
 

 

 

CDIP/30/1 PROV. 2 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2023 مارس 22التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 ونثالثالالدورة 
 2023 يلأبر  28إىل  24جنيف، من 

وع   جدول األعمالمشر

 اد األمانةاعد من

 افتتاح الدورة .1

 انتخاب أعضاء المكتب .2

 اعتماد جدول األعمال .3
 هذه الوثيقة.  ر)ي(انظ

 البيانات العامة .4

ي تق .5
رير المدير العام عن تنفيذ رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمه ومناقشته وإعداد تقارير عنه والنظر ف 

 . التنمية أجندة

 التنميةتقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة  أ(
 . CDIP/30/2 الوثيقة ر)ي(انظ

و وبلدان نامية أخرى: تسخير الملكية الفكرية ألغراض  ب( ي بير
وع الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف  تقرير إنجاز مشر

 تنمية سياحة المأكوالت 
 . CDIP/30/5 الوثيقة ر)ي(انظ

ي بتعزيز دور النس (ج
وع المعن  ي االبتكار تقرير إنجاز المشر

ي البلدان النامية عىل : وريادة األعمالاء ف 
تشجيع النساء ف 

 استخدام نظام الملكية الفكرية
 . CDIP/30/6 الوثيقة ر)ي(انظ
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و وبلدان نامية أخرى (د ي بير
 
وع الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف تسخير الملكية الفكرية ألغراض  : تقرير تقييم مشر

 تنمية سياحة المأكوالت 
 . CDIP/30/10 الوثيقة ر)ي(انظ

وع تعزيز دور  (ه ي االبتكار وريادة األعمال:  النساءتقرير تقييمي بشأن مشر
 
ي البلدان النامية عىل استخدام  ف

 
تشجيع النساء ف

 نظام الملكية الفكرية
 . CDIP/30/11 الوثيقة ر)ي(انظ

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها تقرير بشأن مساهمة الويبو  (و
 
 ف

 . CDIP/30/14 الوثيقة ر)ي(انظ

ي مجال التعاون ألغراض التنمية "1."5
 
ي تقدمها الويبو ف

 المساعدة التقنية الن 

ي مجال التعاون ألغراض التنميةبشأن مناقشة المواصلة  -
 
ي تقدمها الويبو ف

 المساعدة التقنية الن 
 . CDIP/24/8 الوثيقة ر)ي(انظ

ونية المستقبليةبشأن مناقشة المواصلة  - ونية  - الندوات اإللكي  حة بشأن الندوات اإللكي 
ّ
وثيقة منق

 المستقبلية
 . CDIP/30/8 الوثيقة ر)ي(انظ

ي برنامج العمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة.  .6
 النظر ف 

ح محدث -االستعراض المستقل التوصيات المعتمدة الناتجة عن مواصلة المناقشة بشأن  أ(  مقي 
 من األمانة ومساهمات الدول األعضاء

 . CDIP/29/6 الوثيقة ر)ي(انظ

ي مجال التعاون ألغراض التنمية ب(
ي تقدمها الويبو ف 

ي مستقل للمساعدة التقنية الن   المواصفات إلجراء استعراض خارج 
 . CDIP/30/3 الوثيقة ر)ي(انظ

اح  (ج وع اقي  ف عي  مقدم من كينيا مشر
ّ
صدي لقرصنة حق المؤل

ّ
اتيجيات واألدوات الرامية إىل الت لتطوير عدد من االسي 

ي السوق الرقمية األفريقية
نت ف   اإلني 

 . CDIP/30/4 الوثيقة ر)ي(انظ

و وبلدان نامية أخرى: تسخير الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة  (د ي بير
الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 

يا، والمغرب -المرحلة الثانية  -المأكوالت  ون، ومالير  و، والكامير م من كٍل من بير
َّ
وع مقد ح مشر  مقي 

 . CDIP/30/7 الوثيقة ر)ي(انظ

ي حول  (ه وع تجرين 
ي الجامعات والمؤسسات األخرىغراض النصوص والبيانات أل  سي  مشر

ذات  دعم البحث واالبتكار ف 
ي 
ي  التوجه البحن 

ح مقدم من المجموعة األفريقية - أفريقيا ف   مقي 
 . CDIP/30/9 الوثيقة ر)ي(انظ

وع  (و ح مشر مقدم من الواليات  -بشأن تمكير  الشباب )من الحضانة إىل الثانوية( لالبتكار من أجل مستقبل أفضل مقي 
 لمتحدة األمريكية وجمهورية كورياا

 . CDIP/30/15 الوثيقة ر)ي(انظ

ي شيىلي موجز تنفيذي لدراسة  ز(
ي العرص الرقمي ف 

ي الصناعات اإلبداعية ف 
النطاق بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 

 أوروغواييا واإلمارات العربية المتحدة و وإندونيس
 . CDIP/30/INF/2 الوثيقة ر)ي(انظ

 الملكية الفكرية والتنمية .7

ي المستقبل أ(
 الملكية الفكرية والشباب: االستثمار ف 
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 والملكية الفكرية المرأة ب(

 تقارير بشأن المرأة والملكية الفكرية:  -

ي  "1" اتيج   األنشطة الداخلية والخارجية والتوجه االسي 
 . CDIP/30/12 الوثيقة ر)ي(انظ

 تجميع البيانات وتبادلها "2"
 . CDIP/30/13 ثيقةو ال ر)ي(انظ

 العمل المقبل .8

 ملخص الرئيس .9

 اختتام الدورة .10

 ]نهاية الوثيقة[


