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وع جدول األعمال المفصل  مشر
 افتتاح الدورة .1

حيبية.  و لجنة التنمية الدورة ويدعو المدير العام للويب ةرئيسفتتح تس وصف موجز:   إىل إلقاء مالحظاته التر

 اعتماد جدول األعمال .2
 . CDIP/26/1 Prov. 3انظر الوثيقة 

عقد به الدورة ومدتها. 
ُ
ي ضوء الشكل الذي ت

 
وع جدول األعمال هذا مجموعة من البنود ف جرى وقد وصف موجز: ُحذفت من مشر

ي أجرتها رئيسة  إعداد جدول األعمال
ي من السلفادور، مع الدول األعضاء  ،اللجنةعقب المشاورات التر

معاىلي السيدة باتريسيا بينيديتر
وع جدول األعمال ) . 2021أبريل  30بتاري    خ  اح (CDIP/26/1 Prov. 3ويتضمن مشر إىل  قدمتهما دولتي   من الدول األعضاء ي   اقتر
ازيل واآلخر من المكسيك( بعد االجتماع التشاوري األمانة  اح من التر

 المذكور أعاله. )اقتر

دىع لجنة التنمية إىل اعتماد جدول أعمال الدورة.  اإلجراء المطلوب: 
ُ
 ست

 بيانات عامة .3

ة. وصف موجز   إىل ضيق الوقت، سيقدم منسقو المجموعات اإلقليمية فقط البيانات العامة مباشر
ً
عىل الدول  ويتعي    : نظرا

ي السجل تقدي
 
ي إدراج بياناتها العامة ف

 
 األعضاء الراغبة ف

ً
ي  مها كتابيا

ون  يد اإللكتر : التاىلي إىل أمانة اللجنة عتر التر

developmentagenda@wipo.int . 

 دقائق.  3إلدالء ببيانات عامة. ويجب أال تتجاوز مدة البيان العام إىل ا سُيدىع منسقو المجموعات اإلقليمية: اإلجراء المطلوب

 رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمها ومناقشتها وإعداد تقارير بشأنها .4

 تقارير مرحلية (أ)
 CDIP/26/2انظر الوثيقة 

ي تنفيذ المحققة التنمية الجارية، واإلنجازات أجندة تقدم التقارير المرحلية السنوية لمحة عامة عن تنفيذ مشاري    ع : وصف موجز 
ف 

 و هذه الدورة، إىل بالنسبة و التنمية. جندة التوصيات الخمس واألربعي   أل 
ً
ي االجتماع اتفقت ضيق الوقت، إىل  نظرا

الدول األعضاء ف 
ي  ةرئيسإليه  تالمذكور أعاله الذي دع

التقرير عن تنفيذ التوصيات الخمس واألربعي    ُيقدم (، عىل أن2021أبريل  30اللجنة )ف 
 وبعد تقديم األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. وسيكون مديرو  ألجندة التنمية إىل الدورة القادمة للجنة التنمية. 

 للرد عىل أي أسئلة أو تعليقات.  جاهزين المشاري    ع

 اإلجراء المطلوب
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
ي الوثيقة : ست

:  بالمعلومات الواردة ف   والنظر فيما يىلي

اح تأجيل  • وع اقتر ي "بشأن تاري    خ بداية المشر
كات المحلية بصفته قضية محورية ف  تسجيل العالمات الجماعية للشر

(، إىل يناير  الوارد ) "التنمية االقتصادية ي
ي المرفق الثان 

ة تنفيذه إىل ستة أشهر 2021ف   ؛، وتمديد فتر

وعات أجندة التنمية • حات مشر وع بشأن "الوسائل الضامنة لنجاح مقتر ي المرفق الثالث( "وتمديد المشر
لمدة  )الوارد ف 

 ؛ثالثة أشهر 

وع بشأن و  • و وبلدان "تمديد المشر ي بت 
نامية أخرى: تسخت  الملكية الفكرية الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 

