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بو إىل املؤمتر ادلبلومايس بصف ادلول األعضاء يف الدعوة من املقرتح :الوفود األعضاء .1 ق حبأي ، " أعضاءوفود "ةيو
تصويت  نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف الويقة من " 1)"1(2املادة انظر (لا ثرشوع ا ل نظام  ("AVP/PM/3م لرشوع ا م

ها إلهيا ثوأرفق طي هذه الويقة قامئ .)")ادلاخيل رشوع ادلعوة املقرتح تو تكل ادلول و جهية  م  .)املرفق األول(ب

وفد ال منحه وضعأي ، "وفد خاص "ةبصف الاحتاد األورويب إىل املؤمتر ادلبلومايس دعوة من املقرتح :الوفد اخلاص .2
ناء أنه ال ميكن أن يكونعضو، ال نةسـتثاب تصويت حب يمتتعأوراق الاعامتد وال  جل عضوا يف  " 2)"1(2املواد انظر (لق ا
نظام ادلاخيل) 3(و) 2(33و) 2(11و رشوع ا لمن  ها إىل الاحتاد ). م رشوع ادلعوة املقرتح تو جهيوأرفق طي هذه الويقة  م ث

ثاين(األورويب   ).لاملرفق ا

بة .3 بومنظمة  ادلول األعضاء يف دعوةمن املقرتح : قالوفود املرا تحدة غري األعضاء يف الو ياألمم ا  ادلبلومايس  إىل املؤمترمل
بةد وفو"بصفة  ثالأي  ،"قمرا تصويت  مدون حق ا نظام ادلاخيل "3)"1(2املادة  انظر (ل رشوع ا لمن  وأرفق طي هذه ). م

ها إلهيا  رشوع ادلعوة املقرتح تو تكل ادلول و جهيالويقة قامئة  م ب ثالث(ث  .)لاملرفق ا

ب .4 ية ادلوية فلسطني و دعوةمن املقرتح  :نوقاملرا نظامت احلكو لا ية إىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة ممل نظامت غري احلكو موا مل
بنيم" نظام ادلاخيل" 4)"1(2املادة انظر " (قرا رشوع ا لمن  ها إىل ثوأرفق طي هذه الويقة ). م جهيرشوع ادلعوة املقرتح تو م

ها إلهيا و) املرفق الرابع(فلسطني  رشوع ادلعوة املقرتح تو نظامت و تكل ا جهيقامئة  م مل  .)امساملرفق اخل(ب

ية مطابقةالاقرتاحات الواردة يف  .5 تا لالفقرات ا سائل حق ل بعض  شأن املؤمتر ادلبلومايس املعين  م لالقرتاحات املامثةل  ب ب
شاهبة  نة ("ملاملؤلف واحلقوق ا شأن اقرتاحات والا") 1996لسـاملؤمتر ادلبلومايس  ملؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية باملامثةل 
برصي  سمعي ا لاألداء ا نة ا(ل  ).2000لسـملؤمتر ادلبلومايس 

يق  .6 تحضريية مدعوة إىل ا نة ا تعلإن ا ل لللج
 .عىل هذه الاقرتاحات

 ]تيل ذكل املرفقات[
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  األولاملرفق

بدلانقامئة    املقرتح دعوهتا بصفة وفود أعضاءلاب
بو(  )يأي ادلول األعضاء يف الو

تني و يغوا وبربودا واألر يا واجلزائر وأندورا وأنغوال وأ با تان وأ نأفغا ن ل جسـ نت سا وأذريجان وجزر الهباما ن يا وا يا وأسرتا بأر من ل لن م
يا  ياك وبلزي ونني وبواتن وبو بحرين ونغالديش وبرابدوس ويالروس و ليفوا ب بلج ب ب يات–مجهورية (ل تعددة القو م ا نة ) مل بو سـوا ل

بوداي والاكمريون نا فاسو وبوروندي و سالم وبلغاراي وبور هرسك وبوسواان الربازيل وبروين دار ا مكوا ي ل كت ندا والرأس ل ك و
يا  تارياك وكوت ديفوار وكروا يا وجزر القمر والكونغو وكو ييل والصني وكولو يا الوسطى وشاد و هورية أفر تاألخرض و سـ ب شـ مت يق مج

بويت  ية وادلامنرك و هورية الكونغو ادلميقرا ية و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا يوكواب وقربص وا ط ط جب مجشـ مج يك لشعمجل لت
ه ياك وا مجلودو ندا مين يجي و يويا و تويا وإ ية وإريرتاي وإ توا يا الا سلفادور و ية وإكوادور ومرص وا نلورية ادلو ب ث ن سـ ئ سـ فل فن ن غييك مي

يا يا و يوانن وغرياندا وغواتاميال و يا وغاان وا يا وأملا يا وجور نوفرسا وغابون وغا ن يج غي غ ل ن ب ياان وهاييت والكريس -من غساو و بي
ندا وا نغاراي وإ ندوراس و هالرسويل و سل ه له يا وإيران ي ية–مجهورية (نسـند وإندو يل ) م اإلسال ئوالعراق وإيرندا وإرسا ل

نان  يا و ية وال ية ا هورية الو ادلميقرا تان و يا والكويت وقريغزي تان و ياابن واألردن واكزا ياك وا يا وجا بوإيطا ب ط سـ سـ ل لل شع تفخ مج ن لم كي
شقر ومالوي سمربغ ومد يا و تاين وتوا يا و برياي و سوتو و غو لك ن ل شـ ي ني ليختل ليب يا ل تا ن ومالزياي ومدليف ومايل ومالطة ومور ي

يو ندا سيشـومور بال وهوندا ويوز يا و يامنار وان يق و بل األسود املغرب وموزا نغويا وا يك وموانكو و يل وا ن ل ب ب جل ل يسـ م نم ي مملك م
بني و يا اجلديدة وابراغواي وبريو وا تان وبامن واببوا  يجر ويجرياي والرنوجي وعامن واب لفلوياكرغوا وا سـ ن ن غينن ك لبوندا والربتغال ل

يا وسانت  تس ويفس وسانت لو يا والاحتاد الرويس ورواندا وسانت  هورية مودلوفا وروما هورية كوراي و سـوقطر و ن ين مج كمج
ينت وجزر غرنادين  ييبيوساموا وسان مارنو وفنس يل ينسسان تويم وبر يا و نغال ورص سعودية وا شـ واململكة العرية ا ب سـ ل يب سل

نغافورة وسلوفا يون و سـوسريا ند ل نام وسواز سودان وسور يا ورسي الناك وا با يا وأ نوب أفر يا والصومال و يليا وسلو ي ل ن سـ ن يقك ج في
سابقة وتوغو وتونغا  ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا ند و تان وات سورية وطا هورية العرية ا سويد وسورسا وا لوا ل ن يل سـ ل ب فل مج جيكمجل ي

