
A/56/17 

ANNEX III 

 الثالث املرفق

فهرس مداخالت وفود ادلول واجملموعات الإقلميية وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
 ادلولية احلكومية

ىل أأرقام الفقرات الواردة يف هذه الوثيقة ذا س بق الرمق ")تشري الأعداد اإ ىل فقرة يف املرفق الثاين-2م؛ واإ  ("، فيشري ذكل اإ

 وفود ادلول:

؛ 52-2م :؛ الأرجنتني109-2م :؛ أأرمينيا108-2م :؛ أأنتيغوا وبربودا98-2م :؛ أأنغول15-2م، 116، 80 :؛ اجلزائر107-2م :أألبانيا
1-2م :؛ بنغالديش16-2م :؛ أأذربيجان110-2م :؛ المنسا47-2م :أأسرتاليا

؛ 60-2م :؛ بيالروس87-2م :؛ برابدوس70-2م، 10
2-2م :دار السالم ؛ بروين17-2م، 119، 52 :؛ الربازيل75-2م :؛ بوتسواان77-2م :؛ بواتن61-2م :بنن

؛ 36-2م :؛ بلغاراي9
 :؛ ش ييل57-2م، 92 :؛ تشاد44-2م، 30 :؛ كندا106-2م، 122، 85 :الاكمريون
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؛ كوت 89-2م :؛ كوس تارياك95-2م :؛ الكونغو93-2م، 123، 88 :؛ كولومبيا2-2م، 152، 73، 47 :؛ الصني23-2م

؛ مجهورية كوراي الشعبية 112-2م :؛ امجلهورية التش يكية84-2م :؛ كواب111-2م :؛ كرواتيا68-2م، 124، 86 :ديفوار
كوادور67-2م :؛ جيبويت113-2م :؛ ادلامنرك56-2م :ادلميقراطية ؛ 114-2م :غينيا الاس توائية ؛37-2م :؛ مرص43-2م :؛ اإ
ثيوبيا40-2م :السلفادور ؛ 76-2م ،82 :؛ جورجيا105-2م :؛ غامبيا63-2م :؛ غابون74-2م، 53 :؛ فرنسا25-2م، 95 :؛ اإ

 :؛ اليوانن71-2م، 97 :؛ غاان26-2م :أأملانيا
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؛ غينيا 73-2م :؛ غواتاميل103-2م، 7

، 28 :؛ الهند116-2م :؛ أ يسلندا80-2م، 62 :؛ هنغاراي38-2م :الرسويل ؛ الكريس115-2م :بيساو
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ندونيس يا18-2م، 4-2م يران )مجهورية 12-2م :؛ اإ يطاليا98 :؛ العراق14-2م، 120، 58، 49 :الإسالمية( –؛ اإ ، 109، 57 :؛ اإ
، 93 :الشعبية ادلميقراطية لو ؛ مجهورية91-2م :قريغزيس تان؛ 83-2م :؛ كينيا99-2م :؛ الأردن21-2م، 118 :؛ الياابن69-2م
 :؛ لتفيا45-2م
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6-2م، 149

؛ 102-2م :؛ مدغشقر48-2م :؛ ليبرياي117-2م :؛ ليسوتو58-2م :؛ لبنان6
؛ 118-2م :؛ اجلبل الأسود82-2م، 100 :؛ منغوليا42-2م، 61، 27 :؛ املكس يك32-2م :؛ مالزياي100-2م :مالوي
 :؛ نيجرياي88-2م :؛ نياكراغوا34-2م :؛ نيوزيلندا92-2م :؛ نيبال101-2م :؛ انميبيا46-2م :املغرب
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؛ 31-2م :؛ ابراغواي39-2م، 112، 77، 45 :؛ ابكس تان65-2م :؛ عامن24-2م، 3
؛ 20-2م، 114، 81 :؛ مجهورية كوراي53-2م، 59 :؛ الربتغال33-2م :؛ بولندا49-2م :؛ الفلبني64-2م :بريو

؛ 13-2م :مارينو ؛ سان79-2م :؛ رواندا59-2م، 79 :؛ الاحتاد الرويس66-2م، 75 :؛ رومانيا27-2م، 67 :مودلوفا مجهورية
، 60 :؛ سلوفاكيا30-2م :؛ س نغافورة96-2م :؛ سرياليون99 :؛ رصبيا81-2م :؛ الس نغال113، 84 :اململكة العربية السعودية

8-2م
س بانيا90-2م، 11 ، 121، 90 :؛ السودان86-2م، 85-2م :لناك ؛ رسي29-2م، 78، 50 :؛ جنوب أأفريقيا50-2م :؛ اإ

؛ 94-2م :العربية السورية ؛ امجلهورية28-2م، 117، 56 :؛ سويرسا120-2م :؛ السويد119-2م :؛ سوازيلند62-2م
 :طاجيكس تان
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، 111، 94 :؛ تركيا35-2م :؛ تونس121-2م :وتوابغو ؛ ترينيداد55-2م، 91 :؛ اتيلند104-2م، 5
؛ الولايت املتحدة 22-2م :؛ اململكة املتحدة54-2م :العربية املتحدة ؛ الإمارات78-2م :؛ أأوكرانيا97-2م :؛ أأوغندا41-2م

 .72-2م :؛ زمبابوي123-2م :؛ زامبيا51-2م :؛ المين122-2م :؛ فييت انم19-2م، 108، 64، 55، 43 :الأمريكية
 
 

1
 ابمس مجموعة البدلان الأقّل منوا. 

2
 .ابمس رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )أ س يان( 

3
 ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. 

4
 ابمس اجملموعة ابء. 

5
 .أ س يا واحمليط الهادئابمس مجموعة  

6
 البلطيق.دول ابمس مجموعة أأورواب الوسطى و  

7
 .موعة الأفريقيةاجملابمس  

8
 ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. 

9
 ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية. 



A/56/17 
Annex III 
2 

 :املنظامت احلكومية ادلولية

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )139-2م :(OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) ؛ 127-2م :(ARIPO؛ املنظمة الإ
؛ 138-2م :(EAPO؛ املنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات )124-2م :(GCCجملس التعاون دلول اخلليج العربية )

 .137-2م :(SC؛ مركز اجلنوب )125-2م :(LASجامعة ادلول العربية )

 املنظامت غري احلكومية ادلولية:

؛ 136-2م :(FILAIEرييك الالتيين الإيبريي لفناين الأداء )؛ الاحتاد الأم128-2م :(eIFLاملعلومات الإلكرتونية للمكتبات )
؛ الاحتاد ادلويل مجلعيات 130-2م :(ICMP؛ الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى )133-2م :(HEPبرانمج الصحة والبيئة )

؛ مبادرة 131-2م :(IIPCC؛ اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود )132-2م :(IFLAاملكتبات ومعاهدها )
يكولوجيا املعرفية )135-2م :تصورات الابتاكر ؛ مجعية أأطباء بال حدود 134-2م :(KEI؛ املؤسسة ادلولية لالإ

(MSF): 126-2م( ؛ ش بكة العامل الثالثTWN): 129-2م. 

 والوثيقة[ الثالث]هناية املرفق 