ي المرفق الخام "ألغراض تنمية سياحة المأكوالت 
  18 س" لمدة)الوارد ف 

ً
 ؛شهرا

وع بشأن " • ي المحيط الرقمي تمديد المشر
ي المرفق السادس) "حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

 12لمدة ( الوارد ف 
؛
ً
 شهرا

اح تأجيل • وع بشأن "تطوير ا تاري    خ بداية اقتر ي بوركينا لمشر
قطاع الموسيقر والنماذج التجارية الجديدة للموسيقر ف 

ي المرفق السابع( إىل يناير  الوارد)"فاسو وبعض بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
 . 2022ف 

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

 CDIP/26/3انظر الوثيقة 

 وصف موجز 
ً
  : عقب القرار الذي ستتخذه اللجنة، ستقدم الويبو تقريرا

ً
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  سنويا

عن مساهمتها ف 
وبعد تقديم األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال  من هذه التقارير. تقرير خامس  CDIP/26/3وتتضمن الوثيقة  والغايات المرتبطة بها. 

 لإلدالء بالتعليقات. 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=542731
mailto:developmentagenda@wipo.int
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=538971
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ي الوثيقة اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/26/3: ست

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

 المساعدة التقنية التر

ونيةالندوات )أ(   اإللكتر
 . CDIP/26/6انظر الوثيقة 

ون العند : وصف موجز  ي دورتها الخامسة والعشر
 
ونية بشأن المساعدة التقنية عن تقرير ما ناقشت اللجنة ف الندوات اإللكتر

(CDIP/26/3)  ونية بشأن ي ألمانة اللجنة أن  1رتقر  (، CDIP/25/4) التقنيةالمساعدة وتقرير تقييم ندوات الويبو اإللكتر
أنه ينبغ 

ي الوثيقة 
 
ونية، مع مراعاة التوصيات الواردة ف  والتعليقات المقدمة من الدول األعضاء.  CDIP/25/4تواصل عقد ندوات إلكتر

 عىل 
ً
أن تقدم األمانة وثيقة إىل الدورة المقبلة للجنة من أجل التماس توجيهات الدول األعضاء بشأن ووافقت اللجنة أيضا

ونية المستقبليةاالستر  حة من األمانة  CDIP/26/6. وتتضمن الوثيقة 2اتيجية المتعلقة بتقديم الندوات اإللكتر اتيجية المقتر االستر
ونية مستقبلية، وتعرض خيارين بشأن  وبعد تقديم األمانة . عملية اختيار المواضيع والجوانب األخرىمن أجل تنظيم ندوات إلكتر

 لإلدالء بالتعليقات. للوثيقة، سُيفتح المجال 

دىع اللجنة إىل اإلجراء المطلوب
ُ
ي : ست

ي الوثيقة النظر ف 
ي موضوع أي من الخيارين  ،/6CDIP/26المعلومات الواردة ف 

والبت ف 
ي الوثيقة

ونية بناء عليه المذكورين ف  ي لألمانة أن تواصل عقد الندوات اإللكتر
ء" ، أي الخيار األول "بناًء عىل طلب الدول األعضا ينبغ 

ي  أو
اح األمانة" الخيار الثان   . 3"بناًء عىل اقتر

ي برنامج عمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة .5
 النظر ف 

وع بشأن استخدام  (أ) اح مشر اعات اقتر ي آلت االختر
 العامإىل الملك التر

 . /24/16CDIPانظر الوثيقة 

ي آلت إىل الملك العاموصف موجز 
اعات التر وع بشأن استخدام االختر اح مشر وع ( عىل نتائج CDIP/24/16) : يقوم اقتر المشر

ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصادية )
وعىل وجه  (،CDIP/16/4 Revالمستكمل بشأن استخدام المعلومات الموجودة ف 

ي آلت إىل الملك العامدليل  عىل الخصوص
اعات التر اح المشر  . استخدام االختر ين للجنة وقد ُعرض اقتر وع عىل الدورة الرابعة والعشر

وع وقررت مواصلة النظر فيه. بعد ذلك، و  التنمية.  اح المشر  باقتر
ً
وبعد تقديم األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال  أحاطت اللجنة علما

 لإلدالء بالتعليقات. 