ندا وأوكرا تان وأو يداد وتوابغو وتونس وتريا وتركام نوتر غ سـ نك يا ين هورية تزنا تحدة و تحدة واململكة ا نيا واإلمارات العرية ا مل مل مجب
تان وفزنويال  ية وأوروغواي وأوزاب تحدة األمر تحدة والوالايت ا سـا مل كمل بويفارية–مجهورية (يك ل ا يا ) ل مين وزا يت انم وا بو مي لف

بابوي   ).184(موز
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ها إىل لك  جهيرشوع ادلعوة املقرتح تو   عضودوةلم

بة وبعد، يية   طحت

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكاملدير العام  مل بو(للم يةأهيدي ) يالو ياته ملعايل وزير اخلار جيب  حت رشف بدعوة حكومة ط يت، و
يه  برصيإ إىللمعا سمعي ا ها بصفة وفد عضو يف املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا ليفاد من  ل  .ميثل

يف، يف نسيو تارخي[من ] ناملاك[جنعقد املؤمتر ادلبلومايس يف  ساعة يسـ، و]لا لتح أعامهل يف ا يوم األول10:00فت باح ا ل  . ص
يل عىل  يه من ا ثلو حكومة معا بذا لو متكن  يل اإللكرتوين،  شئ نظام  شاركني، أ يل ا ية  سريا  سجو ل مم حف سج ن مل سج لعمل تي ت لت لل ت

تارخي(اإلنرتنت مبوعد أقصاه  تايل ) لا  ).املوقع اإللكرتوين(لعىل املوقع ا

تاح ية  اللغاتمات الرتمجة الفورية من خدستو ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با سـاأل ب سـ ن نسـ ية  وإلهيالصين ل ومن الربتغا
ست  .لإىل سائر اللغات ا

رشوع  رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس و مويرد طي هذا اخلطاب  نظامم رشوع للمؤمتر ادلبلومايس  ادلاخيل لا مو
يةاأل (الاقرتاح األسايس تا ية واألحاكم اإلدارية واألحاكم ا محاكم املوضو خل برصي) ع سمعي ا لملعاهدة األداء ا  .ل

تألف  يه" الاقرتاح األسايس"يو شار إ لا رشوعمن) أ)(1(29 يف املادة مل ية م  رشوع األحاكم املوضو نظام ادلاخيل، من  ع ا مل
رشوع األحاكم اإلدارية  يةومو تا ما  .خل

يه  ثلو حكومة معا تاج  لو مم تاجون أيضا إىلسـيح يعإىلسـيح أوراق اعامتد و تو تفويض الاكمل  ق ا ل سمعي ل ل معاهدة األداء ا
برصي  رشوع ا6انظر املادة (لا ل من  بغي أن حيمل ). AVP/PM/3ثالويقة نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس، م  ذكلينو

ية يع ريس ادلوةل أو ريس احلكومة أو وزير اخلار تفويض الاكمل تو جا ئ ئ ق  .ل

ناصهبم يف وموعد أقصاه كرينونكون شا ثلهيا و بو بأسامء  يه بإخطار املدير العام للو م لو تفضلت حكومة معا مم ي تارخي[ل  ].لا

تا[يف ّحرر   ]خيرلا

 - و - و-/AVP/PMالواثئق : املرفقات

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا

./. 
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ثايناملرفق ل ا  

ها إىل الاحتاد األورويب تقرح تو جهيرشوع ادلعوة ا مل  م

تارخي[  ]لا

يد الريس اب ئا  روسو،لسـ

بة وبعد، يية   طحت

ثهلإ إىل  األورويبالاحتاديرسين أن أدعو  ية  بصفة وفد خاص يف املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية مييفاد من  نفات ا سمعا لملص
برصية  .لا

يف، يف نسيو تارخي[من ] املاكن[جنعقد املؤمتر ادلبلومايس يف  ساعة يسـ، و]لا لتح أعامهل يف ا يوم األو10:00فت باح ا ل  . لص
ثلو  بذا لو متكن  يل اإللكرتوين،  شئ نظام  شاركني، أ يل ا ية  سريا  ممو حف سج ن مل سج لعمل تي للت يل عىل الاحتاد األورويبت لتسج من ا

تارخي(اإلنرتنت مبوعد أقصاه  تايل ) لا  ).املوقع اإللكرتوين(لعىل املوقع ا

رشوع  رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس و مويرد طي هذا اخلطاب  نظامم رشوع للمؤمتر ادلبلومايس ادلاخيل  لا مو
ية(الاقرتاح األسايس  تا ية واألحاكم اإلدارية واألحاكم ا ماألحاكم املوضو خل برصي) ع سمعي ا لملعاهدة األداء ا  .ل

تألف  يه "الاقرتاح األسايس"يو شار إ ل، ا رشوعمن) أ)(1(29يف املادة مل ية م  رشوع األحاكم املوضو نظام ادلاخيل، من  ع ا مل
رشوع األ يةوحاكم اإلدارية مو تا ما  .خل

تاج رشوع ا6 و2انظر املادتني ( أوراق اعامتد إىل  وفد الاحتاد األورويبسـيحو ل من  نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس، م
سؤال املطروح حول ). AVP/PM/3ثالويقة  شأن حامية إىلحتاد األورويب الانماكية انضامم وفد إلأما ا بو  ب معاهدة الو ي

سمعي برصي لاألداء ا برصي ذاهتال ا سمعي ا شأن األداء ا بو  ليكون جوابه يف معاهدة الو ل ب ي توقع ومن . فسـ أن يمت اعامتد ملا
يع يف  وفد الاحتاد األورويبورغب  فإذا اكن اجلواب ابإلجياب. هناية املؤمتراملعاهدة مع  شأن حامية األداء قتو بو  بمعاهدة الو ي

برصي سمعي ا لا ت ل يان اب لاكن عىل الوفد اإل  .فويض الاكملت

ناصهبم يف وموعد أقصاه بإخطاري  الاحتاد األورويب وأكون شاكرا لو تفضل يه و مبأسامء  تارخي[ممثل  ].لا

 ]اترخي[يف ّحرر 

تقدير بلوا فائق ا لو ّ  ،تق

 

س  س غرينفرا
 املدير العام

 -و - و-/AVP/PMالواثئق : املرفقات

 

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا

./. 
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ثالثاملرفق ل ا  

بةدلول املقرتح دعوهتابقامئة   قا بصفة وفود مرا
بو( تحدة غري األعضاء يف الو يأي ادلول األعضاء يف األمم ا  )مل

