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ل وع جدول األعمال المفصَّ  مشر
 

 افتتاح الدورة .1
 

ي الويبو إىل إلقاء سستفتتح رئيسة لجنة التنمية الدورة، و  : وصف موجز 
 
تدعو نائب المدير العام لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ف

حيبية.   مالحظاته التر
 

 اعتماد جدول األعمال .2
 .  .2CDIP/28/1 Provانظر الوثيقة 

 
ين للجنة التنمية بطريقة هجينة من الساعة  : وصف موجز   إىل الساعة  10:00من المقرر عقد الدورة الثامنة والعشر

ً
مساًء  006:صباحا

وع .2CDIP/28/1 Provالوثيقة وتتضمن )بتوقيت وسط أوروبا(.  ي أجرتها رئيسة  مشر
 عقب المشاورات التر

ّ
جدول األعمال الُمعد

ي 
ة باتريشيا بينيديتر  .  2022أبريل  7مع الدول األعضاء بتاري    خ  ،اللجنة، معاىلي السفتر

 
دىع لجنة التنمية إىل اعتماد جدول أعمال الدورة: اإلجراء المطلوب

ُ
 . ست

 
 بيانات عامة .3

 
: : يمكن للدول األعضاء اإلدالء ببيوصف موجز  تيب التاىلي منسقو المجموعات؛ ثم الوفود الوطنية؛ ثم ممثلو المنظمات اناتها العامة بالتر

جمة الفوري رسل الوفود بياناتها العامة قبل االجتماع إىل قسم التر
ُ
ذا لو ت ي الحكومية الدولية والمنظمات غتر الحكومية المعتمدة. وحبَّ

ة ف 
ي عىل العنوان:  عت  الويبو أو أمانة لجنة التنمية 

ون  يد اإللكتر جمة.  developmentagenda@wipo.intالت   للتر
ً
ا  تيستر

 
دىع : اإلجراء المطلوب 

ُ
   دقائق.  3. ويجب أال تتجاوز مدة البيان الوفود إىل اإلدالء ببيانات عامةست

 
 بشأنهاوإعداد تقارير رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمها ومناقشتها  .4

 
 تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية (أ)

 CDIP/28/2انظر الوثيقة 
 

 : وصف موجز 
ّ
ي اضطلعت بها الويبو من أجل تنفيذ أجندة يقد

ي م تقرير المدير العام لمحة عامة عن األنشطة التر
التنمية وتعميمها ف 

ي إطار مجاالت . 2021منظمة ذات الصلة خالل عام برامج ال
، ويعرض تنفيذ أجندة التنمية وتعميمها ف 

ً
ال
ّ
 معد

ً
ِبع التقرير أسلوبا

ّ
ويت

ي تبسيط قطاعات الويبو.  العمل الرئيسية لكل قطاع من
وتتضمن الوثيقة  عرض المعلومات وتجنب االزدواجية. ويسهم هذا النهج ف 

CDIP/28/2  ي يبلغ عددها
ي  1توصية 45أوجه االرتباط بير  توصيات أجندة التنمية التر

 قائمة  تتوقعها الويبو. والنتائج التر
ً
وتعرض أيضا

وعات أجندة  من عام  بمشر
ً
 م األمانة للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. وبعد تقدي. 2021التنمية اعتبارا

ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/2ست

 
ي بالملكية الفكرية والتنمية   (ب)

اء من أجل تحقيق التنمية  –تقرير عن المؤتمر الدوىلي المعت  ي التكنولوجيات الخض 
االبتكار ف 

 (2021نوفمت   23-22المستدامة )
 . CDIP/28/3انظر الوثيقة 

 
م مّرة كل سنتير  بشأن الملكية الفكرية  CDIP/28/3تعرض الوثيقة : وصف موجز 

ّ
ي المنظ

 للعنارص الرئيسية للمؤتمر الدوىلي الثان 
ً
ملخصا

ة من  ي الفتر
اء من أجل تحقيق التنمية حول موضوع  2021نوفمت   23إىل  22والتنمية والمعقود ف  ي التكنولوجيات الخض 

"االبتكار ف 
 المستدامة".  

