
 

CDIP/26/1 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
خ:  2التاري     2 يو ليو 6 0 2 1 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ونالدورة  دسة والعشر  السا
 2021 يوليو  30إىل  26جنيف، من 

 جدول األعمال

 األمانة تمدتهعالذي ا

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2
 انظر هذه الوثيقة. 

 بيانات عامة .3

 رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمه ومناقشته وإعداد تقارير عنه .4

 تقارير مرحلية (أ)

 . CDIP/26/2انظر الوثيقة 

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها (ب)
 تقرير بشأن مساهمة الويبو فز

 . CDIP/26/3ر الوثيقة انظ

ي مجال التعاون ألغراض التنمية "1."4
ي تقدمها الويبو فز

 المساعدة التقنية الت 

ونية المستقبلية -  الندوات اإللكي 
 . CDIP/26/6انظر الوثيقة 

ي برنامج عمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة .5
ز
 النظر ف

ي الملك العام (أ)
اعات الموجودة فز وع بشأن استخدام االخي  ح مشر  مقي 

 . CDIP/24/16انظر الوثيقة 
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وع  (ب) ح مشر لمقي 
ّ
تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام قدم من السلفادور بشأن م معد

 نظام الملكية الفكرية

 . CDIP/26/4انظر الوثيقة 

وع  (ج) ح مشر لمقي 
ّ
ي البلدان تعزيز استخدام إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة بشأن  قدم منم معد

الملكية الفكرية فز
ي العرص الرقمي 

 النامية ضمن الصناعات اإلبداعية فز

 . CDIP/26/5انظر الوثيقة 

ازيل بشأن  (د) وع مقدم من الير ح مشر ة من خالل الملكية الفكرية: مقي  كات الصغي  ز الشر اتيجيات لدعم  وضعتمكي  اسي 
ي 
ات الجغرافية أو العالمات الجماعية فز  . ما بعد التسجيل مرحلةالمؤشر

 . CDIP/26/9انظر الوثيقة 

اعات الخاص بدليل اللمحة عامة عن  (ه) ي تحديد االخي 
ز ورواد األعمال الموجودة فز عي   الملك العام: دليل للمخي 

 . CDIP/25/INF/4انظر الوثيقة 

اعات  الخاص باستخدامدليل اللمحة عامة عن  (و) ي االخي 
ز ورو  الموجودة فز عي   اد األعمالالملك العام: دليل للمخي 

 . CDIP/25/INF/5انظر الوثيقة 

ي استخدام نظام المتعلقة بملخص عن استعراض األدبيات  (ز)
عات والمبتكرات فز ي تواجهها النساء المخي 

التحديات الت 
 الملكية الفكرية

 . CDIP/26/INF/2انظر الوثيقة 

ي مجال  (ح)
ز فز ز الجنسي  هج السياساتية لسد الفجوة بي 

ُ
الممارسات الرامية  –الملكية الفكرية ملخص الدراسة المتعلقة بالن

عات والمبدعات ورائدات األعمال  إىل دعم النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية لفائدة النساء المخي 

 . CDIP/26/INF/3انظر الوثيقة 

 الملكية الفكرية والتنمية .6

 الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداعي  (أ)

 المرأة والملكية الفكرية (ب)

 والملكية الفكرية تقارير عن المرأة -

 تجميع البيانات وتقاسمها "1"
 . CDIP/26/7انظر الوثيقة 

ي وتكوين الكفاءات وتقديم المساعدة إىل الدول األعضاء "2"
 تعميم المنظور الجنسانز

 . CDIP/26/8انظر الوثيقة 

ح  "3"   مسائل "المرأة والملكية الفكرية"متابعة المكسيك بشأن مقي 

 . CDIP/26/10انظر الوثيقة 

 العمل المقبل .7

 ملخص الرئيس .8

 اختتام الدورة .9

 ]نهاية الوثيقة[


