يهنا بوالكي  يدة نو سا نغ  لسـ
ية  بنغالدش: جلنسـا

نغالدش: عنوان املراسةل بيت،   سـيله
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متدة بصفة مراق هة ا ملعامس ا ية امجلاعات العرية: ّب اليت مست املرحشجل قنظمة   )ECDO (تمنم
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا نغالدش: ملعا بيت،   سـيله

يد   نغوانق سوانم شريابلسـا
ية  نيبال : جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يات األ: جل صرابطة احملافظة عىل القو يةم با لية ا  لنيل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا بال: ملعا  نياكمتاندو، 

يد  سا ماالندا لسـا  يهونور تود
ية  الكونغو: جلنسـا

يل، الكونغو: عنوان املراسةل  فبرازا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شأن فن : جل ية ادلوية  شارة ا هاة والا باب ا بالرابطة الكونغوية  ل ن ت شـ تقل لس لط ل
 لطهـيا

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يل، الكونغوأويزني، ب: ملعا  فرازا

يدة فوزية يوسف جالل ادلين  لسـا
ية سودان : جلنسـا  لا

سودان: عنوان املراسةل  لاخلرطوم، ا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية حلفظ املعارف : جل سودا نالرابطة ا  )SUDAAK(ل
هة  متدة بصفة مرجلمقر ا سودان: اقبملعا  لاخلرطوم، ا

بل للفريق العامل ما بني ادلورات املعين  بني لدلمع يف الاجامتع ا ملققامئة األشخاص الطا يديةابملعارفل  :لتقل ا
 )توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

يد  نا أبو بكرلسـا  غاباب
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)بورنو(مايدوغوري : عنوان املراسةل  ن، 

مت هة ا ملعامس ا ية شعب اكنوري: ّدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل  تمنرابط 
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي)بورنو(مايدوغوري : ملعا   ن، 

يدهارات براي أشوك يد  سـا  لسـ
ية ند: جلنسـا  لها

ند)أسام(سـيفاساغار : عنوان املراسةل  له، ا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية :جل سة الو ناملؤ يديةطس ية وا يف واملعارف الاجامت تقل  لع  )NEST (للتثق
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ند)أسام(سـيفاساغار : ملعا  له، ا

باه نغ  يدة روز أ ما تي  لسـ
ية  الاكمريون: جلنسـا

ندا، الاكمريون: عنوان املراسةل  مياب

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يات محلاية ا: جل ساء الر يفية ا ن  لبيئةلمجع
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ندا، الاكمريون: ملعا  مياب

يد تون لسـا يوم  سـآين اكزميري شوكونو نغيل  كن
ية   نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك : عنوان املراسةل  ن، 
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متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شعوب األفر: جل سالم واحلد من الفقر بني ا ناء ا يقمركز  ل ل يةب  صلية األ
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي)إنوغو إنوغو(نسواك : ملعا  ن، 

يلفا تا إ  يدة إدان ماراي دا كو سـا سـ  لسـ
ية  الربازيل : جلنسـا

 بيلمي، الربازيل: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يع يف جز: جل هاوايت  ساء ا ية  تعاوية اإليكولو تجما ن ن للل ل  يرة ماراخوللج
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  بيلمي، الربازيل: ملعا

يد   فألربت دتريللسـا
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

يا: عنوان املراسةل  سـاكسرتيس، سانت لو

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
هة  متجلمقر ا يا: دة بصفة مراقبملعا  سـاكسرتيس، سانت لو

سن  تون هارد يد بر يا سـ يسـ  ل
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية : عنوان املراسةل تحدة األمر نطن، الوالايت ا يكياتل، والية وا مل شـ  سـ
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نطن: جل يب يف وا توال بائل ا ية  شؤون احلكو شـبة ا ل ل ل لقشع  م

هة م متدة بصفة مراقبجلقر ا ية : ملعا تحدة األمر نطن، الوالايت ا يب، والية وا يكتوال مل شـ  ل

سون يدة اكيت هود جا  مسيث-لسـ
ية  كندا : جلنسـا

ندا:عنوان املراسةل يوان،  كساساكتون، ساساك  تشـ

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يني: جل  سـاجمللس الوطين للخال
هة  متدة بجلمقر ا ندا: صفة مراقبملعا  كأواتوا، 

شور يد جوزيف  يا لسـ  ل
ية  كينيا : جلنسـا

يا: عنوان املراسةل  كينمارالال، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع متع : جل ية  جمنظمة  تمن يويم  نان
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  كينمارالال، 

يد الكرنس بونغوس ماالكون  لسـا
ية  مالزياي : جلنسـا

باح، مالزياي: وان املراسةلعن ناابلو،  صكوات   كي

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل ثقا باح ا فية  ل ص   اكدازاندوسونمجع
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا بانغ: ملعا منا باح، مالزيايبي  ص، 