 
ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/3ست

                                                
ي يبلغ عددها  1

www.wipo.int/ip-توصية من خالل هذا الرابط:   45يمكن االطالع عىل التوصيات المعتمدة التر
development/en/agenda/recommendations.html 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=572671
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=572671
mailto:developmentagenda@wipo.int
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569172
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569172
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=568113
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=568113
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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وع "تعزيز استخدام  (ج) مجتطبيقات األجهزة المحمولة لدعم  الملكية الفكريةتقرير تقييمي لمشر ي قطاع الت 

 
 يات"ف

 . CDIP/28/6انظر الوثيقة 
 

 تقرير  CDIP/28/6تتضمن الوثيقة  : وصف موجز 
ً
 تقييميا

ً
وع  ا استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات األجهزة المحمولة "تعزيز لمشر

مجيات ي قطاع الت 
 
مة مستقلة، مدريد.  (. CDIP/22/8 )الوثيقة" ف  وقد أعدت التقرير التقييمي السيدة كارولينا ديل كامبو فارا، ُمقيِّ

 
ي الوثيقة: اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
ي التوصيات الداعية إىل  CDIP/28/6 ست

والنظر ف 
ي 
وع ونتائجه ف   العمل المعتاد للويبو. مواصلة تعميم منهجية تنفيذ هذا المشر

 
وع "تعزيز استخدام  (د) مجياتتطبيقات األجهزة المحمولة لدعم  الملكية الفكريةتقرير إنجاز مشر ي قطاع الت 

 
 "ف

 . CDIP/28/7انظر الوثيقة 
 

وع " CDIP/28/7تتضمن الوثيقة  : وصف موجز  ي تقرير إنجاز مشر
 
تعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات األجهزة المحمولة ف

مجيات وع،  (. CDIP/22/8 )الوثيقة" قطاع الت  ة تنفيذ المشر  . 2021إىل ديسمت   2019من يناير  أيويغطي التقرير كامل فتر
 

ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/7ست

 
 تقرير عن الدورات التشاركية بشأن المرأة والملكية الفكرية (ه)

 . CDIP/28/8انظر الوثيقة 
 

ي مجال سلسلة من الدورات التشاركية بشأن "سد  ناًء عىل طلب من لجنة التنمية، أطلقت األمانةب : وصف موجز 
الفجوة بير  الجنسير  ف 

ي ا
ي إطار هذه السلسلة، ف 

ة من أبريل إىل أكتوبر الملكية الفكرية". وُعقدت ثالث دورات تشاركية، ف  وتتضمن الوثيقة  . 2021لفتر
CDIP/28/8  .عن تلك الدورات 

ً
 تقريرا

 
ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/8ست

 
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها (و)

 تقرير بشأن مساهمة الويبو ف 
 . CDIP/28/9انظر الوثيقة 

 
  عقب القرار الذي ستتخذه اللجنة، ستقدم الويبو : وصف موجز 

ً
 سنويا

ً
ي تنفيذ أهداف التنمية ا تقريرا

لمستدامة عن مساهمتها ف 
وبعد تقديم الوثيقة، سُيفتح المجال ه التقارير. عىل التقرير السادس من هذ CDIP/28/9وتحتوي الوثيقة  والغايات المرتبطة بها. 

 لإلدالء بالتعليقات. 
 

ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب
ي المعلومات الواردة ف 

دىع اللجنة إىل النظر ف 
ُ
 بها.  CDIP/28/9ست

ً
 واإلحاطة علما

 
ي تقدمها الويبو  المساعدة "1."4

ي مجال التعاون ألغراض التنمية التقنية التر
 ف 

 
ي مجال التعاون ألغراض التنمية –

ي تقدمها الويبو ف 
 مواصلة النقاش بشأن المساعدة التقنية التر

 . CDIP/24/8انظر الوثيقة 
 

اح إسبانيا بشأن المساعدة التقنية، وتس CDIP/24/8تقدم الوثيقة : وصف موجز   لتنفيذ اقتر
ً
ىع إىل تيستر النقاش الذي تجريه ملخصا

ي مجال التعاون ألغراض التنمية.  اللجنة بشأن
ي تقدمها الويبو ف 

 المساعدة التقنية التر
 

ي مجال التعاون ألغراض 
ي تقدمها الويبو ف 

ي أثناء مناقشة المراجعة الخارجية للمساعدة التقنية التر
، فإن اللجنة، ف  وعىل سبيل التذكتر

