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ر
والعشون
الدورة السابعة
نوفمب 2021
جنيف ،من  22إىل 26
ر

ّ
ر
المفصل
مشوع جدول األعمال

.1

افتتاح الدورة

ويلق مالحظاته ر
وصف موجز :سيفتتح المدير العام/نائب المدير العام للويبو الدورة ر
البحيبية.
ي
.2

انتخاب أعضاء المكتب

ر
سفبة السلفادور وممثلتها لدى منظمة
معاىل السيدة باتريشيا
وصف موجز :تلقت األمانة يف الدورة الحالية ترشيح
بينيديت ،ر
ي
ي
.
التجارة العالمية والويبو إلعادة انتخابها لمنصب الرئيسة ورشح السيد شانشيتا حق ،نائب الممثل الدائم ،البعثة الدائمة
لبنغالديش ف األمم المتحدة ف جنيف ،لمنصب نائب رئيسة دورة اللجنة .ولم يستلم أي ترشيح للنائب الثان للرئيسة ر
حت وقت
ي
ي
ي
إعداد هذه الوثيقة.

ُ :
ستدىع لجنة التنمية إىل انتخاب الرئيس ونائبيه لمدة عام واحد.
اإلجراء المطلوب
.3

اعتماد جدول األعمال
انظر الوثيقة .CDIP/27/1 Prov. 3

ُ
ر
وصف موجزُ :حذفت من ر
المقبح هذا مجموعة من البنود يف ضوء الشكل الذي تعقد به الدورة ومدتها .وقد
مشوع جدول األعمال
ر
ر
بينيديت من السلفادور ،مع الدول
الت أجرتها رئيسة اللجنة،
ي
معاىل السيدة باتريسيا ر ي
جرى إعداد جدول األعمال عقب المشاورات ي
سبتمب  .2021ويشمل ر
مشوع جدول األعمال ) (CDIP/27/1 Prov.3اقباحا من تونس )(CDIP/27/8
األعضاء بتاري خ 28
ر
ِّ
قدم إىل األمانة بعد االجتماع التشاوري المذكور أعاله.

ُ :
ستدىع لجنة التنمية إىل اعتماد جدول أعمال الدورة.
اإلجراء المطلوب
.4

اقبي
اعتماد المر ر
انظر الوثيقة CDIP/27/3

الخباء العالمية
وه شبكة ر
وصف موجز :تحتوي الوثيقة  CDIP/27/3عىل طلب تقدمت به إحدى المنظمات ر
غب الحكومية ،ي
المنتفعي بحق المؤلف ،للحصول عىل صفة مراقب مؤقت لدى لجنة التنمية لمدة عام واحد.
المعنية بحقوق
ر

ُ :
ستدىع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية إىل النظر يف طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت.
اإلجراء المطلوب
.5

البيانات العامة

وصف موجز :نظ ًرا إىل ضيق الوقت ،سيقدم منسقو المجموعات اإلقليمية فقط البيانات العامة ر
مباشة.
ويتعي عىل الدول
ر
ر
ً
ون عىل العنوان:
األعضاء الراغبة يف إدراج بياناتها العامة يف السجل تقديمها
عب ر
كتابيا إىل أمانة اللجنة ر
البيد اإللكب ي
.developmentagenda@wipo.int

اإلجراء المطلوبُ :
سيدىع منسقو المجموعات اإلقليمية لإلدالء ببيانات عامة .ويجب أال تتجاوز مدة البيان  3دقائق.
.6

رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمه ومناقشته وإعداد تقارير عنه
(أ )