يس مالزير يدة  لا  لسـ
ية يا : جلنسـا  لأسرتا

يا(اكرايل : عنوان املراسةل  )لأسرتا

متدة بصفة مراقب امس  هة ا ملعا سة ا: ّاليت مست املرحشجل لمؤ ية بحوث من أجل اس صلشعوب األ    اجلزروساكنل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  لوولوغااب، أسرتا
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يا سلني انوميب نغا يدة  لا ج  لسـ
ية ية: جلنسـا طهورية الكونغو ادلميقرا  مج

ي: عنوان املراسةل هورية الكونغو ادلميقرا طبواكفو،   ةمج

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يفة: جل يات ا يني واأل يغمي األ ساعدة شعوب ا لضعمركز  قل صل ب  لم
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ية: ملعا هورية الكونغو ادلميقرا طبواكفو،   مج

يدة   جان انين مرييوازلسـا
ية  كينيا: جلنسـا

يا: عنوان املراسةل يويك،  كينان  ن

متد هة ا ملعامس ا ية: ّة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل ية وا ية ا بورو  سا ساء مجموعة ا ئنظمة  م لبيم مي من ل تعلن لت  لل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا يويك،  كينان  ن

يس غارو يد أالنيك مورا لا  لسـ
ية تا رياك : جلنسـا  سـكو

تا رياك: عنوان املراسةل يه، كو سـسان خو  سـ

متدة بصفة مراقب اليت مست هة ا ّامس ا ملع يل:  املرحشجل يداد  يون سو يفنظمة كوز كورا ا سـم سـ  لل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا تا رياك: ملعا يه، كو سـسان خو  سـ

يومو يد جون ندافا  نا  لسـ
ية  كينيا : جلنسـا

يا: عنوان املراسةل  كينانكورو، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع شارون القانويون: جل نا نطقة وملست تطوعون يف  م ا  ادي ريفتمل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  كينانكورو، 

يد  بالسـا  مموىس عامثن ندا
ية  الاكمريون: جلنسـا

ندا، الاكمريون: عنوان املراسةل  مياب

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع بورورو : جل شعب ا ية  ثقا ية وا ية الاجامت ملرابطة ا ل ل ع فمن لت
)MBOSCUDA( 

هة  متجلمقر ا ندا، الاكمريون: دة بصفة مراقبملعا  مياب

يد   جوزيف أوجرياييخلسـا
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي: عنوان املراسةل ييت،  ننني   سب

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ يا من أجل حقوق ا صلحتالف غرب أفر ل  )WACIPR(يق
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يج: ملعا ييت،  ننني   ريايسب

ساريويو يد جوزيف أو يا لسـ  ل
ية  كينيا : جلنسـا

يا : عنوان املراسةل يويك،  كينان  ن
متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ياك ماساي: جل ندمج يف مجموعة  باب ا بنظمة ا مل يشـ ليكل سة المايو (م  )سمؤ

هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا يويك،  كينان  ن

يد يفلسـا   غواغويرينست 
ندا: نسـيةجلا  غأو
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ندا: عنوان املراسةل  غفورت بوراتل، أو

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع باب تورو للعمل(إنغابو زا تورو : جل شـنرب   )م
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ندا: ملعا  غفورت بوراتل، أو

يد   نغوانق سوانم شريابلسـا
ية  نيبال : جلنسـا

ب: عنوان املراسةل  النياكمتاندو، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو يصل  لنم
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا بال: ملعا  نياكمتاندو، 

سني  يدة ما كا  سـتولسـ
ية  جاماياك: جلنسـا

ية: عنوان املراسةل تحدة األمر يويورك، الوالايت ا يكإملونت،  مل  ن

متد هة ا ملعامس ا يو أفريقي: ّة بصفة مراقب اليت مست املرحشجل تات األ ية الحتاد ا ثجملس األ لشـ  لف
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  كنغسـتون، جاماياك: ملعا

يدكت اتبني يد ابانابس  بينا  لسـ
ية  مالزياي: جلنسـا

باح، مالزياي: عنوان املراسةل بانغ،  صنا م  بي

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية مج: جل ثقا باح ا فية  ل ص  اكدازاندوسونع
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا باح، مالزياي: ملعا بانغ،  صنا م   بي

يد اله جو أويو  لسـا
ية  مالزياي : جلنسـا

 ساراواك، مالزياي: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع  ساراواكيف مجعية شعب اكاين : جل
هة  متدة بصفة جلمقر ا  ساراواك، مالزياي: مراقبملعا