 من ست نقاط بشأن المساعدة التقنية قدمه وفد إسبانياالتنمية، قد اعتمدت ا
ً
 مكونا

ً
احا ذ عىل مدى ست دورات. ع 2قتر

َّ
 ىل أن ُينف

                                                
اح إسبانيا مرفق بالملحق  2 ة للجنة التنمية.  1اقتر  من ملخص رئيس الدورة السابعة عشر

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569442
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=569442
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=570391
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=570391
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452323
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ً
ي جملة أمور  ،3وقررت اللجنة أيضا

 
ي مجال  ، فتح بند فرىعي جديد ف

 
ي تقدمها الويبو ف

ي جدول األعمال بشأن "المساعدة التقنية التر
 
ف

ة ين(.  التعاون ألغراض التنمية" عىل مدى ست دورات )من الدورة التاسعة عشر ي إطار هذا إىل الدورة الرابعة والعشر
 
ودارت النقاشات ف

اح إسبانيا.   ي جدول األعمال حول تنفيذ اقتر
 
 البند الفرىعي ف

 
ي الدور 

 
اح إسبانيا )الوثيقةوف  عن تنفيذ اقتر

ً
ين للجنة، قدمت األمانة تقريرا أن تتخذ هذا  4وقررت اللجنة(. CDIP/24/8 ة الرابعة والعشر

 لمزيد من المناقشة. 
ً
ي المستقبل أساسا

 
مها الدول األعضاء ف

ِّ
احات أخرى محتملة تقد اح وأي اقتر  أن  االقتر

ً
وقررت اللجنة أيضا

ي تقدمها 
ي إطار البند الفرىعي من جدول األعمال بشأن "المساعدة التقنية التر

 
المناقشات المتعلقة بمساعدة الويبو التقنية ستستمر ف

ي مجال التعاون ألغراض التنمية". الويب
 
 و ف

 
ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب

ي المعلومات الواردة ف 
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
اإلجراءات المستقبلية المتعلقة ، ومناقشة CDIP/24/8ست

ي مجال التعاون ألغراض التنمية والبت فيها. 
ي تقدمها الويبو ف 

 بالمساعدة التقنية التر
 

ونية المستقبليةمواصلة النقاش  –  بشأن الندوات اإللكتر
 . CDIP/26/6انظر الوثيقة 

 
ونية مستقبلية، وتعرض اال  CDIP/26/6تتضمن الوثيقة : وصف موجز  حة من األمانة بشأن تنظيم ندوات إلكتر اتيجية المقتر ستر

ين والسابعة  ختيار المواضيع والجوانب األخرى. خيارين بشأن عملية ا ي دورتيها السادسة والعشر
 
ي هذه الوثيقة ف

 
وعندما نظرت اللجنة ف

ين، قررت إرجاء مناقشتها إىل الدورة التالية للجنة.   والعشر
 

ي الوثيقة : راء المطلوباإلج
ي المعلومات الواردة ف 

دىع اللجنة إىل النظر ف 
ُ
اتيجية عقد الندوات  CDIP/26/6ست ي استر

والبت ف 
ونية المستقبلية، وعىل وجه التحديد: " الخيار أو عملية اختيار المواضيع، أي الخيار األول "بناًء عىل طلب الدول األعضاء"  "1اإللكتر

ي "بناًء عىل 
اح األمانة"؛ "الثان  ونية المستقبلية. 2اقتر ي ستتناولها الندوات اإللكتر

 " ونطاق المواضيع التر
 

ي برنامج  .5
 عمل لتنفيذ التوصيات المعتمدةالنظر ف 

 
 من الدورة التاسعة  (أ)

