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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون
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  اعتماد بعض املنظمات
 مانة األمن إعدادثويقة 

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا6وية 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 املؤقت لعدد  بهتا يف Wضطالع بدور يف معل ا نظامت اليت أعربت عن ر للجمن ا غ تقرير 18انظر الفقرة (مل ل من ا
WIPO/GRKTF/IC/1/13نة متدته ا للج اoي ا  ).ع

سه يف ا6ورات  .2 بهتا يف احلصول عىل الوضع  نظامت لألمانة عن ر نذ ذv احلني أعرب عدد إضايف من ا نفو غ مل م
نة بتوترد يف مرفق . للجالالحقة  نظامت اليت  يل اخلاصة  تفا طلهذه الويقة األسامء وا مل ص ل بل ث سمرب 16ق   Wع�د 2011ي د

رشين نة ا لعيف دورة ا نظامت يف املرفق . للج هذا الغرض، وترد املعلومات اخلاصة  نظامت إىل ملء اسـ�رة  يت ت� ا ملود مل لع
نظمة  .مكام قدمهتا لك 

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

 .مراقب مؤقت

 ]ييل ذv املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

ية ا6وية نة احلكو بت Wع�د بصفة مراقب يف دورات ا نظامت اليت  لا للج طل  ممل

 )ADJMOR(منظمة أدمجور 

تدامة يف بوروندي  ية ا تاكمل وا سـية ا من ل ملمجع  )AIDB(لت

تحدة يف �بغوا� مجعية  ملبائل كو� ا  )KUNA(ق

 )فزنويال(نبوتو فريدي مجعية 

بائل ساء ا لقية  ن  مجع

بائيل يف تزيي وزو جلزائر ساين ا تضامن Wج�عي واإل لقية ا ن ل  مجع

يا  ئة يف رشق أفر تدامة الزراعة وا متع املدين من أجل ا نظامت ا يقبكة  ي بم سـ لشـ °)CISONET( 

سان وحاميهتاجلنة تعزيز ح يا (نقوق اإل  )لإيطا

يا (واك´ حق املؤلف احملدودة  ) لأسرتا

تو يت ·ملامنظمة   يسـكر

سل كهد ا6راسات األوروية يف جامعة فري بربو ب  مع

ئة بائل من أجل ا ينظمة ا لق  لبم

برينسمنظمة ماساي ي إ  كسـ


