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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
  2019سبمترب  12 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22ٕاىل  18ن جنیف، م

 اعتماد املراقبني

 أ�مانة ٕا�دادمن 

ینص النظام ا�ا�يل للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة (اللجنة) �ىل ٕاماكنیة اع�د منظامت حكومية دولیة ومنظامت  .1
 .).CDIP/1/2 Rev�ري حكومية بصفة مراقب مؤقت لفرتة �ام وا�د (انظر الوثیقة 

مركز ٔأحباث النظم إال�كولوجية الر�دیة " يهة، ٔأال و�ري حكومي ةرفق هذه الوثیقة معلومات عن منظمویتضمن م .2
 صفة مراقب مؤقت. �ي طلبا)، املؤسسة" (البتاكر� املدعومة

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل البت يف طلب  .3
املنظمة �ري احلكومية املذ�ورة يف مرفق هذه الوثیقة 

 اع�دها بصفة مراقب مؤقت لعام وا�د.

 

یيل ذ� املرفق][
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ANNEX 
 املرفق
 

 البتاكر �ٕال�كولوجية الر�دیة املدعومة مركز أٔحباث النظم ا

 ٔأعضاء املكتبقامئة 

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية)من ��جن هـ. ��يش ( -

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية)من ونيت (أٔ جيجوجن  -

 )ا�اكمريونمن س�یليس�تني �ویه ( -

 )نا�اكمريومن ریغوبريت (�شویتشوي  -

 )ا�اكمريونمن اندام نو�شونوي ( -

 )نی�ري�من (�اس�تيس ٔأوغوروه  -

 �ینيا)من اك�ر�ن ٔأومانیو ( -

 )نی�ري�من ٔأدميیبو ٔأورايل ( -

 )ا�ریطانیمن بیرت �ه ( -

 ورؤ�هتا املؤسسة �مة

التعلمي والس�یاسة  يف جمال�ري رحبیة تعمل حرصً�  مؤسسة وهمركز ٔأحباث النظم إال�كولوجية الر�دیة املدعومة �البتاكر 
 يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا. و�كو�ن الكفاءاتوالتدریب 

ور�دة أ�عامل  والتمنیةامللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا  الكبري �ىلرتكزي المع  متخصصة وتدریبات�دمات استشاریة  وتقدم
 واملشاركة يف والعروض،من �الل ٕالقاء احملارضات  التقنیة �كو�ن الكفاءاتعلمي واملسا�دة يف للت ا مكرسةهتٔأ�شطو والت�ارة. 

 تب نقل التكنولوجيا يف اجلامعاتامللكية الفكریة واملؤسسات ا�امعة مثل ٕا�شاء ماك لتكو�ن كفاءاتووضع الس�یاسات  ،البحث
 اجلامعة والصنا�ة. بني الروابط �متتنيو�اضنات التكنولوجيا 

 �ريم ٕاىل �ين تدریبتقدمي القدرات البرشیة والبنية التحتیة املؤسس�یة من �الل  �منیة وترية�رسیع وهتدف املؤسسة ٔأیضا ٕاىل 
 تطو�رمؤسسات القطاع العام واحلكومات يف  ومسؤويل التكنولوجيا ا�ي س�یدمعون بدورمه مدراء امللكية الفكریة بناء كفاءة
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الصنا�ة ٔأو من �الل  جمال املبتكرة من �الل نقل التكنولوجيا ٕاىل وسيسوقون للتكنولوجيات، االتكنولوجيو امللكية الفكریة 
 .رشاكت �ش�ئة ٔأو متفر�ةٕا�شاء 

املتأٔتیة الوعي �ملنافع وذ� هبدف ٕاذاكء الفكریة ذوي املهارات واملعرفة  امللكية �ينمن كت� وازنة �ىل ٕا�شاء  و�ركز املؤسسة
 ،مؤسسات امللكية الفكریة من ٕا�شاءو  والقانون،يف جمال امللكية الفكریة ور�دة أ�عامل  و�جعنيفعالني  �نیني التوفر �ىل من

 اقتصاد�. الب�انٕالفادة  �ىل حنو فعال قوق امللكية الفكریةحس�ت�دام ا ٔ�غراض و�كو�ن الكفاءاتمن �الل التدریب وذ� 
نقل امللكية الفكریة/س�یاسات  وضع�دمات استشاریة لل�امعات ومؤسسات البحث واحلكومات �شأٔن  وتقدم املؤسسة

 التكنولوجيا واسرتاتیجیات �سویق امللكية الفكریة.
، لسوقل  املالمئةاكتساب املهارات التقنیة �ىل تشجیع ل بني اجلامعة والصنا�ة ل  روابط تيسري ٕاقامةٕاىل  املؤسسة �رامج هتدفو 

من �بتاكر من �الل الرتخيص والتسویق  مزیداً  حتققن اجلامعات عالصادرة  الوجهيةالبحوث  جعل ل الهدف يفحيث �متث
اج�عیة واقتصادیة وبیئية طوی� أ��ل يف جماالت �شمل الهندسة والتصنیع والزرا�ة والص�ة والتعلمي والطاقة  أٓ�ر �رك مع

 ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا.والتخفيف من أٓ�ر املناخ �اصة �لنس�بة للب�
 و�كو�ن الت�اریةو البيئة القانونیة  ٕا�داثٔأیًضا �ىل تعز�ز حامیة امللكية الفكریة وٕانفاذها من �الل  هذه املؤسسة�ش�متل �ر�مج و 

مع �و ،لتعز�ز فرص أ�عامل اجلذابة ذات أ�رضیة اخلصبةالب�ان النامية  دا�لاملؤسس�یة يف مؤسسات القطاع العام  الكفاءات
 .ا�ولیة والثنائیة �متثال لاللزتامات الت�اریةز�دة لو  ،الت�ارة احمللیة وا�ولیة

مع املنظامت أ�خرى مثل الویبو واملنظمة أ�فریقية للملكية ٕاىل التعاون  املؤسسة، �سعى املبذو� �الیااجلهود  ولتعظمي ٔأ�ر
أ�مر�كية للرباءات  الوال�ت املت�دة ومكتب  واملنظمة أ�وروبیة للرباءات إالقلميیة أ�فریقية للملكية الفكریةنظمة امل الفكریة و 

امللكية الفكریة  تضم �ين ش�بكة �املیة و�سعى ٔأیضا ٕاىل ٕا�شاء ،والبنك ا�ويلووزارة الت�اریة أ�مر�كية والعالمات الت�اریة 
 وأٓس�یامن ٕافریقيا ؤأمر�اك الالتینية 

 تفاصیل االتصال ا�اكم�

 Matchstck pl SW, Concord NC 28025, New Hampshire, United States 1099عنوان الربید: 
of America  

 1680-800-808رمق هاتف املكتب: 

 http://risecosystem.com/لكرتوين: االٕ املوقع 
 

 [هنایة املرفق والوثیقة] 
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