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  اعتماد بعض املنظمات
 مانة األمن إعداد

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا2وية 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 إىل30 جمل ية، مبا فهيا  ية واإلجرا سائل ا م عىل بعض ا ئ مي لتنظمل

نة املراقب املؤقت لعدد بهتا يف Uضطالع بدور يف معل ا نظامت اليت أعربت عن ر للج من ا غ  من 18 انظر الفقرة(مل
تقرير نةWIPO/GRKTF/IC/1/13 لا متدته ا للج اnي ا  ).ع

سه يف ا2ورات  .2 بهتا يف احلصول عىل الوضع  نظامت لألمانة عن ر نذ ذu احلني أعرب عدد إضايف من ا نفو غ مل م
نة بتوترد يف مرفق. للجالالحقة  نظامت اليت  يل اخلاصة  تفا طل هذه الويقة األسامء وا مل ص ل بلث  Uع�د 2011  فرباير16 ق 

رشين نة احلادية وا لعيف دورة ا نظامت ُود. للج هذا الغرض، وترد املعلومات اخلاصة  نظامت إىل ملء اسـ�رة  مليت ت� ا مل لع
نظمة  .ميف املرفق كام قدمهتا لك 

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

 .مراقب مؤقت

 ]ييل ذu املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
ية ا2وية نة احلكو بت Uع�د بصفة مراقب يف دورات ا نظامت اليت  لا للج طل  ممل

 )شـييل (األصيلاملابوتيش مجعية شعب 

ثقاف لية ا ية (الزاندية ةمجع طهورية الكونغو ا2ميقرا  )مج

ييس لواك�  بية  ية(مجع طهورية الكونغو ا2ميقرا  )مج

نطقة بوتومايو مجعية شعيب اإلنغا والاكمو يني يف  مسا األ صل يا(نت  )مبكولو

يةمجعية رقصة  بو ليفد�ب¢ا ا  ل

تدامةاملركز  ية ا ندي من أجل ا سـا من مله لت  )بريو() CINDES( ل

 )بريو(رابطة املابوتيش 

نطقة  ية يف  مرابطة امجلاعات األ  )بريو (احلدودية وتومايوبصل

يغميمنظمة  يات ا شام¬ أل ية ا با قل ل لمن ية) (GLODEPM( لت طهورية الكونغو ا2ميقرا  )مج

يالك  ية لهفرقة العمل من أجل تعزيز ا ثقا ية وا فUج� ل ية(ع طهورية الكونغو ا2ميقرا  )مج

تجات واخلدمات القانوية للهنر القدمي  ننظمة ا ملن  )كندا(م

يجريية والريق هباالهنوض ملمنظمة   )OPEFN( لنرأة ا

ِنظمة  يةِيْنبم  )الاكمريون) (PDO( للتمنني 

تدامةالرابطة ية ا تعلمي وا ية  سـ العامة للمراكز اإل من لل ملمي ت تان) (RCE( لقل  )سـقريغزي

تضامن من أجل عامل أفضل لنظمة ا ية) (SMM( م طهورية الكونغو ا2ميقرا  )مج


