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 لمرشوع جدول الأعامل املفص  

 ادلورةافتتاح  .1

 : س يفتتح املدير العام للويبو ادلورة ويلقي مالحظاته الرتحيبية.وصف موجز

 انتخاب أأعضاء املكتب .2

دلى منظمة وممثلهتا ابتريش يا بينيدييت، سفرية السلفادور  الس يدةدلورة احلالية ترش يح معايل ا تلقت الأمانة يف: وصف موجز

، والس يدة بيفريل بريي، كبرية مستشاري الس ياسات يف مكتب امللكية ةالتجارة العاملية والويبو النتخاهبا ملنصب الرئيس

 .ةلرئيساانئبة  النتخاهبا ملنصب الفكرية يف اململكة املتحدة،

منيةدعى س ت  : اال جراء املطلوب ىل انتخاب الرئيس وانئبيه ملدة عام واحد جلنة الت  .ا 

 جدول الأعامل اعامتد .3

 .CDIP/25/1 Prov. 2انظر الوثيقة 

ذفت من : وصف موجز وقد ادلورة ومدهتا. اذلي ت عقد به شلك ال يف ضوء  مجموعة من البنود هذامرشوع جدول الأعامل ح 

 مع ادلول الأعضاء. ةاملرحش ةالرئيس أأجرهتاعقب املشاورات اليت  ُأعد

منيةس ت دعى : اال جراء املطلوب ىل اعامتد جدول أأعامل ادلورة جلنة الت  .ا 

 اعامتد املراقبني .4

 CDIP/25/7  انظر الوثيقة

ىل جلنة التمنية الأصلية ومعارفهملشعوب الأصلية اب الهنوضعىل طلب مجعية  CDIP/25/7: حتتوي الوثيقة وصف موجز  ا 

 مبنحها صفة مراقب مؤقت ملدة عام واحد.

ىل النظر يف طلب الاعامتد : اال جراء املطلوب منية وامللكية الفكرية ا   .بصفة مراقب مؤقتس ت دعى اللجنة املعنية ابلت

 بياانت عامة .5

قلميية فقطو منسق س يقدم: نظًرا لضيق الوقت، وصف موجز دلول جيب عىل او البياانت العامة مبارشة.  اجملموعات اال 

دراجالأعضاء الراغبة يف  ىل أأمانة اللجنة عرب الربيد اال لكرتوين عىل العنوان:  يف السجل بياانهتا العامة ا  تقدميها كتابًيا ا 

developmentagenda@wipo.int.  

ميية لال دالء ببياانت عامة.  ومنسق س ي دعى: اال جراء املطلوب  دقائق. 5البيان العام  مدة تجاوزت جيب أأال و اجملموعات اال قل
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عداد تقارير بشأأهنا والنظر يف تقرير املدير العام عن تنفيذ  .6 رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقيميها ومناقش هتا وا 

 التمنية أأجندة

 تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية (أأ )

 .CDIP/25/2 نظر الوثيقةا

 أأجندة: يقدم التقرير الس نوي للمدير العام حملة عامة عن الأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو من أأجل تنفيذ وصف موجز

 لتعليقات.ال دالء ابفتح اجملال للوثيقة، س ي  الأمانة لبعد تقدمي و يف برامج املنظمة ذات الصةل.  االتمنية وتعمميه

ىل اال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة: اال جراء املطلوب  .س ت دعى اللجنة ا 

طار "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  املقام اال لكرتويننتدى امل تقرير عن  (ب) يف ا 

دماجه يف منصةو   .WIPO INSPIRE الويبو اجلديدة بناء احللول" بعد ا 

 CDIP/25/5 الوثيقةانظر 

حتتوي و منصة جديدة.  اخلاص بنقل التكنولوجيا يف اال لكرتويننتدى امل مج اللجنة، د   اذلي اختذتهقرار ال عقب: موجزوصف 

دماجه بشأأنعىل تقرير  CDIP/25/5الوثيقة  فتح اجملال لوثيقة، س ي  الأمانة لبعد تقدمي و . WIPO Inspireيف منصة  ا 

 .لال دالء ابلتعليقات

ىل اال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة س ت دعى ال : اال جراء املطلوب  .CDIP/25/5لجنة ا 

  تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا (ج)

 CDIP/25/6انظر الوثيقة 

تقدم الويبو تقريًرا س نواًي عن مسامههتا يف تنفيذ أأهداف التمنية س  اللجنة،  ستتخذهاذلي قرار ال عقب: وصف موجز

