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  اعتماد بعض املنظمات

  األمانةعدادمن إثويقة 

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلوافقت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م يف ") للجا
يف من  نعقدة يف  ندورهتا األوىل ا نح صفة 2001 مايو 3 أبريل إىل 30جمل ية، مبا فهيا  ية واإلجرا سائل ا م عىل بعض ا ئ مي لتنظمل

نة املراقب املؤ بهتا يف الاضطالع بدور يف معل ا نظامت اليت أعربت عن ر للجقت لعدد من ا غ تقرير 18انظر الفقرة (مل ل من ا
WIPO/GRKTF/IC/1/13نة متدته ا للج اذلي ا  ).ع

سه يف ادلورات  .2 بهتا يف احلصول عىل الوضع  نظامت لألمانة عن ر نذ ذكل احلني أعرب عدد إضايف من ا نفو غ مل م
نة بل وترد . للجالالحقة  بت  نظامت اليت  يل اخلاصة اب تفا قيف مرفق هذه الويقة األسامء وا طل مل ص ل  الاعامتد يف 2012 مايو 9ث
نة  ية وللجدورة ا ثا نا رشينل نظامت يف . لعا هذا الغرض، وترد املعلومات اخلاصة اب نظامت إىل ملء اسـامترة  يت تكل ا ملود مل لع

نظمة  .ماملرفق كام قدمهتا لك 

نة مدعوة إىل املوافقة عىل اعامتد  .3 للجإن ا
شار إلهيا يف مرفق هذه الويقة بصفة  نظامت ا ثا مل مل

 .مراقب مؤقت

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

ية ادلوية نة احلكو بت الاعامتد بصفة مراقب يف دورات ا نظامت اليت  لا للج طل  ممل

ية والفوللكورية  ثقا بحوث ا فية األنديز  ل لل  )ASICFA(مجع

ش ثاق ا لنظمة  مي يا م ية يف آ سـعوب األ  )AIPP(صل

بال يف العامل  جلية ساكن ا  )APMM(مجع

سامجعية سانت أنطون  ستيليو ولو ابتوغيل دي اب

ية  تجارة ادلوية من أجل ا منمركز ا ل  )CECIDE(لتل

سانحلقوق املركز الوطين   )CNDH (ناإل

يكس قسم عمل الاجامتع يف  تحدة(سـجامعة إ  )ملاململكة ا

نغوتو  سة ابتريس  بمؤ  )FPB(س

يا  ية إقلمي أراواك سة  نمؤ من  )FUDEAR(تس

يا املعلومات  نولو تخصصني يف  ية ادلوية للمحامني ا جا تك مل ل  )IAITL(مجلع

ية من األقزام يف الكونغو  شعوب األ يات ا ية  صلالرابطة الو ل مجلع  )LINAPYCO(طن

ية  شعب يعمل من أجل ا مننظمة ا لتل  )PAD(م

ّنظمة املرو نون الرولو م  )RAP(لفجني 

يجرياي معه ية الفكرية يف  ند ا  )IPIN LTD/GTE(مللك


