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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرون ةبعساالالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017ديسمرب  15اإ

 
 

 اعتماد املراقبني

مانة وثيقة عداد الأ  من اإ

ىل  15وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )"اللجنة"( يف دورهتا الأوىل املنعقدة يف جنيف من  .1  19اإ
عىل بعض املسائل التنظميية والإجرائية، مبا فهيا منح صفة املراقب لعدد من املنظامت احلكومية وغري احلكومية  1998 يونيو

 (.SCP/1/2 من الوثيقة 6يف أأن تعمتد بصفة مراقب )انظر الفقرة اليت أأعربت عن رغبهتا 

منظمة غري حكومية المتست  و، وهمتحف مشاهري اخملرتعني الوطنينيعن مرفق هذه الوثيقة معلومات  ويتضمن .2
 .منحها صفة مراقب مؤقت يف دورات اللجنة

ن   .3 ىل اختاذ قرار بشأأن  اإ اللجنة مدعوة اإ
به املنظمة غري الامتس الاعامتد اذلي تقدمت 

لهيا يف هذه الوثيقة للحصول عىل  احلكومية املشار اإ
 مؤقت. صفة مراقب

 ]ييل ذكل املرفق[
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 متحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني

 امس املنظمة

 متحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني

 وأأهدافهاولية املنظمة 

م املتحف، يف  .((3)(c)501الأمريكية )الولايت املتحدة من  رشكة غري رحبية وه، متحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني ويكر 
عرتف العامل ماكان أأفضل، وي ماخرتاعاهتاءات والعالمات التجارية، الأفراد اذلين جعلت رشاكة مع مكتب الولايت املتحدة للرب 

ىلاخملرتعني والاخبفضل  للطالب خمصصة روح الابتاكر ورايدة الأعامل من خالل برامج حفز  رتاع ويلهم الإبداع ويسعى اإ
ىل  .غريمهلمهنيني و ، وكذكل برامج خمصصة ل اللكية من مرحةل ادلور احلضانة اإ

قامةأأمهية حامية الرباءا تحف ص الرباءات، يعز  امل فامي خيو   مكتب الولايت يف يف صالته "مللكية الفكرية"طاقة امعرض  ت ابإ
ما  يتال ةالسابقحاةل التقنية الصناعية املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. وتظهر املعروضات تطور التكنولوجيا املتقدمة من 

 نظام الرباءات.للجمهور لول تاح ت ل اكنت 

حفل تو يع يف  ماهتالطالب اخرتاعويعرض . بالطال من لمخرتعنيل يةلمخرتعني جائزة مال لامجلاعية املتحف مسابقة متنح و 
 .ليس تفيدوا من تعليقاهتم وخرباهتممع فاحيص الرباءات بشأأهنا ناقشون ت اجلوائز، وي 

ىل احلصول عىل  تحفويسعى امل   واصل هممتهيدرج امحلاية ادلولية يف براجمه التعلميية و يك يللجنة يف ا ؤقتمراقب مصفة اإ
 عىل نطاق عاملي.

 ممثل املنظمة

 ةالعام اتستشار الاالعاملية و اتالاسرتاتيجيقسم  ،رئيسالي برتوش، انئبة غالس يدة ما

 :معلومات لالتصال

 متحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني

3701 Highland Park NW 
North Canton, OH 44720 
United States of America 

Tel (office): +1 800.968.4332 

Fax: +1 330.849.8528 

mpetrush@invent.orgmail: -E 
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