بل للفريق العامل ما بني ادلورات املعين  ثني عن ادلمع يف الاجامتع ا با ملققامئة األشخاص ا ح يةل  :ثابملوارد الورا
 ) توفق الرتيب األجبدي اإلنلكزيي(

يد  نا أبو بكرلسـا  غاباب
ية  نيجرياي: جلنسـا

يجرياي)بورنو(مايدوغوري : عنوان املراسةل  ن، 

هة ا ّمتدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ية شعب اكنوري: ملع  تمنرابط 
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يجرياي)بورنو(مايدوغوري : ملعا  ن، 

يد توماس  ساغريريلسـا  يأالركون أ
ية  بريو: جلنسـا

نا، بريو: عنوان املراسةل  كات

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع نة القانوية : جل للا ن نطقة األنديز األوائلللج شعوب  ية  مية اذلا ل ت  تمن
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا نا، بريو: ملعا  كات

باه نغ  يدة روز أ ما تي  لسـ
ية  الاكمريون: جلنسـا

ندا، الاكمريون: عنوان املراسةل  مياب
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متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ئة: جل يات محلاية ا ساء الر يية ا لبيف ن  لمجع
هة  ندا، الاكمريون: ملعمتدة بصفة مراقباجلمقر ا  مياب

يد   فألربت دتريللسـا
ية يا: جلنسـا  سـسانت لو

يا: عنوان املراسةل  سـاكسرتيس، سانت لو

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية : جل شعوب األ صلاجمللس اإلداري  يلوكونو(لل يا) بتشـشعب  سـسانت لو  ل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يااكسرت: ملعا  سـيس، سانت لو

تا فلورس يه بو يد خو سـا سـ يسـ  تل
ية تني : جلنسـا  جناألر

يونس،  :عنوان املراسةل تنيميسـبوسادا،   جناألر

متدة بصفة مراقب اليت  هة ا ملعامس ا بااي غواراين: ّمست املرحشجل  مجملس زعامء شعب 
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يونس، : ملعا تنيميسـبوسادا،   جناألر

يد ماركوس غويف  لسـا
ية  جاماياك: جلنسـا

 كينغسـتون، جاماياك: عنوان املراسةل

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يو أفريقي: جل تات األ ية الحتاد ا ثجملس األ لشـ  لف
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا  كينغسـتون، جاماياك: ملعا

سن  تون هارد يد بر يا سـ يسـ  ل
ية ية: جلنسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  مل
ية : املراسةلعنوان  تحدة األمر نطن، الوالايت ا يكياتل، والية وا مل شـ  سـ

متدة بصفة مراقب اليت  هة ا ملعامس ا نطن: ّمست املرحشجل يب يف وا توال بائل ا ية  شؤون احلكو شـبة ا ل ل ل لقشع  م
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ية: ملعا تحدة األمر نطن، الوالايت ا يب، والية وا يكتوال مل شـ  ل

سون يدة اكيت هود جا  مسيث-لسـ
ية  كندا : جلنسـا

ندا:عنوان املراسةل يوان،  كساساكتون، ساساك  تشـ

متدة بصفة مراقب اليت مست  هة ا ّامس ا ملع يني: املرحشجل  سـاجمللس الوطين للخال
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا ندا: ملعا  كأواتوا، 

يس مالزير يدة  لا  لسـ
ية يا : جلنسـا  لأسرتا

يا(اكرايل : عنوان املراسةل  )لأسرتا

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحشجلامس ا ّهة ا سة ا: ملع لمؤ ية بحوث من أجل اس صلشعوب األ   اجلزروساكنل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا  لوولوغااب، أسرتا

يدة   جان انين مرييوازلسـا
ية  كينيا: جلنسـا

يا: عنوان املراسةل يويك،  كينان  ن

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية :جل ية وا ية ا بورو  سا ساء مجموعة ا ئنظمة  م لبيم مي من ل تعلن لت  لل
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا يا: ملعا يويك،  كينان  ن
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يس غارو يد أالنيك مورا لا  لسـ
ية تا رياك : جلنسـا  سـكو

تا رياك: عنوان املراسةل يه، كو سـسان خو  سـ

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع يون: جل للنظمة كوز كورا ا يلم يداد  سـيف سو  سـ
هة  متدة بصفة مراقبجلمقر ا تا رياك: ملعا يه، كو سـسان خو  سـ

يد   نغوانق سوانم شريابلسـا
ية  نيبال : جلنسـا

بال: عنوان املراسةل  نياكمتاندو، 

متدة بصفة مراقب اليت مست املرحش هة ا ّامس ا ملع ية: جل با ية ا يات األ لرابطة احملافظة عىل القو يصل  لنم
هة  متدة بصجلمقر ا بال: فة مراقبملعا  نياكمتاندو، 

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه  .4 للجإن ا
 .ثالويقة

 ]ثهناية الويقة[

 