وع. اإلجراء المطلوب اح المشر ي اقتر
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
 : ست

ل  (ب)
 
وع معد ح مشر مقدم من السلفادور بشأن "تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار مقتر

 استخدام نظام الملكية الفكرية"
 CDIP/26/4انظر الوثيقة 

ل  CDIP/26/4تتضمن الوثيقة  : وصف موجز 
 
وع معد ح مشر جمهورية السلفادور بشأن تنظيم البيانات اإلحصائية من مقدم مقتر

وبعد تقديم تلك الدولة العضو  بالتشاور مع الويبو.  هجرى إعدادووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية، 
ح وع، سيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات.  لمقتر  المشر

ي لوباإلجراء المط
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
ح : ست وع. مقتر  المشر

ي  (ج)
ل مقدم من إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 

 
وع معد ح مشر مقتر

ي العرص الرقمي 
 البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 

 CDIP/26/5انظر الوثيقة 

                                                
ي الفقرة  1

 
 من ملخص الرئيس.  7يرد هذا القرار ف

ي سياق المناقشة بشأن  االتفاقتم التوصل إىل هذه  2
 
 . العمل المقبلف

 سيتوقف ذلك عىل الخيار الذي تفضله الدول األعضاء.  3

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=538971
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=474027
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=461165
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=539054
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  CDIP/26/5: تتضمن الوثيقة وصف موجز 
 
وع معد ح مشر مقدم من إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز ل مقتر

ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبدا
 
ي العرص الرقمي استخدام الملكية الفكرية ف

 
وبعد  بالتشاور مع الويبو. جرى إعداده ، عية ف

وع، سيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات.  العضوين الدولتي   هاتي   تقديم  اح المشر  القتر

وع. اإلجراء المطلوب ح المشر ي مقتر
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
 : ست

وع  (د) ح مشر ة من خالل الملكية بشأن مقتر كات الصغت  ات تمكي   الشر اتيجيات لدعم المؤشر الفكرية: وضع استر
ة ما بعد التسجيل ي فتر

 
 الجغرافية أو العالمات الجماعية ف

 CDIP/26/9 انظر الوثيقة

ازي CDIP/26/9تتضمن الوثيقة : وصف موجز  وع مقدم من التر ح مشر ة من خالل الملكية ل بشأن مقتر كات الصغت  تمكي   الشر
ة ما بعد التسجيل ي فتر

 
ات الجغرافية أو العالمات الجماعية ف اتيجيات لدعم المؤشر وبعد تقديم تلك الدولة . الفكرية: وضع استر

قدم نسخة معدلة من 
ُ
دىع اللجنة إلبداء التعليقات، وإذا لزم األمر، ست

ُ
وع، ست اح المشر حالعضو القتر ي الدورة التالية للجنة  المقتر

 
ف

 التنمية. 

وع. اإلجراء المطلوب ح المشر ي مقتر
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
 : ست

عي   ورواد األعمال (ه) اعات المندرجة ضمن الملك العام: دليل للمختر  لمحة عامة عن دليل تحديد االختر
 CDIP/25/INF/4انظر الوثيقة 

اعات المندرجة ضمن الملك العام"لقد جرى إعداد دليل  : وصف موجز  عي   ورواد : تحديد االختر ي سياق  "األعمالدليل للمختر
ف 

وع أجندة التنمية المكتمل بشأن  ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصاديةمشر
 CDIP/16/4) استخدام المعلومات الموجودة ف 

Rev .)  وتتضمن الوثيقةCDIP/25/INF/4  .م األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. وبعد تقدي لمحة عامة عن الدليل 

ي الوثيقة اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/25/INF/4: ست

اد األعمال (و) عي   ورو  ي آلت إىل الملك العام: دليٌل للمختر
اعات التر  عرض عام لدليل استخدام االختر