ميور وابالو وانورو)املوحدة -والايت (ميكرونزياي وشال وجزر ماريكربايت  سودان و نوب ا ت وجزر سلامين و ل ليشـيت -ج
 .)10(وفانواتو  وتوفالو

 

ها إىل لك وفد مراقب جهيرشوع ادلعوة املقرتح تو  م

 طيبة وبعد،حتية 

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكاملدير العام  مل بو(للم رشف بدعوة حكومة  هيدي)يالو ية، و ياته ملعايل وزير اخلار يب  يت أ ج حت ط
يه  ها بصفة وفد إىللمعا برصيمراقبميثل إيفاد من  سمعي ا ل يف املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا  .ل

تارخي[من ] املاكن[يف، يف جنعقد املؤمتر ادلبلومايس يف نسيو ساعة يسـ، و]لا لتح أعامهل يف ا يوم األول10:00فت باح ا ل  . ص
يل عىل  يه من ا ثلو حكومة معا بذا لو متكن  يل اإللكرتوين،  شئ نظام  شاركني، أ يل ا ية  سريا  سجو ل مم حف سج ن مل سج لعمل تي ت لت لل ت

تارخي(اإلنرتنت مبوعد أقصاه  تايل ) لا  ).املوقع اإللكرتوين(لعىل املوقع ا

تاح ية خدمات الرتمجة الفورية من ستو ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با سـاللغات األ ب سـ ن نسـ ية لصين ل وإلهيا ومن الربتغا
ست  .لإىل سائر اللغات ا

رشوع  رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس و مويرد طي هذا اخلطاب  نظامم رشوع للمؤمتر ادلبلومايس  ادلاخيل لا مو
ية( األسايس الاقرتاح تا ية واألحاكم اإلدارية واألحاكم ا ماألحاكم املوضو خل برصي) ع سمعي ا لملعاهدة األداء ا  .ل

تألف  يه "الاقرتاح األسايس"يو شار إ ل، ا ية مرشوع من ) أ)(1(29يف املادة مل رشوع األحاكم املوضو نظام ادلاخيل، من  عا مل
رشوع األحاكم اإلدارية  يةومو تا ما  .خل

ثلو حك تاج  ممو يه سـيح  . أوراق اعامتدإىللومة معا

ناصهبم يف وموعد أقصاه ونكون شاكرين ثلهيا و بو بأسامء  يه بإخطار املدير العام للو م لو تفضلت حكومة معا مم ي تارخي[ل  ].لا

تارخي[يف ّحرر   ]لا

 

 -و - و-/AVP/PMالواثئق : املرفقات

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[

./. 
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ها إىل  جهيرشوع ادلعوة املقرتح تو  نيفلسطم

بة وبعد، يية   طحت

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكاملدير العام  مل بو(للم ياته هيدي ) يالو يب  حتأ سطنيلاإىل ط بة ادلامئة  لفلثة املرا رشف بدعوة قبع يت، و
ها بصفة إىل فلسطني برصيمراقب ميثل إيفاد من  سمعي ا ليف املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا  .ل

يف، يف عقد املؤمترنسيو تارخي[من ] املاكن[جن ادلبلومايس يف  ساعة يسـ، و]لا لتح أعامهل يف ا يوم األول10:00فت باح ا ل  . ص
ثلو  بذا لو متكن  يل اإللكرتوين،  شئ نظام  شاركني، أ يل ا ية  سريا  ممو حف سج ن مل سج لعمل تي للت يل عىل فلسطنيت لتسج من ا

تارخي(اإلنرتنت مبوعد أقصاه  تايل ) لا  ). اإللكرتويناملوقع(لعىل املوقع ا

تاح ية خدمات الرتمجة الفورية من ستو ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با سـاللغات األ ب سـ ن نسـ ية لصين ل وإلهيا ومن الربتغا
ست  .لإىل سائر اللغات ا

رشوع  رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس و مويرد طي هذا اخلطاب  نظامم رشللمؤمتر ادلبلومايس  ادلاخيل لا وع مو
ية(الاقرتاح األسايس  تا ية واألحاكم اإلدارية واألحاكم ا ماألحاكم املوضو خل برصي) ع سمعي ا لملعاهدة األداء ا  .ل

تألف  رشوع من)أ)(1(29املذكور يف املادة " يسالاقرتاح األسا"يو ية م  رشوع األحاكم املوضو نظام ادلاخيل، من  ع ا مل
رشوع األحاكم اإلدارية  يةومو تا ما  .خل

تاج  ممو يني ىل إ فلسطنيثلو سـيح نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف الويقة 7انظر املادة (تعخطاابت  رشوع ا ث من  ل م
AVP/PM/3.( 

تب ادلويل  لوونكون شاكرين سطني بإخطار ا ملك تفضلت  بهفل ها الواحد أو أكرث و منصابمس  تارخي[ يف وموعد أقصاه ثلمم  ].لا

تارخي[يف ّحرر   ]لا

 

 - و- و-/AVP/PMالواثئق : املرفقات

 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[

./. 
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خلامس ااملرفق  

ية  ملنظامتابقامئة  بنيم املقرتح دعوهتا بصفة لادلويةماحلكو  قرا

ية الفكرية  ية  نظمة األفر للملكا يق  )OAPI(مل
يا  نولو ميي األفريقي  جاملركز اإل للتك  )ARCT(قل

ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي  )ARIPO(قلمل
 )AU(ريقي الاحتاد األف

هادئ  يط ا يا والاكرييب وا لمجموعة دول أفر  )ACP Group(حمليق
تعدين  ية وا نا ية ا نظمة العرية  لا ع لص من ب  )AIDMO(للتمل

ثقافة والعلوم  نظمة العرية للرتية وا لا ب ب  )ALECSO(مل
 )ASBU(باحتاد إذاعات ادلول العرية 

يوية  ية اآل شارية القانوية األفر نة الا سـا ن ت يقللج  )AALCC(س
يا و نوب رشيق آ سـرابطة أمم   )ASEAN(ج

ية الفكرية  يلوكس  تب  للملكو ن  )BOIP(بمك
ية   )CARICOM(يبامجلاعة الاكر

تصادي ألمرياك الوسطى  تاكمل الا قأمانة ا  )SIECA(ل
يا  نقدي لوسط أفر تصادي وا يقالاحتاد الا  )CEMAC(لق