ً
ي إطار بند جدول األعمال بشأن "الملكية الفكرية والتنمية" بدءا

ي سيجري تناولها ف 
مناقشة المواضيع التر

ين   للجنةوالعشر
 . CDIP/28/COMPILATION 1والوثيقة  قائمة المواضيعانظر 

 
ين، وافقت عىل أن إن : وصف موجز  ي دورتها السابعة والعشر

ي بند جدول األعمال بشأن "العمل المقبل" ف 
ي أثناء النظر ف 

لجنة التنمية، ف 
ي إطار بند جدول األعمال بشأن "الملكية الفكرية 

ي سيجري تناولها ف 
 بشأن المواضيع التر

ً
ي أن تتخذ قرارا

الدورة المقبلة للجنة ينبىع 
 من دورتوالتنمية"، بدء
ً
ين. ا ي عام  قائمة المواضيعوتتضمن ها التاسعة والعشر

ي قدمتها الدول األعضاء ف 
احات التر ي 2018االقتر

، وتِرد ف 
ين، أرسلت الدول األعضاء CDIP/22/17و  .CDIP/21/8 Revالوثيقتير   ي دورتها السابعة والعشر

. وعقب القرار الذي اتخذته اللجنة ف 

ي الوثيقة 
احات ف  احات بمواضيع جديدة، وتِرد تلك االقتر اح. و CDIP/28/COMPILATION 1اقتر ي قدمتها بعد عرض االقتر

ات التر
 الدول األعضاء، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. 

 
ي إطار : اإلجراء المطلوب

ي سيجري تناولها ف 
ي المواضيع التر

ي قدمتها الدول األعضاء، والبت ف 
احات التر ي االقتر

دىع اللجنة إىل النظر ف 
ُ
ست

ي دوراتها المق
 بلة. بند جدول األعمال بشأن "الملكية الفكرية والتنمية" ف 

 
ي  (ب)

ي بالملكية الفكرية والتنمية المزمع عقده ف 
احات الدول األعضاء بشأن الموضوع الفرىعي للمؤتمر الدوىلي المعت  مناقشة اقتر

 2023عام 
 . CDIP/28/COMPILATION 2انظر 

 
ين، وافقت عىل إن لجنة : وصف موجز  ي دورتها السابعة والعشر

ي بند جدول األعمال بشأن "العمل المقبل" ف 
ي أثناء النظر ف 

التنمية، ف 
ي بالملكية الفكرية وال

ي عام مناقشة الموضوع الفرىعي للمؤتمر الدوىلي المعت 
عيت الدول األعضاء إىل . 2023تنمية المزمع عقده ف 

ُ
ود

                                                
ي الفقرة  3

 
ة للجنةخص رئيس الدورة الثامنة من مل 5.7يِرد هذا القرار ف  التنمية.  عشر

 من ملخص الرئيس. 11.8يِرد هذا القرار في الفقرة  4

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=537901
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احاتها إىل األمانة، وترِ  ي الوثيقة إرسال اقتر
 
احات ف ي قدمتها . و CDIP/28/COMPILATION 2د تلك االقتر

احات التر عقب عرض االقتر
 الدول األعضاء، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. 

 
ي دورتها 

 
، طلبت اللجنة، ف ، ثالثة مؤتمرات دولية متتالية تدوم وعىل سبيل التذكتر ين، من األمانة أن تعقد، مّرة كل سنتير  الثانية والعشر

 بشأن الملكية الفكرية والتنمية بدء
ً
 واحدا

ً
ين. يوما  من دورتها الثالثة والعشر

ً
ي ا

 
قد أول هذه المؤتمرات ف

ُ
ي اليوم 2019مايو  20وع

 
، ف

ين للجنة، وكا قد فادة من نظام الملكية الفكرية". ن موضوعه "الملكية الفكرية والتنمية: كيفية االستاألول من الدورة الثالثة والعشر
ُ
وع

ة من  ي خالل الفتر
ين للجنة، وكان موضوعه 2021نوفمت   23إىل  22المؤتمر الدوىلي الثان  ي اليومير  األولير  من الدورة السابعة والعشر

 
، ف

اء من ي التكنولوجيات الخض 
 
ي عام التنمية المستدامة". أجل تحقيق  "االبتكار ف

 
 . 2023وسُيعقد المؤتمر الثالث ف

 
ي الموضوع الفرىعي للمؤتمر الدوىلي المزمع  : اإلجراء المطلوب

ي قدمتها الدول األعضاء، والبت ف 
احات التر ي االقتر

دىع اللجنة إىل النظر ف 
ُ
ست

ي عام 
 . 2023عقده ف 

 
اتي (ج) اح األمانة بشأن اإلجراءات واستر جيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن توصيات مواصلة مناقشة اقتر

