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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 اعتماد املراقبني

عدادمن  مانة اإ  الأ

ماكنية اعامتد منظامت حكومية دولية  ينص .1 النظام ادلاخيل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( عىل اإ
 .(.CDIP/1/2 Revومنظامت غري حكومية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد )انظر الوثيقة 

"معهد البحث العلمي امجلهوري للملكية  يهة، أأل وغري حكومي ةرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمويتضمن م .2
 صفة مراقب مؤقت. ذلي طلباالفكرية" )هيئة امللكية الفكرية(، 

ىل البت يف طلب  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
املنظمة غري احلكومية املذكورة يف مرفق هذه 

 الوثيقة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت لعام واحد.

 

ييل ذكل املرفق[]
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 معهد البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكرية )هيئة امللكية الفكرية(

 امس املنظمة

 معهد البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكرية )هيئة امللكية الفكرية(

 ممثل املنظمة

 الس يد فالدميري لوابتني، الرئيس التنفيذي ورئيس جملس الإدارة )روس يا(

 أأعضاء جملس الإدارة

 )روس يا( (SFU) الس يدة مارينا بوروفساكاي، رئيسة اجلامعة الاحتادية اجلنوبية

 الس يد ستيفان فودينياكروف، رئيس الأاكدميية البلغارية للعلوم )مجهورية بلغاراي(

 ولية املنظمة وأأهدافها

طار مزاوةل أأنشطهتا، أأهدافًا اجامتعية وثقافية وتعلميية معهد البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكريةتتوىخ هيئة  ، يف اإ
نشاء سوق  ىل كفاةل حامية احلقوق واملصاحل القانونية للمواطنني واملنظامت من أأجل تيسري اإ دارية، فهيي تسعى اإ وعلمية واإ

ىل جانب أأغراض أأخرى حتقيقًا متطورة للم  لكية الفكرية عىل املس توايت الإقلميي والقطاعي والوطين واحلكويم ادلويل، اإ
 للمنفعة العامة. وكسب الرحب ليس هدفًا رئيس يًا للهيئة.

دارة امللكية الفكرية يف مؤسسا ت التعلمي ومثة مجموعة من جمالت امللكية الفكرية اجلديرة ابهامتم الهيئة، وابلأخص، نظم اإ
قلميية، ومنصات التكنولوجيا؛ وتقيمي املشاريع  العايل، والرشاكت، والهيئات، وحدائق التكنولوجيا، ومجمعات الابتاكر الإ

قلميية وادلولية(؛  ىل جانب املعايري الوطنية والإ والربامج واللواحئ واملعايري )املعايري ابلنس بة للرشاكت واملنظامت والهيئات، اإ
يداع املصنفات العلمية والاكتشافات العلمية؛ وتوزيع حقوق امللكية الفكرية وتقيمي مدى ح امية نتاجئ الأنشطة الفكرية؛ واإ

وتسجيلها، مبا يف ذكل من خالل الرباءات واخلربات؛ وحبوث التسويق والتقيمي املهين للملكية الفكرية؛ ومراجعة حساابت 
طار الأًصول غري امللموسة وحتقيق الاس تفادة القصوى  من الرضائب؛ وتوفري امحلاية القانونية للملكية الفكرية والتحقيق يف اإ

 الطب الرشعي.
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