تقينموصندوق الك تعاون ا لنولث    (CFTC) لل
تقةلوك ملسـنولث ادلول ا  )CIS (م

تعلمي والك لنولث من أجل ا  )COL(م

نولث  مأمانة الكو
ية  ناطقة ابلربتغا بدلان ا لأرسة ا ل  )CPLP(ل

ية  شأن املعلوما ية  تمؤمتر سلطات أمرياك الال ب  )CALAI(تين

 )CE(جملس أورواب 

بحريات الكربى  بدلان ا تصادي  لالاحتاد الا ل  )CEPGL(ق

برصي األورويب سمعي ا لاملرصد ا  ل

ية األورو  )CE(بية ضاملفو
تجارة احلرة  للالرابطة األوروية   )EFTA(ب

يوية للرباءات  نظمة األوروية اآل سـا ب  )EAPO(مل
نظمة األوروية للرباءات با  )EPO (مل

بحث العلمي  للاحتاد اجملالس العرية   )FASRC(ب
تحدة  ملنظمة األغذية والزراعة لألمم ا  )FAO(م

 األمانة العامة مجلاعة دول اإلنديز
 )IAEA(لية للطاقة اذلرية الواكةل ادلو

تعمري  شاء وا نك ادلويل لإل لا ن  )IBRD(لب
 )ICAO(منظمة الطريان املدين ادلويل 

يـة  نا رشطـة ا نظمة ادلويـة  ئا جلل  )INTERPOL(للمل

ية ادلوية  سة اإلمنا لاملؤ ئ  )IDA(س

ية ادلوية  سة املا لاملؤ ل  )IFC(س

ية  ية الزرا ندوق ادلويل  عا من  )IFAD(للتلص
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هد ادلو يد القانون اخلاص ملعوا تو حيل   )UNIDROIT(ل

لنظمة العمل ادلوية   )ILO(م
بحرية ادلوية  نظمة ا لا ل  )IMO(مل
نقد ادلويل  لندوق ا  )IMF(ص

 )IOOC(ياجمللس ادلويل لزيت الزتون 

 )ITU(الاحتاد ادلويل لالتصاالت 
ية اجلديدة  با نفات ا تالاحتاد ادلويل محلاية ا ن  )UPOV(لملص

تب ادلويل للكروم يذ ملكا  )IWO(لنب وا

ية  نا ية ا شرتك بني ادلول محلاية ا عاجمللس ا لص  )ICPIP(مللكمل

ثقافة  ية للرتية والعلوم وا نظمة اإلسال لا ب  )ISESCO(ممل

ية  تصادي ألمرياك الال نظام الا نا تيق  )SELA(ل

ية   )LAIA(تينرابطة تاكمل أمرياك الال

 )LAS(بجامعة ادلول العرية 
شامل  بدلان ا لهد الرباءات  ل  )NPI(مع

ية  يكنظمة ادلول األمر  )OAS(م
نظمة دول رشيق الاكرييب   )OECS(مو

 )OIC(منظمة املؤمتر اإلساليم 

نظمة ادلوية للفرنكوفوية  نا ل  )OIF(مل
يج العرية  تعاون دلول ا بتب براءات الاخرتاع جمللس ا خلل ل  )GCC Patent Office(مك

ية  ية ألمرياك الال ية ا بكة اإلعال نا تيم ن لتقشـ  )RITLA(ل

ية بريية األمر يكاألمانة العامة األ  )SEGIB(ي
نوب  جلمركز ا

نوب األفريقي  ية  للجامجلاعة اإلمنا  )SADC(ئ
شأن القانون ادلويل اخلاص   )HCCH(بمؤمتر الهاي 

تحدة   )UN(ملاألمم ا
ثقافة  تحدة للرتية والعمل وا لنظمة األمم ا ب مل  )UNESCO(م

ية  نا ية ا تحدة  عنظمة األمم ا لص من للتمل  )UNIDO(م
 )UPU(الاحتاد الربيدي العاملي 

ية  ملنظمة الصحة العا  )WHO(م
ية لألرصاد اجلوية  نظمة العا ملا  )WMO(مل

ية  تجارة العا ملنظمة ا ل  )WTO(م



AVP/PM/4 

Annex V 

3 

ية املقرتح دعوهتا بصفة ابقامئة  منظامت غري احلكو بنيممل  قرا

شون إيد  )ActionAid (كأ
ناين األداء  ثلني و فنة ا ملم  )CSAI(جل

سة األ ية ساملؤ يا الزرا نولو ية  عفر ج تك  )AATF(لليق

ية الفكرية  ية  ية األفر للملكا يق  )AIPA(مجلع

يوي  تاب األفريقي اآل سـجملس ا  )AABC(لك

ية ألفا  )Alfa-Redi(ردي -مجعو

 )ACPAA(مجعية والكء الرباءات لعموم الصني 

ية  تغالل الفرص العا تحالف من أجل ا سة ا ملمؤ سـ ل  )ATHGO(س

تقد ية  ية األمر ّا ل  )AAAS(م العلوم يكمجلع

ية  يولو ناعة ا ية  جالرابطة األمر بيك  )ABIA(لللص

ية الفكرية  ية لقانون ا ية األمر مللكا يك  )AIPLA(مجلع

نغ  سـية أ  )AmSong(ممجع

ية الفكرية   )AFPIPR(مللكالاحتاد العريب محلاية حقوق ا

ية الفكرية  ية العرية  للملكا ب  )ASIP(مجلع

ية الفكرية لرابطة أمم  جية ا مللك يا مجع  )ASEAN IPA(سـنوب رشيق آ

هادئ لإل يط ا يا وا لية آ حمل سـ  )APIA(نرتنت مجع

يوية لوالكء الرباءات  يـة اآل سـا  )APAA(مجلع

هادئ لإلذاعة  يط ا يا وا لاحتاد آ حمل  )ABU(سـ

ية الفكرية  ية محلاية ا ية ا مللكا ملكسـيك  )AMPPI(مجلع
ناين األداء  ية  ية الو لفا ن  )ANDI(طمجلع

 )BOUREGREG(مجعية أيب رقراق 

تلفزيون  بث عرب الراديو وا ئات ا ية  ية الرباز لا ل ي يل  )ABERT(لهمجلع

ية  نا عية املامرسني يف جمال قانون العالمات والرسوم والامنذج ا لص  )APRAM(مجع
ية األوروية حملرري الصحف  با  )ENPA(مجلع

يا املعلومات والاتصاالت  نولو ناعات  ية األوروية  جا تك لص ب  )AEIIT(مجلع
شفرة  نفات واخلدمات ا ية األوروية محلاية ا ملا ملص ب  )AEPOC(مجلع

برصية  ية ا نفات ا ية ادلوية  لية اإلدارة امجلا سمع للمص ل ع  )AGICOA(لمجع
تاكر العلمي  بية الارتقاء ابال  )APSI(مجع

ية يف العامل العريب  نا ية ا عية حامية ا لص  )APPIMAF(مللكمجع
ية ادلوية للمحامني  لا  )IBA(مجلع