 CDIP/25/INF/5انظر الوثيقة 

ي آلت إىل الملك العام": لقد جرى إعداد دليل وصف موجز 
اعات التر عي   استخدام االختر ي سياق  "ورواد األعمال: دليل للمختر

ف 
وع أجندة التنمية المكتمل بشأن  ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصاديةمشر

 CDIP/16/4) استخدام المعلومات الموجودة ف 
Rev .)  5وتتضمن الوثيقةCDIP/25/INF/ مة عن الدليل. وبعد تقديم األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. لمحة عا 

ي الوثيقة اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/25/INF/5: ست

ي  (ز)
عات والمبتكرات ف  ي تواجهها النساء المختر

استخدام نظام ملخص عن استعراض األدبيات بشأن "التحديات التر
 الملكية الفكرية"

 CDIP/26/INF/2انظر الوثيقة 

ي استخدام  استعراض األدبياتبجرى االضطالع : وصف موجز 
عات والمبتكرات ف  ي تواجهها النساء المختر

بشأن "التحديات التر
وع أجندة التنمية  نظام الملكية الفكرية" ي سياق مشر
ي البلدان بشأن ف 

ي االبتكار وريادة األعمال وتشجيع النساء ف 
زيادة دور المرأة ف 

 لهذه الدراسة.  CDIP/26/INF/2وتتضمن الوثيقة  . النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية
ً
وبعد تقديم األمانة  ملخصا

 للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. 

ي الوثيقةاإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/26/INF/2 : ست

ي مجال الملكية الفكرية عنالدراسة ملخص  (ح)
هج السياساتية لسد الفجوة بي   الجنسي   ف 

ُ
الممارسات الرامية إىل  - الن

عات والمبدعات ورائدات األعمال  دعم النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية لفائدة النساء المختر
 CDIP/26/INF/3انظر الوثيقة 

ي مجال الملكية الفكرية جرى االضطالع : وصف موجز 
هج السياساتية لسد الفجوة بي   الجنسي   ف 

ُ
الممارسات  -بالدراسة عن "الن

عات والمبدعات ورائدات األعمال"الرامية إىل دعم النفاذ إىل نظام الملك وع أجندة  ية الفكرية لفائدة النساء المختر ي سياق مشر
ف 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541231
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=478756
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https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=478766
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537951
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https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537972
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ي البلدان 
 
ي االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف

 
 . عىل استخدام نظام الملكية الفكريةالنامية التنمية بشأن تعزيز دور النساء ف

 لتلك الدراسة.  CDIP/26/INF/3وتتضمن الوثيقة 
ً
 وبعد تقديم األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات.  ملخصا

ي الوثيقة اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/26/INF/3: ست

 الملكية الفكرية والتنمية .6

 الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداىعي  -

ي إطار بند جدول: وصف موجز 
 
  تناقش اللجنة ف

ً
  األعمال المعنون "الملكية الفكرية والتنمية" موضوعا

ً
ي كل دورة.  واحدا
 
وستناقش  ف

 ." ون للجنة التنمية موضوع "الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداىعي وبعد عرض من األمانة، سُيفتح المجال  الدورة السادسة والعشر
 . للدول األعضاء كي تقدم مساهماتها 

دىع اإلجراء المطلوب
ُ
 : ست

ً
" واإلحاطة علما بالعرض الذي قدمته  اللجنة لمناقشة موضوع "الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداىعي

 األمانة. 