تقارير مرحلية
انظر الوثيقة CDIP/27/2

وصف موجز :تقدم التقارير المرحلية السنوية لمحة عامة عن تنفيذ مشاري ع أجندة التنمية الجارية ،واإلنجازات المحققة يف تنفيذ
ُ
واألربعي ألجندة التنمية .وألغراض هذه الدورة ،وحسبما اتفق عليه يف اجتماع الدول األعضاء الذي دعا إليه
التوصيات الخمس
ر
ر
رئيس اللجنة استعدادا للدورة السادسة والعشين للجنة ،تلقت اللجنة التقارير المرحلية بشأن مشاري ع أجندة التنمية ونظرت فيها
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ر
ر
والعشين (الوثيقة  .)CDIP/26/2وتحتوي الوثيقة  CDIP/27/2عىل مجموعة تقارير مرحلية بشأن
خالل دورتها السادسة
ر
ر
الت تقدم نظرة شاملة عن تنفيذها للفبة من يوليو  2019إىل يوليو  2021وصالتها
توصيات أجندة التنمية الخمس
ر
واألربعي ر ي
ً
للفبة  ،2021/2020واستعراضا ألنشطة /إنجازات أجندة التنمية ذات الصلة وارتباطها
والمبانية
البنامج
ر
بالبامج ذات الصلة يف ر
ر
بالوثائق األخرى الوجيهة.

ُ :
ستدىع اللجنة إىل اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة يف الوثيقة.
اإلجراء المطلوب
(ب )

المشوع المعت بإدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :ر
تقرير إنجاز ر
البوي ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو
ي
ر
الت تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
فعال يف البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ي
انظر الوثيقة CDIP/27/4

وصف موجز :يحتوي مرفق الوثيقة  CDIP/27/4عىل تقرير إنجاز ر
المعت بإدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
المشوع
ي
ر
ر
الت تمر اقتصاداتها بمرحلة
البوي ج الستخدام الملكية
الفكرية عىل نحو فعال يف البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ي
ر
ر
انتقالية .ويتناول هذا التقرير الفبة الكاملة لتنفيذ هذا المشوع ،أي من يناير  2018إىل أكتوبر .2020

ُ :
ستدىع اللجنة إىل اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة يف الوثيقة.
اإلجراء المطلوب
(ج )

مشوع إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :ر
تقرير عن تقييم ر
البوي ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال
ً
ر
الت تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
يف البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ي
انظر الوثيقة CDIP/27/5

وصف موجز :يحتوي مرفق الوثيقة  CDIP/27/5عىل تقرير تقييم ر
المعت بإدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
المشوع
ي
ر
ر
الت تمر اقتصاداتها بمرحلة
البوي ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال يف البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ي
ه السيدة آنيتا لوتغيب ،مقيمة ،شبكة التقييم والبحوث من أجل التنمية،
انتقالية .وأعدت تقرير التقييم ر
خببة تقييم مستقلة ،ي
فيينا.

اإلجراء المطلوب :ستدىع اللجنة إىل اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة ف الوثيقة والنظر ف ر
الداىع إىل مواصلة تعميم
االقباح
ي
ي
ي
الت ّ
طورت ف سياق هذا ر
ر
المشوع.
ي
النتائج ي
ر
الت تقدمها الويبو يف مجال التعاون ألغراض التنمية
 "1".6المساعدة التقنية ي
-

ر
اإللكبونية المستقبلية
الندوات
انظر الوثيقة CDIP/26/6

المقبحة من األمانة من أجل تنظيم ندوات ر
ر
ر
إلكبونية مستقبلية،
االسباتيجية
وصف موجز :تتضمن الوثيقة CDIP/26/6
ر
وتعرض خيارين بشأن عملية اختيار المواضيع والجوانب األخرى .وبعد أن نظرت يف هذه الوثيقة يف دورتها السادسة والعشين،
قررت اللجنة إرجاء مناقشتها إىل دورتها المقبلة.
َّ
ر
ر
اإللكبونية بشأن المساعدة التقنية ()CDIP/25/3
والعشون 1التقرير عن الندوات
ويذكر بأن اللجنة ناقشت يف دورتها الخامسة
ر
ينبغ ألمانة اللجنة أن تواصل عقد
اإللكبونية بشأن المساعدة التقنية ( ،)CDIP/25/4وقررت أنه
وتقرير تقييم ندوات الويبو
ي
ندوات ر
إلكبونية ،مع مراعاة التوصيات الواردة يف الوثيقة  CDIP/25/4والتعليقات المقدمة من الدول األعضاء.