ساتو مجعية  يو سنآ  )IQSensato(يك
تجارية يف أورواب مج تلفزة ا لية ا ل  )ACT(ع

ناين األداء األورويني  نظامت  بية  فمجع  )AEPO-ARTIS(م
بية اإلذاعات األوروية   )AER(مجع

تجارية األورويني  بية ماليك العالمات ا ل  )MARQUES(مجع
يا  ية الفكرية يف أفر يقية الهنوض اب مللك  )APPIA(مجع

ناط ملية ا ية الفكرية مجع ية  ناطقة ابلفر سورسية ا للملكق ا سـ ل نل  )AROPI(ي



AVP/PM/4 

Annex V 

4 

ية  نا تجارية والامنذج والرسوم ا يلوكس لوالكء العالمات ا عية  لص ل  )BMM(بنمجع
ية  نولو يو ناعات ا جية ا تك ب لص  )BIO(لمجع

 )CEBRI(لواملركز الربازييل للعالقات ادلوية 
 )BCC(اجمللس الربيطاين حلق املؤلف 

 )BSA( احلاسوب  رشاكت برامجوحتالف
 )CBU(الاحتاد الاكرييب لإلذاعة 

ية الفكرية  متع املعلومات وا مللكمركز   )CISIP/CIOS(جم
ئة ادلويل   )CIEL(لبيمركز قانون ا

ناين األداء  نظمة  ياابين  تابع للمجلس ا ناين األداء ا فمركز إدارة حقوق  ملف ل  )CPRA(ل
رشية حلق املؤلف  قرابطة أورواب الوسطى وا  )CEECA(ل
تاكر  تعلقة ابال ياسات ا بمركز القوانني وا مل  )the Centre(لسـ

ية  نا ية ا عمركز ادلراسات ادلوية  لص  )CEIPI(للملكل
متع   )CIS(جملمركز اإلنرتنت وا

ناعة لالحتاد الرويس تجارة وا لصغرفة ا  )CCIRF (ل
ية  تحدة األمر تجارية للوالايت ا يكالغرفة ا مل  )CCUSA(ل

تخصصني يف ش  )PAK(ؤون الرباءات ملغرفة احملامني ا
هد القانوين  تخصصني يف شؤون الرباءاتملعا  )CIPA( الرباءات ملللمحامني ا

متدة للمصممني  ية ا ملعا  )CSD(مجلع

متع املدين  تالف ا جملا  )CSC(ئ
ثقافة  نفاذ القانوين إىل ا تحالف من أجل ا لا ل  )CALC(ل

ية الفكرية  تحالف من أجل حقوق ا مللكا  )CIPR(ل
ية الفكرية جلنة املعاهد الو مللكية لوالكء ا  )CNIPA(طن

ية  شام ية يف أورواب ا نا ية ا لنة والكء ا ل ع لص  )CONOPA(مللكجل
ية وأهجزة الاتصال  بات اإللكرتو ناعة احلا نية  سـ ص  )CCIA(مجع

ية  بات اإللكرتو ية القانوية للحا نا سـ ن  )CLA(مجلع
ية  ية الاجامت سؤو نارصين  عية حمرتيف احلاسوب ا ل للم مل  )CPSR(مجع

تجي الكحولالاحت  )CEPS(ملناد األورويب 
ندية  ناعات ا هاحتاد ا  )CII(للص

ية لألغاين  ناطقة ابلفر بدلان ا سـجملس ا ل  )CFC(نل

يدية يف الكونغو  يقى ا تقلاجمللس الوطين للهنوض ابملو  )CNPMTC(لسـ

سـهتلكني   )CI(للمالاحتاد ادلويل 

برصية  ية ا يات احملفوظات ا يق  لجملس ا سمع مجلع لسـ  )CCAAA(لتن

تقلني راب تجني األورويني ا سـطة ا ب ملن  )CEPI(مل

باء واجملموعات وبرابطة الواكالت األوروية للصور   )CEPIC(ناأل
بحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف   )CRIC(لمركز ا

ية  يل ا ية الفكرية يف  ية ألحباث ا سة أمرياك الال منمؤ لتس ب مللك سن  )Corporación Innovarte(تي
ي تو فيقرشكة حقوق اإلبداع ا  ةل

بدعني   )CRA(ملرابطة حقوق ا
ية  با ناعة العلوم ا ية  بكة العا توا ن لص مل لشـ  )Croplife International(ل
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ية  مقية الوسائط الر  )DiMA(مجع
ية  يديو الر مقإذاعة أرشطة ا  )DVB(لف

ية  مقرشوع أورواب الر  )DigitalEurop(م
تعلمي  للاحتاد ادلوية   )EI(ل

ية  سة احلدود اإللكرتو نومؤ  )EFF(س

سة بات سمؤ ية  ت املعلومات اإللكرتو  )eIFL.net(للمكن

برصي  سمعي ا تجي األداء ا لئة إدارة حقوق  ل ن مي  )EGEDA(ه

 )EAPA(بالرابطة األوروية لواكالت الصحافة 

ية األوروية لواكالت الاتصاالت  با  )EACA(مجلع

تجات املمزية بعالمة  ناعة ا ية األوروية  نا لص ب  )AIM(ملمجلع

 )EBU(ة الاحتاد األورويب لإلذاع

تويق  بات واإلعالم وا يات ا تب األورويب  ثا ل ت ملكمجلع  )EBLIDA(ملك

يات األوروية لالتصال ابلاكبالت  باحتاد ا  )ECCA(مجلع

ية  يا ناعات ا ئاجمللس األورويب  مي  )CEFIC(لكللص
سة برما هد األورويب ملؤ سا  )The Foundation (ملع

شرتك  يل ا ية بأنظمة ا نة األوروية ا ملا شغ ن ب تللج  )ECIS(لملع
تجارية  لية الاحتادات األوروية للعاملني يف جمال العالمات ا ب  )ECTA(مجع

نني ومؤلفي األغاين  تحالف األورويب  للملحا  )ECSA(ل
ية  بات اإللكرتو تجي احلا ية األوروية  نا سـ ن ب  )ECMA(ملمجلع

سـهتلكني  يات ا تب األورويب  ملا مجلع  )BEUC(ملك

ية  تجارة األمر يكاجمللس األورويب لغرف ا  )ECACC(ل

ية  يل الزرا ية األوروية محلاية احملا عا ص ب  )ECPA(مجلع

ية األوروية لوسائط اإلعالم الرمقي  با  )EDiMA(مجلع

ية األوروية  بنظمة احلقوق الر مق  )EDRI(م

ية  نا ية ا ناعة يف جمال ا عالاحتاد األورويب لوالكء ا لص  )FEMIPI(مللكلص

ية يدال يات ا ناعات وا نالاحتاد األورويب  لص مجلع  )EFPIA (للص

 )EFCA(برابطة رشاكت األفالم األوروية 

ية  سجةل ا ية األوروية لألدوية غري ا مللكا مل ب  )EGA(مجلع

ية  نا ية األوروية إلدارة األحباث ا عا لص ب  )EIRMA(مجلع

يا املعلومات والاتصاالت  نولو ية األوروية لقطاع  جا تك ب  )EICTA(مجلع

ية األوروية لطالب احلقوق  با  )ELSA International(مجلع
تعلمي والعلوم  تطويع حق املؤلف ألغراض ا بكة األوروية  لا ل ب  )ENCES(لشـ