 المرأة والملكية الفكرية -

 تقرير بشأن المرأة والملكية الفكرية: تجميع البيانات وتبادلها (أ)
 CDIP/26/7انظر الوثيقة 

ي وصف موجز 
ي موضوع "المرأة والملكية الفكرية" ف 

ين للجنة التنمية، اتفقت اللجنة عىل إعادة النظر ف  : خالل الدورة الثانية والعشر

ي المسألة 
الدورة الحالية،  خاللإطار بند جدول األعمال "الملكية الفكرية والتنمية". ولتسهيل عمل اللجنة المتعلق بإعادة النظر ف 

اح المكسيكمن  2و 1لاللتماسي    CDIP/6/7أعدت األمانة تقريرين عن "المرأة والملكية الفكرية". وتستجيب الوثيقة  وبعد . اقتر
 بالتعليقات.  تقديم األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء

ي الوثيقةاإلجراء المطلوب
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة ف 

ُ
 .: ست

ي وتكوين الكفاءات وتقديم الدعم للدول  (ب)
تقرير بشأن المرأة والملكية الفكرية: تعميم المنظور الجنسان 

 األعضاء
 CDIP/26/8انظر الوثيقة 

اح المكسيكمن  5و 4و 3لاللتماسات  CDIP/26/8: تستجيب الوثيقة وصف موجز  بعد تقديم األمانة و المذكور أعاله.  اقتر
 للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. 

ي الوثيقة. اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 : ست

اح متابعة من المكسيك بشأن "المرأة والملكية الفكرية"  (ج)  اقتر
 CDIP/26/10انظر الوثيقة 

  CDIP/26/10: تتضمن الوثيقة وصف موجز 
ً
احا  مقدماقتر

ً
. "المرأة والملكية الفكريةإجراءات متابعة بشأن "التخاذ  من المكسيك ا

 دالء بالتعليقات. سُيفتح المجال لإل للوثيقة،  العضو  وبعد عرض تلك الدولة

ي الوثيقةاإلجراء المطلوب
اح الوارد ف  ي االقتر

دىع اللجنة إىل النظر ف 
ُ
 . CDIP/26/10 : ست

 العمل المقبل .7

 وصف موجز 
ً
ي ستنظر فيها الدورة التالية للجنة.  : وفقا

وستشمل تلك  لما جرت به العادة، ستقدم األمانة قائمة بالوثائق/المسائل التر
ي 
 الوثائق المقرر النظر فيها ف 

ً
ين للجنة التنمية، القائمة أيضا ين والسادسة والعشر بيد أنها ال تشمل جدول  الدورتي   الخامسة والعشر

عقد به الدورة. األعمال 
ُ
دىع الدول األعضاء إىل إبداء تعليقاتها عىل تلك القائمة.  بسبب قيود الوقت والشكل الذي ت

ُ
 وست

ي ستنظر فيها الدورة التالية. المطلوباإلجراء 
دىع اللجنة إىل الموافقة عىل قائمة المسائل والوثائق التر

ُ
 : ست

 ةملخص الرئيس .8

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=539911
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421792
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=539912
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421792
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=542751


 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

ون  الدورة السادسة والعشر
 2021يوليو  30إىل  26جنيف، من 

 

5 

ح الرئيست: سوصف موجز  ي ستعتمدها اللجنة.  ةقتر
  قائمة بالقرارات التر

ً
عمم قائمة القرارات مسبقا

ُ
من عىل الشاشة  وستعرضوست

 فيها عىل النحو الواجب. إتاحة الفرصة للمندوبي   للنظر أجل 

دىع اللجنة إىل اعتماد ملخص الرئيساإلجراء المطلوب
ُ
 . ة: ست

 اختتام الدورة .9

ة. وصف موجز   إىل ضيق الوقت، سيقدم منسقو المجموعات اإلقليمية فقط البيانات العامة مباشر
ً
ويتعي   عىل الدول  : نظرا

ي 
ون  يد اإللكتر ي السجل تقديمها كتابًيا إىل أمانة اللجنة عتر التر

 
ي إدراج بيناتها الختامية ف

 
 :التاىلي األعضاء الراغبة ف

developmentagenda@wipo.int . 

 . دقائق 3 الختامي ويجب أال تتجاوز مدة البيان  ية لإلدالء بالبيانات الختامية. سُيدىع منسقو المجموعات اإلقليم : اإلجراء المطلوب
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