وبعد تقدمي الأمانة عىل التقرير الرابع من هذه التقارير.  CDIP/25/6حتتوي الوثيقة و املرتبطة هبا.  والغاايتاملس تدامة 

 .للوثيقة، س ي فتح اجملال لال دالء ابلتعليقات

ىل النس ت  : اال جراء املطلوب  .CDIP/25/6ظر واال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة دعى اللجنة ا 

 املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية" 1. "6

 بشأأن املساعدة التقنية اال لكرتونية)أأ( تقرير عن الندوات 

 CDIP/25/3انظر الوثيقة 

لكرتونيةندوات  8من مكونة ، أأطلقت الأمانة سلسةل جلنة التمنية: بناًء عىل طلب من وصف موجز متعلقة  مواضيع بشأأن ا 

ذا ما اكن وفقًا للقرار، بعد عقد هذه السلسةل الأولية، و ابملساعدة التقنية.  "ستناقش اللجنة مدى جدواها، بغية البت يف ا 
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غالقها"  بشأأنعىل تقرير  CDIP/25/3ي الوثيقة حتتو . و يتعني مواصةل تكل الندوات عىل النحو املقرتح، أأو تعديلها، أأو ا 

ىل جانب تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة  اال لكرتونيةالندوات  ىل تسهيل نظر اللجنة يف CDIP/25/4اليت هتدف، ا  ، ا 

 .وبعد تقدمي الأمانة للوثيقة، س ي فتح اجملال لال دالء ابلتعليقات املسأأةل.

ىل اال حاطة ع: اال جراء املطلوب والنظر يف س بل امليض  CDIP/25/3لام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة س تدعى اللجنة ا 

 ان، س تجرى املناقشة بعد تقدمي لكتا الوثيقتني.تمرتبط  CDIP/25/4و CDIP/25/3مبا أأن الك الوثيقتني و قدما. 

 تقرير تقيمي لندوات الويبو اال لكرتونية بشأأن املساعدة التقنية)ب( 

 CDIP/25/4انظر الوثيقة 

لكرتونيةندوات  8: كام هو مبني أأعاله، عقدت الأمانة موجزوصف  حتتوي الوثيقة و متعلقة ابملساعدة التقنية.  بشأأن مواضيع ا 

CDIP/25/4  وبعد تقدمي الندوات اال لكرتونية املذكورة.  بشأأنعىل تقرير التقيمي املس تقل اذلي أأجرته الس يدة لويس أأوسنت

 .ء ابلتعليقاتالأمانة للوثيقة، س ي فتح اجملال لال دال

ىل اال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة س ت  : اال جراء املطلوب  .CDIP/25/4دعى اللجنة ا 

 النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة .7

ندونيس يا واال مارات العربية املتحدة بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف  (أأ ) مقرتح مرشوع مقدم من مجهورية ا 

 البدلان النامية مضن الصناعات اال بداعية يف العرص الرمقي

 ..CDIP/25/8 Revانظر الوثيقة 

ندونيس يا واال مارات العربية املتحدة مقرتح مرشوع وصف موجز بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف : قدمت مجهورية ا 

املرشوع الوارد يف الوثيقة  مقرتح تكل ادلولتان العضواتنس تقدم و . البدلان النامية مضن الصناعات اال بداعية يف العرص الرمقي

CDIP/25/8 Rev..   بداء تعليقاهتوس ت ىل ا  ذا لزم الأمر، ا عىل املقرتحدعى ادلول الأعضاء ا  من  معدةلنسخة  س ت قدم، وا 

 ادلورة التالية للجنة التمنية. يف املقرتح

 .اللجنة للنظر يف مقرتح املرشوع س ت دعى: اال جراء املطلوب

مته السلفادور بشأأن تنظمي البياانت اال حصائية ووضع وتنفيذ مهنجية لتقيمي أ اثر اس تخدام ا (ب) قرتاح مرشوع قدَّ

 نظام امللكية الفكرية

 CDIP/25/10انظر الوثيقة 

بشأأن تنظمي البياانت مجهورية السلفادور  مرشوع قدمته اقرتاحعىل  CDIP/25/10: حتتوي الوثيقة وصف موجز

قرتاح املرشوع، تكل ادلوةل العضو ال تقدمي بعدو . ع وتنفيذ مهنجية لتقيمي أ اثر اس تخدام نظام امللكية الفكريةاال حصائية ووض

ذا لزم الأمر،  س ت دعى  ادلورة التالية للجنة التمنية. يفمن الاقرتاح  معدةلنسخة  س ت قدماللجنة ال بداء التعليقات، وا 
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 .املرشوع قرتاحااللجنة للنظر يف  س ت دعى: اال جراء املطلوب