نارشين األورويني  بجملس ا  )EPC(ل

بية مديري الصوت األورويني   )ESDA(مجع

يل  ناعة أرشطة ا سجاجمللس األورويب   )ETIC(لتلص

برصية األوروية  نفات ا بنانو ا ل ملص  )EVA(ف

ت ّمؤمتر ا  )EWC(باب األورويني لك
تعاون مرك بادل وا ية  لز أمرياك الال للت  )ECCLA(تين

يا املعلومات  نولو رشوعات  جمركز دمع  تك  )EXIT Centre – IT BSC(م
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برصية  ية ا لالاحتاد األورويب لصانعي األفالم ا  )FERA(لسمع

ندية  ناعة ا تجارة وا هاحتاد غرفة ا لص  )FICCI(لل
ناريو يف أورواب  تاب ا لسياحتاد  ّ  )FSE(ك

ي بات األعامل ملالرابطة العا ساء صا حة   )FCEM(للن

ية  ية للمعلومات اجملا ية ا سة دمع ا نمؤ ت لتحس  )FFII.e.V(لبن

ية يف أورواب  سة الربامج احلاسوية اجملا نمؤ ب  )FSF Europe(س

شاور  ية  تنة األصدقاء العا مل  )FWCC(للجل

تويو فارغاس  سة  لمؤ ي  )FGV(جس

تدام ية ا رش املعارف وا سة الطريق احلر  سـمؤ من ملس لت لن  )Fundación Vía Libre(ة ّ

ية  سجةل ا ية غري  يد تحرضات ا يات ا مللكاحتاد  م ل لص سـ  )GPhA(ملمجع

ية وحق املؤلف  نا ية ا ية محلاية ا ية األملا عا لص ن  )GRUR(مللكمجلع

ية ملاكحفة الزتوير   )GACG(ملاجملموعة العا

شك  تية   )Healthcheck(هلثمجع

ية  ثقا يا ا با فية  ل ت ي  )Hipatia(همجع

تلفزة لنظمة ا ية م بريية األمر يك اإل  )OTI(ي

ناين األداء  بريي  لفالاحتاد األمرييك الاليين اإل  )FILAIE(يت

تلفزيون  تقلني يف األفالم وا سامهني ا لرابطة ا سـ  )I.F.T.A(ململ

تقلني  تجي األفالم ا سـالاحتاد ادلويل  ملن  )IFPIA(مل

تقةل  يقى ا سـية رشاكت املو سـ  )IMPALA(ملمجع

ية يف شعوب األ صلفرقة معل ا يا املعلومات والاتصاالت ل نولو ج جمال   )IITF(تك

نديس العامل  همية   )IdM(مجع

ية الفكرية  تعلقة اب مللكمركز املعلومات ا  )Intelcom(مل

 )IDC(معهد القانون امجلاعي 

يةمعهد  ية لتمنا  )INADEV(يق األفر

ية  ية الفكرية والعداةل الاجامت عهد ا مللك  )IIPSJ(مع

تاكرية  ياسات الا بهد ا لسـ  )IPI(مع

ية  تجارة ادلويل وا منهد قانون ا لتل  )IDCID(مع

تب األورويب للرباءات  متدين دلى ا ملكهد الوالكء ا  )EPI(ملعمع

 )Instituto Autor(معهد حق املؤلف 
ندا  ية الفكرية يف  كهد ا مللك  )IPIC(مع

شاع املعلومات  مية   )IPLeft(مجع

ية  تفا علاحتاد أورواب لربامج احلاسوب ا  )ISFE(ل

ية مجعية  نا ية ا تني  عاألمر لص للملك  )ASIPI(يك

ية حلق املؤلف  بدلان األمر يكهد ا  )IIDA(لمع

ية ادلوية لدلعاية واإلعالن  لا  )IAA(مجلع

تاب  نقاابت ا لكالرابطة ادلوية  ل  )IAWG(ل

نقل اجلوي ادلويل   )IATA(لاحتاد ا

ية  يات األجواق املو سـيقالرابطة ادلوية  مجلع  )IAOA(ل

ناه تالف ادلويل  ملالا يد ئ  )IACC(لتقلضة ا
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بحوث يف جمال اإلعالم  ية ادلوية  للا ل  )IAMCR(مجلع

ية الفكرية  بحث يف جمال ا تدريس وا ية ادلوية دلمع ا مللكا ل ل ل  )ATRIP(مجلع

ية  نا ية ا ية ادلوية محلاية ا عا لص ل  )AIPPI(مللكمجلع

نون  ية ادلوية  للفوا ل  )IAA(مجلع

هزية  نفات الرسوم ا ية ادلوية ملؤلفي  لا مص ل  )AIAC(لمجلع

ية ادلوية لإلذاعة  لا  )IAB(مجلع

ية ادلوية للمرتمجني الفوريني العاملني يف املؤمترات  لا  )AIIC(مجلع

ية  نا ية ادلوية حملايم عامل الفن وقطاعاته ا عا لص ل  )IAEL(مجلع

ية للمحامني  ية العا ملا  )UIA(مجلع
ية ادلوية للمحامني  لا  )IBA(مجلع

رشفة عىل يات ا تب ادلويل  ملا للجمع ساخ اآليل ملك يل والا ن إدارة حقوق ا سـتسج  )BIEM(تل

تدامة  ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل  )ICTSD(لت

تجارة ادلوية  لغرفة ا  )ICC(ل

يني ادلوية  لنة احلقو  )ICJ(قجل

تني  نود األمر نة ادلوية  يكا ه ل  )Incomindios(لللج

تديرة ادلوية لالتصاالت  لاملائدة ا  )ICRT(ملسـ

نا يقى لالاحتاد ادلويل   )ICMP(سـرشي املو

يني ورجال الفكر   )CITI(للمهنالاحتاد ادلويل 

نني  يات املؤلفني وا مللحالاحتاد ادلويل   )CISAC(مجلع

تضامن  ية وا تعاون ادلويل من أجل ا لية ا من ل  )CIDSE(لتمجع

ية ادلوية حلق املؤلف  لا  )INTERGU(مجلع

ية   )ICSU(لعلماجمللس ادلويل لالحتادات ا

تصويري اجمللس ادلويل  تصممي ا ليات ا ل  )ICOGRADA(مجلع

تاحف   )ICOM(للماجمللس ادلويل 
ية  نا يات الرسوم والامنذج ا عاجمللس ادلويل  لص  )ICSID(مجلع