اح جديد للدول األعضاء عن الخطوات المستقبلية  االستعراض المستقل والخيارات بشأن اإلبالغ واالستعراض، ومناقشة اقتر
اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن توصيات االستعرا  ض المستقلبشأن اإلجراءات واستر

 . CDIP/24/15و CDIP/23/8انظر الوثيقتير  
 

 عن : وصف موجز 
ً
ي الدورة CDIP/18/7االستعراض المستقل لتنفيذ توصيات أجندة التنمية )تجدر اإلشارة إىل أن تقريرا

 
رض ف

ُ
( قد ع

ي عام الثامنة ع
ة للجنة التنمية ف  لب. 2016شر

ُ
رد  CDIP/19/3وتتضمن الوثيقة رد عىل التوصيات الموجهة إليها. من األمانة إعداد  وط

ي الوثيقة  األمانة عىل تلك التوصيات. 
 التوصيات الواردة ف 

ً
توصية منبثقة عن الدورة  12وعددها  CDIP/18/7وناقشت اللجنة أيضا

ة إىل  ين للجنة. الدورة الثانية التاسعة عشر  12و 10و 9و 8و 7و 6و 4و 3و 2و 1واعتمدت اللجنة التوصيات والعشر
ً
، وأحاطت علما

ي االستعراض المستقل 
 .  11و 5بتوصيتر

اتيجيات التنفيذ" الخاصة بالتوصيات  /8CDIP/23وبناًء عىل طلب لجنة التنمية، أعدت اللجنة الوثيقة  ح "اإلجراءات واستر ي تقتر
التر

ح   المعتمدة المنبثقة عن االستعراض المستقل بشأن تنفيذ توصيات أجندة التنمية، وتقتر
ً
"اإلجراءات الخاصة باإلبالغ  أيضا

ين للجنة التنمية، أحاطت االستعراض" بشأن تلك التوصيات. وا ي الدورة الثالثة والعشر
 بالوثيقة وقررت "مواصلة مناقشة وف 

ً
للجنة علما

اتيجيات تنفيذ التوصيات  احات جديدة تقدمها الدول األعضاء. 15و 13و 7و 4و 3و 2و 1استر  ، ومناقشة أي اقتر

اتيجية تنفيذ التوصية   ين، عىل استر ي دورتها الرابعة والعشر
ي الوثيقة   13ووافقت اللجنة، ف 

 . CDIP/23/8كما وردت ف 

ي الوثيقة 
، عىل النحو الوارد ف 

ً
احا م وفد جنوب أفريقيا اقتر

َّ
ي دورتها الراCDIP/24/15وقد

ين. ، ونظرت فيه اللجنة ف  ولم بعة والعشر
ي دوراتها المقبلة.  ووافقت اللجنةاتفاق بشأن مضمون هذه الوثيقة.  ُيتوصل إىل

 
 عىل مواصلة النقاش بشأن هذه المسألة ف

 و 
 
 إىل الشكلرجئأ

ً
ي عامي  ت مناقشة هذه المسألة نظرا

، وبناًء عىل طلب الدول 2021و 2020المقتضب لدورات اللجنة المعقودة ف 
 األعضاء. 

اتيجيات تنفيذ التوصيات : اإلجراء المطلوب  ي اإلجراءات واستر
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
، وخيارات اإلبالغ 15و 7و 4و 3و 2و 1ست

ي الوثيقة 
حتها األمانة ف  ي اقتر

ي CDIP/23/8واالستعراض التر
اح الذي قدمته جمهورية جنوب أفريقيا الذي يرِد ف  ي االقتر

، والنظر كذلك ف 
 . CDIP/24/15الوثيقة 

 
  (د)

َّ
ي البيئة الرقميةوثيقة منق

حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف   حة عن التقييم وقائمة األنشطة المقتر
 . CDIP/25/9 REV.انظر الوثيقة 

 
وع : وصف موجز  ح مشر ي البيئة الرقمية" بناًء عىل مقتر

طلبت اللجنة من األمانة  ،(CDIP/23/16 )الوثيقة"الملكية الفكرية والتنمية ف 
اح أنشطة تهدف إىل دعم تنفيذ توصيات أجندة الويبو بشأن التنمية من الفئة  ي سياق رقمنة مكاتب الملكية الفكرية، واقتر

إجراء تقييم ف 
 لذلك الطلب.    CDIP/25/9وأعدت األمانة الوثيقة  5ألف إىل الفئة جيم. 

