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املرفق الثاين

فهرس مداخالت وفود ادلول واجملموعات اإلقلميية وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
غري احلكومية ادلولية
(تشري األعداد إىل أرقام الفقرات الواردة يف هذه الوثيقة؛ وإذا س بق الرمق "م ،"-1فيشري ذكل إىل فقرة يف املرفق األول)
وفود ادلول:
ألبانيا :م14-1؛ اجلزائر :م15-1؛ أنغوال ،45 :م16-1؛ أنتيغوا وبربودا :م17-1؛ األرجنتني :م18-1؛ أسرتاليا :م19-1؛
المنسا ،1104 :م ،112-1م20-1؛ أذربيجان :م21-1؛ بنغالديش :م ،213-1م22-1؛ برابدوس :م23-1؛ بيالروس :م24-1؛
بلزي :م25-1؛ بواتن :م26-1؛ بوليفيا (دوةل – متعددة القوميات) :م27-1؛ بوتسواان :م28-1؛ الربازيل ،72 :م29-1؛ بروين دار
السالم :م30-1؛ بلغاراي :م31-1؛ بوركينا فاسو :م32-1؛ الاكمريون :م33-1؛كندا :م34-1؛ مجهورية أفريقيا الوسطى :م35-1؛
ش ييل :م36-1؛ الصني ،103 ،40 :م8-1؛ كولومبيا :م37-1؛ الكونغو :م38-1؛ كوس تارياك :م39-1؛ كوت ديفوار :م40-1؛
كرواتيا :م41-1؛ كواب :م42-1؛ امجلهورية التش يكية :م43-1؛ مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية :م44-1؛ ادلامنرك :م45-1؛
جيبويت :م46-1؛ امجلهورية ادلومينيكية :م47-1؛ إكوادور :م48-1؛ مرص ،51 :م49-1؛ السلفادور،399 ،350 ،335 :
م ،310-1م50-1؛ إثيوبيا :م51-1؛ فرنسا ،105 ،75 :م52-1؛ غابون ،49 :م53-1؛ غامبيا :م54-1؛ جورجيا :م55-1؛
أملانيا :م56-1؛ غاان :م57-1؛ اليوانن :م58-1؛ غواتاميال :م59-1؛ غينيا بيساو :م60-1؛ الكريس الرسويل :م61-1؛ هندوراس:
م62-1؛ هنغاراي :م63-1؛ آيسلندا :م64-1؛ الهند ،59 ،44 :م65-1؛ إندونيس يا ،101 ،470 ،437 ،432 :م ،45-1م،511-1
م66-1؛ إيران (مجهورية – اإلسالمية) ،42 :م67-1؛ العراق :م68-1؛ إيطاليا :م69-1؛ جاماياك :م70-1؛ الياابن :م71-1؛
اكزاخس تان :م ،66-1م72-1؛ كينيا :م73-1؛ قريغزيس تان :م74-1؛ مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية :م75-1؛ التفيا :م76-1؛
ليسوتو :م77-1؛ ليبرياي :م78-1؛ ليتوانيا ،789 ،769 ،739 :م77-1؛ مدغشقر :م79-1؛ مالوي :م80-1؛ مالزياي :م81-1؛
مايل :م82-1؛ موريتانيا :م83-1؛ املكس يك :م84-1؛ منغوليا :م85-1؛ اجلبل األسود :م86-1؛ املغرب،8100 ،873 ،838 :
م ،84-1م87-1؛ موزامبيق :م88-1؛ ميامنار :م89-1؛ نيبال :م90-1؛ نيوزيلندا :م91-1؛ نياكراغوا :م92-1؛ نيجرياي :م93-1؛
الرنوجي :م94-1؛ عامن :م95-1؛ ابكس تان ،48 :م96-1؛ ابراغواي :م97-1؛ بريو :م98-1؛ الفلبني :م99-1؛ بولندا :م100-1؛
الربتغال :م101-1؛ قطر :م102-1؛ مجهورية كوراي ،46 :م103-1؛ مجهورية مودلوفا :م104-1؛ رومانيا :م105-1؛ الاحتاد
الرويس ،74 :م106-1؛ رواندا :م107-1؛ اململكة العربية السعودية :م108-1؛ الس نغال :م109-1؛ رصبيا :م110-1؛
س نغافورة ،47 :م111-1؛ سلوفاكيا :م112-1؛ جنوب أفريقيا ،43 :م113-1؛ رسي الناك :م141-1؛ السودان :م115-1؛
السويد :م116-1؛ سويرسا ،9102 ،76 ،968 ،60 ،941 :م ،99-1م117-1؛ امجلهورية العربية السورية :م118-1؛
اتيلند :م119-1؛ ترينيداد وتوابغو :م120-1؛ تونس :م121-1؛ تركيا :م122-1؛ أوغندا :م123-1؛ أوكرانيا :م124-1؛
اإلمارات العربية املتحدة :م125-1؛ اململكة املتحدة :م126-1؛ مجهورية تزنانيا املتحدة :م127-1؛ الوالايت املتحدة األمريكية،71 :
 ،106م128-1؛ أوروغواي :م129-1؛ فييت انم :م130-1؛ زامبيا :م131-1؛ زمبابوي :م.132-1

 1ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه.
.2ابمس مجموعة البدلان األق ّل منوا.
 3ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب.
.4ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ.
.5ابمس رابطة أمم جنوب رشيق آس يا (آس يان).
 6ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية.
 7ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول البلطيق.
 8ابمس اجملموعة األفريقية.
 9ابمس اجملموعة ابء.
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املنظامت احلكومية ادلولية:
املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية ( :)ARIPOم133-1؛ املنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءات
( :)EAPOم134-1؛ مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ( :)GCCم135-1؛ جامعة ادلول
العربية :م136-1؛ منظمة التعاون اإلساليم ( :)OICم137-1؛ مركز اجلنوب ( :)CSم.138-1
املنظامت غري احلكومية ادلولية:
امجلعية األمريكية لقانون امللكية الفكرية ) :(AIPLAم139-1؛ مجعية األمريكتني للملكية الصناعية ( :)ASIPIم140-1؛
اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية( :)CCPITم141-1؛ وبرانمج الصحة والبيئة ( :)HEPم142-1؛ الاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( :)IFLAم143-1؛ اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود
( :)IIPCCم144-1؛ املؤسسة ادلولية إليكولوجيا املعرفة ( :)KEIم145-1؛ وش بكة العامل الثالث ( :)TWNم.146-1
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