لكرتوين ميكن البحث فيه ملشاريع أأجندة التمنية وخمرجاهتا (ج) ثبات مفهوم لفهرس ا   ا 

 CDIP/25/INF/2انظر الوثيقة 

، شأأن الوسائل الضامنة لنجاح مقرتحات مرشوعات أأجندة التمنيةب التمنية اجلاري  أأجندة: يف س ياق مرشوع وصف موجز

عداد لكرتوين ميكن  جيري حاليًا ا   CDIP/25/INF/2تصف الوثيقة و . البحث فيه ملشاريع أأجندة التمنية وخمرجاهتافهرس ا 

ثبات مفهوم هذا   .وبعد تقدمي الأمانة للوثيقة، س ي فتح اجملال لال دالء ابلتعليقات. الفهرس اال لكرتوينا 

ىل اال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة : اال جراء املطلوب  .CDIP/25/INF/2س ت دعى اللجنة ا 

 موجز ادلراسة الاس تكشافية ملرشوع "امللكية الفكرية وس ياحة املأأكوالت يف بريو وبدلان انمية أأخرى" (د)

 CDIP/25/INF/3انظر الوثيقة 

: امللكية الفكرية وس ياحة املأأكوالت يف بريو وبدلان انمية أأخرىالتمنية اجلاري بشأأن  أأجندة: يف س ياق مرشوع وصف موجز

حتتوي الوثيقة و جريت دراسة اس تكشافية يف بريو. ، أُ لأغراض تمنية س ياحة املأأكوالتتسخري امللكية الفكرية 

CDIP/25/INF/3  وبعد تقدمي الأمانة للوثيقة، س ي فتح اجملال لال دالء ابلتعليقاتادلراسة.  لتكل موجزعىل. 

ىل اال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة : اال جراء املطلوب  .P/25/INF/3CDIس تدعى اللجنة ا 

 امللكية الفكرية والتمنية .8

بداعي -  امللكية الفكرية والاقتصاد اال 

طارتناقش اللجنة : وصف موجز . دورة"امللكية الفكرية والتمنية" موضوعًا واحًدا يف لك  املعنون بند جدول الأعامل يف ا 

الأمانة، س ي فتح  عرض منوبعد ستناقش ادلورة اخلامسة والعرشون للجنة موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد اال بداعي". و 

 .اجملال لال دالء ابلتعليقات

اللجنة ملناقشة موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد اال بداعي" واال حاطة علام ابلعرض اذلي قدمته  س ت دعى: اال جراء املطلوب

مانة  .الأ

 املس تقبيلالعمل  .9

اليت ستنظر فهيا ادلورة التالية للجنة. املسائل ، س تقدم الأمانة قامئة ابلواثئق/ ملا جرت به العادة: وفقًا وصف موجز

دراهجا يف جدول الأعامل بسبب قيود يف ا املقرر النظر فهيائق القامئة أأيًضا الواث تكلستشمل و  دلورة احلالية، ولكن ال ميكن ا 

بداء تعليقاهتس ت  و . اذلي ت عقد به ادلورة شلكال الوقت و  ىل ا   عىل تكل القامئة. ادعى ادلول الأعضاء ا 
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ىل املوافقة عىل قامئة س ت  : اال جراء املطلوب  .دلورة التالية ستنظر فهيا االيتوالواثئق  املسائلدعى اللجنة ا 

 ملخص الرئيس .10

قامئة القرارات مس بقًا وعرضها عىل الشاشة  وس ت عمماللجنة.  س تعمتدها: س يقرتح الرئيس قامئة ابلقرارات اليت وصف موجز

 .عىل النحو الواجب للنظر فهياللمشاركني  ال اتحة الفرصة

ىل اعامتد ملخص : اال جراء املطلوب  .الرئيسس ت دعى اللجنة ا 

 اختتام ادلورة .11

قلميية فقط البياانت العامة مبارشة. و منسقس يقدم نظًرا لضيق الوقت، : وصف موجز جيب عىل ادلول و اجملموعات اال 

دراج بيناهتا اخلتاميةالأعضاء الراغبة يف  ىل أأمانة اللجنة عرب الربيد اال لكرتوين عىل العنوان: يف السجل  ا  تقدميها كتابًيا ا 

developmentagenda@wipo.int. 

قلميية  س ي دعى منسقو: اال جراء املطلوب  لبياانت اخلتامية.اب لال دالءاجملموعات اال 

mailto:developmentagenda@wipo.int