ُ
اإلجراء المطلوب :ستدىع اللجنة إىل النظر يف المعلومات الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/26/6والبت يف موضوع أي من الخيارين
ر
ً
ً
2
ينبغ لألمانة
المذكورين يف الوثيقة ،أي
الخيار األول "بناء عىل طلب الدول األعضاء" أو الخيار ي
الثان "بناء عىل اقباح األمانة " ،و ي
ر
أن تواصل عقد الندوات اإللكبونية بناء عليه.

1
2

يرد هذا القرار يف الفقرة  7من ملخص الرئيس.
سيتوقف ذلك عىل الخيار الذي تفضله الدول األعضاء.
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النظر يف برنامج عمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة
(أ )

ر
ر
ر
ر
الت آلت إىل الملك العام واستخدامها
اقباح مشوع منقح بشأن الكشف عن االخباعات ي
انظر الوثيقة CDIP/27/6

ر
ر
ر
ر
ر
الت آلت إىل الملك
وصف موجز :نظرت اللجنة ،خالل دورتها السادسة والعشين ،يف اقباح مشوع بشأن استخدام االخباعات ي
العام (الوثيقة  .)CDIP/24/16وألغراض إثراء المناقشة ،وزعت األمانة مذكرة تكميلية تقدم معلومات إضافية لتلك الواردة يف
ر
ر
ر
اقباح ر
ر
الت
المشوع .وقررت اللجنة أنه
"ينبغ لألمانة مراجعة اقباح المشوع ،بإدراج المعلومات الواردة يف المذكرة التكميلية ي
ي
ر
الت أبدتها الدول األعضاء ،وتقديمه إىل الدورة التالية للجنة التنمية ", .تحتوي الوثيقة CDIP/27/6
وزعتها ر األمانة والتعليقات ي
ُ
عىل اقباح منقح ر
للمشوع .وبعد تقديم األمانة للوثيقة ،سيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات.

ُ :
ستدىع اللجنة للنظر ف ر
مقبح ر
المشوع.
اإلجراء المطلوب
ي
(ب )

ر
مقبح ر
مشوع مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية
انظر الوثيقة CDIP/27/8

وصف موجز :تحتوي الوثيقة  CDIP/27/8عىل ر
اقباح ر
مشوع مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من
ُ
ر
خالل االبتكار والملكية الفكرية .وعقب تقديم الدولة العضو القباح ر
المشوع ذلك ،ستدىع اللجنة إلبداء تعليقاتها عليه ،وإذا لزم
ُ
ستقدم نسخة منقحة من ر
االقباح يف الدورة التالية للجنة التنمية.
األمر،

ُ :
ستدىع اللجنة للنظر ف ر
مقبح ر
المشوع.
اإلجراء المطلوب
ي
(ج )

الشكات الصغبة من خالل الملكية الفكرية :وضع ر
ر
تمكي ر
مقبح ر
اسباتيجيات
البازيل بشأن
ر
مشوع منقح مقدم من ر
ر
ر
ر
لدعم المؤشات الجغرافية أو العالمات الجماعية يف فبة ما بعد التسجيل
انظر الوثيقة CDIP/27/7