ً
 استجابة

 

                                                
 إىل ردم الهوة الرقمية )التوصية  5

ً
ي تطوير البت  التحتية 24الهادفة تحديدا

 
ي ف

ي مجال الملكية الفكرية من خالل المض 
 
(، وتعزيز الكفاءات المؤسسية الوطنية ف

 للنمو والتنمية )التوصية (، وت10)التوصية 
ً
 (. 27يستر الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحقيقا
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رجئ
 
 إىل الشكلوأ

ً
ي عامي  ت مناقشة هذه الوثيقة نظرا

 
، وبناًء عىل طلب الدول 2021و 2020المقتضب لدورات اللجنة المعقودة ف

ي أن تنقح األمانة هذه الوثيقة، فعلعضاء. األ 
 
ين، عىل أنه إذا رغبت الدول األعضاء ف ي دورتها السابعة والعشر

 
يها إبالغ ووافقت اللجنة، ف

قية. وبناًء عىل ذلك، تلقت األمانة هذا الطلب من مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز و  األمانة قبل االجتماع.  وتتضمن أوروبا الشر
ي نقحتها األمانة.  الوثيقة CDIP/25/9 REV.الوثيقة 

 وبعد عرض الوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. التر
 

ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب 
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
 . CDIP/25/9 REV.ست

 
وع (ه) ح مشر ح مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية مقتر

َّ
 منق
 . CDIP/28/4انظر الوثيقة 

 
وع " : وصف موجز  ح مشر ي مقتر

 
ين، ف ي دورتها السابعة والعشر

 
الحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل نظرت اللجنة، ف

و (. و CDIP/27/8 )الوثيقة" االبتكار والملكية الفكرية ح المشر ح بناًء عىل ناقشت اللجنة مقتر ع، وطلبت من تونس تطوير المقتر
ي الدورة الحالية. تعليقات الدول األعضاء وبمساعدة األمان

 
ح. وبعد  CDIP/28/4وتتضمن الوثيقة ة للنظر فيه ف

َّ
وع المنق ح المشر مقتر

 تقديم وفد تونس للوثيقة، سُيفتح المجال لإلدالء بالتعليقات. 
 

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

ُ
 ست

 
ي المستقبل (و)

 
اتيجية تعزيز منصة ويبو ماتش ف  استر

 . CDIP/28/5انظر الوثيقة   
 

ي أن تقدم األمانة  : وصف موجز 
ين، أنه ينبىع  ي بند "العمل المقبل" من جدول أعمال دورتها السابعة والعشر

قررت اللجنة، أثناء النظر ف 
اتيجية تعزي ي وثيقة حول "استر

حة، وتوضح  CDIP/28/5وتتضمن الوثيقة المستقبل".  ز منصة ويبو ماتش ف  اتيجية األمانة المقتر استر
ي تستند إليها خططها الرامية إىل إدخال تعديالت عىل غرض منصة ويبو ماتش الحالية وأهدافها ووظائفها.  

 بالتفصيل المبادئ التر

ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب
دىع اللجنة إىل النظر ف 

ُ
 . CDIP/28/5ست

 
وعات أجندة التنمية وتنفيذها وتقييمها (ز)  دليل بشأن إعداد مشر

 . CDIP/28/INF/2انظر الوثيقة 
 

ي سياق  CDIP/28/INF/2تتضمن الوثيقة : وصف موجز 
عد ف 

 
وعات أجندة التنمية وتنفيذها وتقييمها، الذي أ الدليل بشأن إعداد مشر

وع أجندة التنمية بشأن  وعات أجندة التنمية" مشر حات مشر  (.  REVCDIP/24/14. )الوثيقة"الوسائل الضامنة لنجاح مقتر
 

