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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :يناير 2016

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016
اعتماد المراقبين

من اإعداد ا ألمانة
 .1ينص النظام ادلاخيل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) عىل اإماكنية اعامتد منظامت حكومية دولية
ومنظامت غري حكومية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد (انظر الوثيقة .).CDIP/1/2 Rev
 .2ويتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمتني غري حكوميتني هام "معهد العقل ا ألخرض "2063
( )Institut Cerveau Vert 2063و"املنظمة ادلولية لالقتصادايت البيئية"
( ،)Global EcoLomics Internationalاللتان طلبتا صفة مراقب مؤقت.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل البت يف طلب
املنظمتني غري احلكوميتني املذكورتني يف مرفق هذه
الوثيقة اعامتدهام بصفة مراقب مؤقت لعام واحد.
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املرفق

معهد العقل ا ألخرض 2063
امس املنظمة
معهد العقل ا ألخرض 2063

ممثل املنظمة
الس يد بريس س يفرن بونغي ،اجلنس ية :الكونغو ،مدير

أأعضاء جملس الإدارة
الس يد بريس س يفرن بونغي ،اجلنس ية :الكونغو ،مدير تنفيذي
الس يد اإموانويل ندينغا ،اجلنس ية :الكونغو ،أأمني عام
الس يدة لوف مبايك سويف ،اجلنس ية :الكونغو ،أأمينة شؤون حشد املوارد والعالقات اخلارجية
الس يد دارنيل يميبا ريين ،اجلنس ية :الكونغو ،أأمني شؤون تنس يق الربامج
الس يد دومينيك مببيين ،اجلنس ية :الكونغو ،أأمني شؤون الإعالم والتعلمي والتواصل
الس يد دانييال مبونغو ،اجلنس ية :الكونغو ،أأمني اخلزانة
الس يدة لكود مارييل نتينيت ،اجلنس ية :الكونغو ،رئيسة اإدارات البحث واملنشورات والعالقات اخلارجية
الس يدة داس يا نغوما ،اجلنس ية :الكونغو ،رئيسة اإدارات التدريب والإعالم والتعلمي والتواصل

ولية املنظمة و أأهدافها
فامي ييل ا ألهداف الرئيس ية اليت ينشدها معهد العقل ا ألخرض  :2063الهنوض ابلتمنية املس تدامة وابس تخدام امللكية الفكرية
من خالل البحث والنرش وتعممي املعلومات وتدريب أأعضائه وعامة امجلهور يف جمايل وليته ،فضال عن الرتوجي للمبتكرين
املوجودين يف البدل من خالل موقعه الإلكرتوين وهو اكلتايل.www.institutcerveauvert.com :

تفاصيل التصال الاكمةل
بريس س يفرن بونغي ،مدير
Immeuble N’koukou Fils, 2ème étage
)101 rue Lamothe, zone de l’IFC (Ex-CCF
BP 12175 Brazzaville
Congo
الهاتف+242 06 665 77 35 :
الربيد الإلكرتوين infoinstitutcerveauvert2063@gmail.com :أأو contact@institutcerveauvert.com
املوقع الإلكرتوينwww.institutcerveauvert.com :
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املنظمة ادلولية لالقتصادايت البيئية
امس املنظمة
املنظمة ادلولية لالقتصادايت البيئية

ممثل املنظمة
ادلكتور أأورس ب .توماس ،مدير

أأعضاء جملس الإدارة
ماراي جوليا أأوليفا ،ا ألرجنتني
مااكين مويز مبينغي ،الس نغال
أأورس ب .توماس ،سويرسا

ولية املنظمة و أأهدافها
متث ّل مفاوضات الويبو أأحد اجملالت الهامة لبحوثنا القانونية .ونرى أأن أأشاكل التعاون اليت أأقامهتا الويبو مؤخرا مع سائر
املنظامت ادلولية تُعد أأساس ية للميض قدما حنو حتقيق برانمج معل التمنية املس تدامة .وابلتايل نو ّد املشاركة يف الاجامتعات
املتعلقة ابللجنة .وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع التايل:
http://www.ecolomicsinternational.org/headg_iprs_pgrs.htm

تفاصيل التصال الاكمةل
ادلكتور أأورس ب .توماس
مدير
EcoLomics International
6307 rue Beaulieu
Montréal QC H4E 3E9
Canada
الربيد الإلكرتوينnikkiyaji@gmail.com :
[هناية املرفق والوثيقة]