والعشين ،ف ر
تمكي ر
مقبح ر
ر
الصغبة من
الشكات
البازيل بشأن
وصف موجز :نظرت اللجنة ،يف دورتها السادسة
ر
مشوع مقدم من ر
ر
ي
ر
خالل الملكية الفكرية :وضع ر
ر
المؤشات الجغرافية أو العالمات الجماعية يف فبة ما بعد التسجيل (الوثيقة
اسباتيجيات لدعم
ر
ر
ً
 .)CDIP/26/9وناقشت اللجنة "مقبح ر
أكب بناء عىل تعليقات الدول األعضاء،
البازيل تطوير االقباح بشكل ر
المشوع وطلبت من ر
ر
ر
وبمساعدة األمانة ،يك تنظر فيه اللجنة يف دورتها التالية "..وتحتوي الوثيقة  CDIP/27/7مقبح المشوع المعدل المقدم من
البازيل ،الذي أعدته بمساعدة أمانة الويبو .وبعد تقديم تلك الدولة العضو ر
لمقبح ر
المشوع ،سيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات.
ر

ُ :
ستدىع اللجنة للنظر ف ر
مقبح ر
المشوع.
اإلجراء المطلوب
ي
.8

الملكية الفكرية والتنمية
–

دور مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار يف حفز نقل التكنولوجيا :الفرص والتحديات

ً
ً
وصف موجز :تناقش اللجنة يف إطار بند جدول األعمال المعنون "الملكية الفكرية والتنمية" موضوعا واحدا يف كل دورة .وحسبما
ر
ر
والعشين موضوع "دور مراكز
والعشين للجنة ،ستناقش اللجنة يف دورتها السابعة
اتفقت عليه الدول األعضاء يف الدورة الرابعة
ُ
دعم التكنولوجيا واالبتكار يف حفز نقل التكنولوجيا :الفرص والتحديات" .وبعد عرض من األمانة ،سيفتح المجال لإلدالء
بالتعليقات.

اإلجراء المطلوب :ستدىع اللجنة إىل مناقشة موضوع "دور مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار يف حفز نقل التكنولوجيا :الفرص
والتحديات" ،واإلحاطة علما بعرض األمانة.
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.9

العمل المقبل

ً
ر
الت ستنظر فيها الدورة التالية للجنة .وستشمل تلك
وصف
موجز :وفقا لما جرت به العادة ،ستقدم األمانة قائمة بالوثائق/المسائل ي
ً
ر
ر
ر
والعشين للجنة التنمية ،بيد
والعشين والسابعة
والعشين والسادسة
الدورتي الخامسة
القائمة أيضا الوثائق المقرر النظر فيها يف
ر
ُ
ُ
أنها ال تشمل جدول األعمال بسبب قيود الوقت والشكل الذي تعقد به الدورة .وستدىع الدول األعضاء إىل إبداء تعليقاتها عىل
تلك القائمة.

ُ
ر
ت ستنظر فيها الدورة التالية.
اإلجراء المطلوب :ستدىع اللجنة إىل الموافقة عىل قائمة المسائل والوثائق ال ي
.10

ملخص الرئيس

ً
ُ
ر
ر
الت ستعتمدها اللجنة .وستعمم قائمة القرارات مسبقا وعرضها عىل الشاشة إلتاحة
وصف موجز :ستقبح الرئيسة قائمة بالقرارات ي
الفرصة للدول األعضاء للنظر فيها عىل النحو الواجب.

ُ :
ستدىع اللجنة إىل اعتماد ملخص الرئيس.
اإلجراء المطلوب
.11

اختتام الدورة

وصف موجز :نظ ًرا إىل ضيق الوقت ،سيقدم منسقو المجموعات اإلقليمية فقط بيانات الختام ر
مباشة.
ويتعي عىل الدول األعضاء
ر
ر
ً
ون عىل العنوان:
الراغبة يف إدراج بيناتها الختامية يف السجل تقديمها
عب ر
كتابيا إىل أمانة اللجنة ر
البيد اإللكب ي
.developmentagenda@wipo.int
اإلجراء المطلوبُ :
الختام  1دقيقة.
سيدىع منسقو المجموعات اإلقليمية لإلدالء بالبيانات الختامية .ويجب أال تتجاوز مدة البيان
ي

[نهاية الوثيقة]
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