، سويشا.   كة إفال كو، السيد دانييل كيلتر  هذا الدليل الخبتر االستشاري من شر
َّ
 وأعد

 
ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/2ست

 
وع أجندة التنمية بشأن  (ح) ي سياق مشر

م ف 
َّ
ي االبتكار وريادة األعمال تقرير موجز عن برنامج التوجيه المقد

تعزيز دور المرأة ف 
ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية

 وتشجيع النساء ف 
 . CDIP/28/INF/3انظر الوثيقة 

 
وع أجندة :  وصف موجز  ي البلدان التنمية بشأن "كان أحد أهداف مشر

ي االبتكار وريادة األعمال وتشجيع النساء ف 
تعزيز دور المرأة ف 

عات ورائدات األعمال من  (CDIP/21/12 Rev. " )الوثيقةالنامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية هو إنشاء برنامج توجيه للمختر
وع.   البلدان المستفيدة من المشر

 
ة من نوفمت   CDIP/28/INF/3وتتضمن الوثيقة 

ي الفتر
، الذي ُعقد ف 

ً
 عن برنامج التوجيه المذكور سلفا

ً
 موجزا

ً
اير  2021تقريرا إىل فت 

2022  . 
 

ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/3ست

 
كات الناشئة –تحويل األفكار إىل مشاري    ع تجارية  (ط)  لمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية للشر
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 . IP/28/INF/4CDانظر الوثيقة 
 

كات الناشئة، بعنوان "تحويل األفكار إىل  CDIP/28/INF/4تتضمن الوثيقة : وصف موجز  لمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية للشر
وع أجندة التنمية بشأن " ي سياق مشر

 
 ف

ّ
عد
 
ي البلدان مشاري    ع تجارية" الذي أ

 
ي االبتكار وريادة األعمال وتشجيع النساء ف

 
تعزيز دور المرأة ف

 (. CDIP/21/12 Rev. ة)الوثيق" النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية
 

ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/4ست

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

 . CDIP/28/INF/5انظر الوثيقة 
 

 بشأن مجموعة أدوات الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة  CDIP/28/INF/5تتضمن الوثيقة : وصف موجز 
ً
ملخصا

وع أجندة التنمية بشأن " ي سياق مشر
 
ت ف

ّ
عد
 
ي أ
ي المحمولة، التر

 
تعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات األجهزة المحمولة ف

مجيات  (. CDIP/22/8" )الوثيقة قطاع الت 
 
يخت، واألستاذ  ي جامعة ماستر

 
ي قانون الملكية الفكرية ف

 
وتوىل إعداد مجموعة األدوات كل من الدكتورة آنكي مورالند، أستاذة مساعدة ف

ي جامعة كوين ماري بلندن. 
 
 نووام شيمتوف، نائب رئيس مركز دراسات القانون التجاري ف

 
ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/5ست

 
وع أجندة التنمية بشأن   (ك) ي سياق مشر

ي البيئة الرقمية"لمحة عامة عن النواتج المتحققة ف 
 "حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

 . CDIP/28/INF/6انظر الوثيقة 
 

خيص  CDIP/28/INF/6تتضمن الوثيقة : وصف موجز  ي لحق المؤلف وممارسات التر
لمحة عامة عن الدراسة المتعلقة باإلطار القانون 

ي البيئة الرقمية. للمحتوى ال
 لدراستير  سمىعي البضي ف 

ً
، ملخصا

ً
وع وتتضمن، تحديدا ي سياق مشر

لف بإجرائها ف 
 
وست دراسات حالة ك

ي البيئة الرقمية" )الوثيقةحق المؤلف وتوزي    ع أجندة التنمية بشأن "
 (. CDIP/22/15 REV. المحتوى ف 

 
ي الوثيقة  : اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/6ست

 
اعات المتعلقة بتطبيقات األجهزة المحمولة  (ل)  لمحة عامة عن دليل الويبو بشأن الُسبل البديلة لتسوية الت  

 . CDIP/28/INF/7قة انظر الوثي
 

اعات المتعلقة بتطبيقات دليل الويبو بشأن الُسبل البديلة عامة عن  لمحة CDIP/28/INF/7الوثيقة تتضمن  : وصف موجز  لتسوية الت  
وع أجندة التنمية بشأن "، األجهزة المحمولة ي سياق مشر