 )ICA(اجمللس ادلويل للمحفوظات 

 )IDC(اجمللس ادلويل للرقص 

ية  ياء الر سة ادلوية ألدوات تعريف األ مقاملؤ شـ ل  )IDF(س

ئة   )IELRC(ادلويل لبيمركز األحباث يف قانون ا

ثلني   )FIA(للممالاحتاد ادلويل 

يات موزعي األفالم   )FIAD(مجلعالاحتاد ادلويل 

تجاري  تحكمي ا سات ا لالاحتاد ادلويل ملؤ ل  )IFCAI(س

ية  يات قانون املعلوما تالاحتاد ادلويل   )IFCLA(مجلع

تجي األفالم  يات  نالاحتاد ادلويل   )FIAPF(ممجلع

ية مللالاحتاد ادلويل لوالكء ا نا عية ا لص  )FICPI(ك

نديس ادليكور  )IFI(مصممي ادليكور ادلاخيل /ملهالاحتاد ادلويل 

يات اخملرتعني   )IFIA(مجلعالاحتاد ادلويل 

يني   )IFJ(للصحفالاحتاد ادلويل 

بات ومعاهدها  يات ا تالاحتاد ادلويل   )IFLA(ملكمجلع
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يني   )FIM(سـيقالاحتاد ادلويل للمو

يات ا ملالاحتاد ادلويل  يني مجلع يد لتجني ا لص  )IFPMA(ن

ية  تطفات ا لصحفالاحتاد ادلويل ملاكتب ا  )FIBEP(ملق

ساخ  ية حبقوق الا نظامت ا نوالاحتاد ادلويل  ن سـتللم  )IFRRO(ملع

 )FIPP(الاحتاد ادلويل للصحافة ادلورية 

ناعة الفونوغرامات   )IFPI(لصالاحتاد ادلويل 

 )FIT(الاحتاد ادلويل للمرتمجني 

 )FIVS(لنبيذ والكحول لالاحتاد ادلويل 

ياز  ية حبق الا ية ادلوية ا تا ن ل ممجلع  )IFA(ملع

يا والطب  نولو نارشين يف جمال العلوم وا جاجملموعة ادلوية  لتك لل  )STM(ل

نادق  ية ادلوية للمطامع وا لفا ل  )IHRA(مجلع

هد ادلويل لالتصاالت   )IIC(ملعوا

ية الفكرية  للملكالرابطة ادلوية   )IIPA(ل

هد ادلويل  للا  )IIPI(ملكية الفكرية ملع

 )ILA(مجعية القانون ادلويل 

سة  نا فالرابطة ادلوية لقانون ا مل  )LIDC(ل

ية  ية وا ية ادلوية األد نا ب ل  )ALAI(لفمجلع

يني  تدى ادلويل ملديري أعامل املو سـيقا  )IMMF(ملن

يس  يد املقا تو نظمة ادلوية  يا ح ل ل  )ISO(مل
نادق واملطامع واملقايه  )HoReCa( لفالاحتاد ادلويل ألحصاب ا

يني  نظمة ادلوية  للصحفا ل  )IOJ(مل

ناين األداء  نظمة ادلوية  لفا ل  )GIART(مل

سالم  شعر من أجل ا ية ادلوية  لا لل ل  )IPPA(مجلع

ياسات ادلوية  لبكة ا سـ  )IPN(لشـ

نارشين  ية ادلوية  للا ل  )IPA(مجلع

نقاابت العامل   )ITUC(لالاحتاد ادلويل 

تجارية  لالرابطة ادلوية للعالمات ا  )INTA(ل

ندسني املعامريني   )UIA(للمهالاحتاد ادلويل 

يامن   )UNIC(لسالاحتاد ادلويل دلور ا

يديو   ) IVF(للفالاحتاد ادلويل 

يذ  ية ادلوية لقانون ا لنبا ل  )AIDV(مجلع

تاب   )IWG(للكالاحتاد ادلويل 

 )ISOC(مجعية اإلنرتنت 

ية الفكرية  مللكنظمة العداةل يف جمال ا  )IP Justice(م

ية ية الفكرية مجلعا ية لقانون ا مللك اإليرا  )IRIPLA(ن
تاكرات  ياابين لالخرتاعات والا هد ا با ل  )JIII(ملع

ية لوالكء الرباءات  يااب ية ا نا ل  )JPAA(مجلع

يا املعرية سة ادلوية لإليكولو فاملؤ ج ل  )KEI (س
 )KIPA ( للهنوض ابالخرتاعةكوريالعية مجلا
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 )Jinbonet(باملركز الكوري للخدمات احلاسوية 

ية الكورية ساء اخملرتعاتمجلعا  )KWIA (للن 

ية  يدال ناعات ا ية  نرابطة بدلان أمرياك الال لص للص  )ALIFAR(تين

يني  نارشين املو ية  يقاحتاد أمرياك الال سـن لل  )FLADEM(تي

ية والقانون  تقدمة واملعلوما يا ا نولو ية  تهد أمرياك الال مل ج تك ن للمع  )ILATID(تي

ناين األداء من أمرياك الال  )Latín Artis(تينية فاحتاد 

هادئ  يط ا يا وا ية القانوية آل لا حمل سـ ن  )LAWASIA(مجلع

بات حلق املؤلف   )LCA(ملكترابطة ا

يص  ية ادلوية خلرباء الرتا خا ل  )LES(مجلع

سة والرضائب -معهد ماكس نا ية الفكرية وقانون ا فبالنك  مل  )MPI(للملك

سة مجموعة براءات األدوية  سمؤ

باء بال حدود  طية أ  )MSF(مجع

ية  يد تحرضات ا ية لصانعي ا ية ا ية الو لا لص سـ ن ملمجلع  )ANAFAM(ملكسـيكط

ية  يامن ئية قطاع األفالم ا  )MPA(لسمجع
ية الفكرية  ية  نظمة الو للملكا ن  )NIPO(طمل

ئات اإلذاعة  ية  شام يية أمرياك ا ل ل  )NABA(لهمجع

سة املعرفة  توحةسمؤ  )OKF (ملفا

رشاكت يف  يات وا ية  لنظمة أمرياك الال للجمع ن  )TEPAL(قطاع الاتصاالت تيم

ية حلقوق املؤلفني  بريية األمر نظمة األ يكا ي  )Latinautor Inc(.مل
ية  ياانت اجلغرا بكة ادلوية ألحصاب ا فا ب ل لشـ  )ORIGIN(ل

