
 

CDIP/28/1 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022مايو  16 التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

 جدول األعمال

 للجنةااعتمدته الذي 

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2
 انظر هذه الوثيقة. 

 بيانات عامة .3

ي تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة  رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمه ومناقشته وإعداد تقارير عنه .4
والنظر ف 

 التنمية

 ير العام عن تنفيذ أجندة التنميةتقرير المد (أ

 CDIP/28/2انظر الوثيقة 

ي بالملكية الفكرية والتنمية  (ب
اء من أجل تحقيق التنمية  –تقرير عن المؤتمر الدولي المعن  ي التكنولوجيات الخض 

االبتكار ف 
 (2021نوفمبر  23-22المستدامة )

 CDIP/28/3انظر الوثيقة 

ي  (ج
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات األجهزة المحمولة ف  مجياتتقرير تقييمي لمشر  قطاع البر

 CDIP/28/6انظر الوثيقة 

مجيات (د ي قطاع البر
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف   تقرير اإلنجاز بشأن مشر

 CDIP/28/7انظر الوثيقة 

 "المرأة والملكية الفكرية"تقرير عن الجلسات التشاركية بشأن  (ه

 CDIP/28/8انظر الوثيقة 
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ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بهاتقرير بشأن  (و
 
 مساهمة الويبو ف

 CDIP/28/9انظر الوثيقة 
 
ي مجال التعاون ألغراض التنمية "1."4

 
ي تقدمها الويبو ف

 المساعدة التقنية الن 

ي مجال التعاون ألغراض -
 
ي تقدمها الويبو ف

 التنمية مواصلة المناقشات بشأن المساعدة التقنية الن 
 CDIP/28/8انظر الوثيقة 

ونية المستقبلية -  مواصلة المناقشات بشأن الندوات اإللكب 
 CDIP/26/6انظر الوثيقة 

ي برنامج عمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة .5
 
 النظر ف

ي إطار بند جدول األعمال بشأن "الملكية الفكرية والتنمية" بعد الدورة التاسعة  (أ
 
ي سيجري تناولها ف

مناقشة الموضوعات الن 
ين للجنة التنمية  والعشر

 CDIP/28/COMPILATION 1والوثيقة  قائمة الموضوعاتانظر 

حات الدول األعضاء  (ب ي مناقشة مقب 
 
الخاصة بالموضوع الفرعي للمؤتمر الدولي بشأن الملكية الفكرية والتنمية المقرر عقده ف

  2023عام 

 CDIP/28/COMPILATION 2الوثيقة انظر 

اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن توصيات  مناقشةمواصلة  (ج اح األمانة بشأن اإلجراءات واسب  اقب 
اح جديد للدول األعضاء عن الخطوات المستقبلية بشأن  االستعراض المستقل والخيارات بشأن اإلبالغ واالستعراض واقب 

اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعت  مدة المنبثقة عن توصيات االستعراض المستقلاإلجراءات واسب 

 CDIP/24/15و CDIP/23/8تي   انظر الوثيق

 
ي البيئة الرقمية (د

حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف  لة للتقييم وقائمة األنشطة المقب 
ّ
 وثيقة معد

   .CDIP/25/9 REV انظر الوثيقة

 
ل مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل  (ه

ّ
وع معد اح مشر  واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكريةاقب 

 CDIP/28/4 انظر الوثيقة
 

ي المستقبل (و
اتيجية تعزيز منصة ويبو ماتش ف   اسب 

   CDIP/28/5 انظر الوثيقة

 
 وتقييمها أجندة التنمية وتنفيذها  مشاري    عإعداد دليل بشأن  (ز

  CDIP/28/INF/2 انظر الوثيقة

 
ي االبتكار وريادة األعمال تقرير موجز عن برنامج  (ح

وع أجندة التنمية بشأن تعزيز دور المرأة ف  ي سياق مشر
التوجيه المقدم ف 

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية
 وتشجيع النساء ف 

 CDIP/28/INF/3انظر الوثيقة 

 
كات الناشئة –تحويل األفكار إل مشاري    ع تجارية  (ط  لمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية للشر

  CDIP/28/INF/4 انظر الوثيقة

 
 ملخص بشأن مجموعة أدوات الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة المحمولة (ي

 CDIP/28/INF/5انظر الوثيقة 

 
وع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف (ك ي سياق مشر

ي المحيط الرقمي  نظرة عامة عن النواتج المنجزة ف 
 وتوزي    ع المحتوى ف 

 CDIP/28/INF/6انظر الوثيقة 

 
 دليل الويبو بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بالتطبيقات المحمولة ىلنظرة عامة ع (ل

  CDIP/28/INF/7 انظر الوثيقة
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ي مجال تطبيقات األجهزة المحمو  لمحة عامة عن دليل (م
 
 رؤية من منظور المطورين –لة الويبو بشأن العقود الرئيسية ف

 CDIP/28/INF/8انظر الوثيقة 

 الملكية الفكرية والتنمية .6

اتيجيات العالمات التجارية والتصاميم ألصحاب األعمال -  الملكية الفكرية واإلبداع: اسب 

 العمل المقبل .7

 ملخص الرئيس .8

 اختتام الدورة .9

 ]نهاية الوثيقة[
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