 ف 
ّ
عد
 
تعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم تطبيقات األجهزة المحمولة الذي أ

مجيات ي قطاع الت 
 (. CDIP/22/8)الوثيقة " ف 

 
ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب

 بالمعلومات الواردة ف 
ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/7ست

 
ي مجال تطبيقات األجهزة المحمولة   (م)

 رؤية من منظور المطورين –لمحة عامة عن دليل الويبو بشأن العقود الرئيسية ف 
 . CDIP/28/INF/8الوثيقة انظر 

 

ي مجال تطبيقات األجهزة عامة عن  لمحة CDIP/28/INF/8الوثيقة تتضمن : وصف موجز 
دليل الويبو بشأن العقود الرئيسية ف 

وع أجندة التنمية بشأن "رؤية من منظور المطورين،  –المحمولة  ي سياق مشر
 ف 
ّ
عد
 
تعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم الذي أ
مجيات ي قطاع الت 

 (. CDIP/22/8)الوثيقة " تطبيقات األجهزة المحمولة ف 
 

ي الوثيقة : اإلجراء المطلوب
 بالمعلومات الواردة ف 

ً
دىع اللجنة إىل اإلحاطة علما

ُ
 . CDIP/28/INF/8ست
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اتيجيات التصميم لرواد األعمالالملكية الفكرية واالبتكار: العالمات  –  التجارية واستر

 
ي إطار بند جدول األعمال المعنون "الملكية الفكرية والتنم: وصف موجز 

 
ي كل دورة. تناقش اللجنة ف

 
ا ف

ً
ا واحد

ً
وحسبما ية" موضوع
ي دورتها الحالية موض

 
ين للجنة، ستناقش اللجنة ف ي الدورة الرابعة والعشر

 
الملكية الفكرية واالبتكار: وع "اتفقت عليه الدول األعضاء ف

اتيجيات التصميم لرواد األعمال ، سُيفتح بعده المجال لمساهمات الدول األعضاء ". العالمات التجارية واستر
ً
وستقدم األمانة عرضا

 وتبادل اآلراء فيما بينها.  
 

دىع اللجنة إىل مناقشة موضوع "الملكية الفكرية واالبتكار: : اإلجراء المطلوب
ُ
اتيجيات التصميم لرواد ست العالمات التجارية واستر

 بالعرض المقدم من األمانة. 
ً
 األعمال"، واإلحاطة علما

 
 العمل المقبل .7

 
ي ست: وصف موجز 

 لما جرت به العادة، ستقدم األمانة قائمة بالوثائق/ المسائل التر
ً
دىع الدول نظر فيها الدورة المقبلة للجنة. وفقا

ُ
وست

 تعليقاتها عىل تلك القائمة. داء األعضاء إىل إب
 

 
ي ستنظر فيها الدورة المقبلة.  : اإلجراء المطلوب

دىع اللجنة إىل الموافقة عىل قائمة المسائل والوثائق التر
ُ
 ست

 
 ملخص الرئيسة .8

 
ح رئيسة اللجنة قائمة ب : وصف موجز  ي ستعتمدها اللجنة. ستقتر

 و القرارات التر
ً
عمم قائمة القرارات مسبقا

ُ
عرض عىلسوست

ُ
الشاشة  ت

 إلتاحة الفرصة للدول األعضاء للنظر فيها عىل النحو الواجب. 
 

دىع اللجنة إىل اعتماد ملخص الرئيس : اإلجراء المطلوب 
ُ
 . ةست

 
 اختتام الدورة .9

 
دىع الدول األعض: وصف موجز 

ُ
 إرسالها اء إىل اإلدالء ببيانات ختامية. ست

ً
ي تقديم بياناتها الختامية كتابيا

ويمكن للدول األعضاء الراغبة ف 
ي عىل العنوان: 

ون  يد اإللكتر  developmentagenda@wipo.int.إىل أمانة اللجنة عت  الت 
 

دىع الوفود إىل اإلدالء ببيانات  : اإلجراء المطلوب 
ُ
. . ختاميةست  ويجب أال تتجاوز مدة البيان دقيقتير 

 
 
 

 ]نهاية الوثيقة[
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