 )PDG(مجموعة العمل امللكفة بواثئق الرباءات 
نون األداء  يات أحصاب معل  فرابطة أورواب   )PEARLE(مجلع

 )PACA( جملس حمفوظات الصور يف أمرياك
يص الصور  ية لرت خحتالف األنظمة العا  )PLUS Coalition(مل

تخصصني يف شؤون الرباءات بوندية للمحامني ا ملالغرفة ا ل  ل
ية الفكرية للمصلحة العامة منظمة  مللكشاري ا  )PIIPA(مست

 منظمة املعارف العامة
ية الفكرية  بحوث ا مللكهد امللكة ماري   )QMIPRI(لمع

يةمنظمة احلقوق وادلمي  طقرا
شؤون ادلوية  هد املليك  لا لل  )Chatham House(ملع

ية  يمجلعا نا ند فالا  )PS ( حملايم الرباءاتةيسك
ية للمؤلفني ية الربتغا لا  )SPA(مجلع

ناعة برامج احلاسوب واملعلومات  صية   )SIIA(مجع
ية الفكرية  يا لقانون ا نوب أفر مللكهد  يق ج  )SAIIPL(مع

رشية حلق نوية وا يا ا قبكة أفر ليق ب جل  )SEACONET( املؤلف شـ

بات اخلاصة  تية ا  )SLA(ملكمجع
ية الفكرية  سورية  ية ا للملكا ل  )SIPA(مجلع

نصف  تصاد ا سان والا تجارة وحقوق اإل ثالثة  يس ا ملية املقا ن لل ل قمجع  )3D(ي
متد للمحمكني  هد ا ّا ملع  )CIArb(ملع
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 )BusinessEurope(احتاد قطاع األعامل األورويب 
ي ناجملموعة األوروية ا تجارية يف جمال الرباءات ملعب  )PatCom(لة ابخلدمات ا

ياسات العامة  ية الاحتادية دلراسات القانون وا سـا  )The Federalist Society(لمجلع
تجارية  لهد حمايم العالمات ا  )ITMA(مع
ية الفكرية  ية ادلوية  للملكا ل  )IIPS(مجلع

ية  بات اإليطا لية ا ت  )AIB(ملكمجع

 )KPAA(الكورية مجعية حمايم براءات الاخرتاع 
تجارة  ناعة وا نون وا يع ا ية  ية ا لا لص شج لفمجلع  )RSA(لتمللك

تعلمي  رش وا ية  لحتالف املوارد املدر  )SPARC(للنسـ
يعة ومواردها   )IUCN(لطبالاحتاد ادلويل للحفاظ عىل ا

ثالث  لبكة العامل ا  )TWN(شـ

 )UPD(الاحتاد من أجل املكل العام 

لبكة الاحتادات ادلوية   )UNI-MEI(ل اإلعالم وعامل الفن وقطاعاته  فرع وسائ–شـ
يني األفارقة   )UAJ(لصحفاحتاد ا

ية  نا ية ا عاحتاد العاملني األورويني يف جمال ا لص  )UNION(مللكب
يا  ية ألفر تلفزة الو ئات اإلذاعة وا يقاحتاد  ن ل طي  )URTNA(ه

تحدة لالتصاالت  ملية الوالايت ا  )USTA(مجع
رشاكت الصغرية  ية  ية العا للا مل توسطة مجلع  )WASME(ملوا

ية للصحف  ية العا ملا  )WAN(مجلع

 )WBU(الاحتاد العاملي للمكفوفني 

ية  ثقا فالاحتاد العاملي للمجموعات ا  )WFCC(ل

 )WFA(الاحتاد العاملي للعاملني يف جمال ادلعاية واإلعالن 
ندسة  ية مبجال ا نظامت ا هالاحتاد العاملي  ن لللم  )WFEO(ملع

ية لألدوية ب ئة العا ملا ية لهي  )WSMI(طبدون وصفات 
هن احلرة   )WUP(للمالاحتاد العاملي 

ساء اخملرتعات واملقاوالت يف العامل  نية ا  )WWIEA(لمجع

 

ية أخرى نظامت دوية غري حكو موقد يرغب املدير العام يف دعوة   .لم
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جهيرشوع ادلعوة املقرتح تو بةمها إىل لك م  قنظمة مرا

تارخي[  ]لا

بة وبعد، يية   طحت

هإ إىل منظمتمك يرسين أن أدعو سمعاألداء يف املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية مراقب بصفة اميثليفاد من  برصييل ا  .ل ا

يف، يف نسيو تارخي[من ] املاكن[جنعقد املؤمتر ادلبلومايس يف  ساعة يسـ، و]لا لتح أعامهل يف ا يوم األول10:00فت باح ا ل  . ص
شئ نظام  شاركني، أ يل ا ية  سريا  سجو ن مل سج لعمل تي للت ثلو ت بذا لو متكن  مميل اإللكرتوين،  يل عىل منظمتمكحف لتسج من ا

تارخي(اإلنرتنت مبوعد أقصاه  تايل ) لا  ).املوقع اإللكرتوين(لعىل املوقع ا

تاح ية خدمات الرتمجة الفورية من ستو ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با سـاللغات األ ب سـ ن نسـ ية لصين ل وإلهيا ومن الربتغا
ست سائرإىل   .لاللغات ا

رشوع  رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس و مويرد طي هذا اخلطاب  نظامم رشوع  للمؤمتر ادلبلومايس ادلاخيللا م و
ية(الاقرتاح األسايس  تا ية واألحاكم اإلدارية واألحاكم ا ماألحاكم املوضو خل برصي) ع سمعي ا لملعاهدة األداء ا  .ل

تألف  رشوعمن) أ)(1(29املادة  املذكور يف" الاقرتاح األسايس"يو ية م  رشوع األحاكم املوضو نظام ادلاخيل، من  ع ا مل
رشوع األحاكم اإلدارية  يةومو تا ما  .خل

ثلو  تاج  ممو يني إىل منظمتمكسـيح رشوع ا7انظر املادتني ( تعخطاابت  ل من  ثالويقة نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس، م
AVP/PM/3(، بغي أن حتمل يني تكل خطاابت ينو يع  لتعا يذي قتو نفالريس ا  .ملنظمتمكلتئ

تمك وأكون شاكرا لو ثلهيبإخطاري منظم تفضلت  ناصهبم يف وموعد أقصاه اممبأسامء  تارخي[م و  ].لا

تارخي[يف   ]لا

تقدير، بلوا فائق ا لو ّ  تق

 

س  س غرينفرا
 املدير العام

 .- و- و-/AVP/PMالواثئق : املرفقات

 

 ]ثهناية املرفق اخلامس والويقة[

./. 


