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ية  :األصل  نسـابلفر
تارخي  2011  مارس16: لا

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  ةبعاسال الدورة

 2011مايو  6 إىل 2جنيف، من 

  اعتماد املراقبني

 ثويقة من إعداد األمانة

ية الفكرية  .1 ية وا ية اب نة ا نظام ادلاخيل  مللكنص ا من ن للج ل لتي نة(ملع ية دوية نعىل إماك) للجا نظامت حكو لية اعامتد  م م
ية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد  نظامت غري حكو مو  )..CDIP/1/2 Revثالويقة انظر (م

ية يه تضمنيو .2 نظمة غري حكو م مرفق هذه الويقة معلومات عن  م ثني حول احلومكة يف ث با حية الطالب وا ل مجع
بت صفة مراقب مؤقت) AECG (ادلول اجلزرية  .طلاليت 

بت يف طلب اعامتد  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
ية بصفة مراقب مؤقت لعام  نظمة غري احلكو ما مل

 .ثواحد، كام ورد يف مرفق هذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية  با حية الطالب وا ل   )AECG(مجع

نظمة  ملامس ا

ثني حول احلومكة يف ادلول اجل با حية الطالب وا ل  ) AECG (زريةمجع

نظمة ملثل ا  مم
يت، ريس يد جون  ئا بيب  لسـ

ها نظمة وأهدا فرساةل ا  مل
ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزريةهتدف  با حية الطالب وا ل ثني يف جمال )AECG (مجع با ساعدة الطالب وا ح إىل  ل م
ئهتا يف األوساط اجلزريةاحلومكة ية وهويهتا و شعوب األ ثقافة ا تعلق  بي، ال سـامي فامي  صل ل ب  . ي

ية وتقمي  نظامت عالقات مجلعا باأخرى يف أحناء العامل متعاون مع  شأن توحتافظ عىل هذه العالقات من أجل  بدل املعلومات 
تلفةوضوعاتم  .خم 
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 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


