
 
�ن للجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة – من 16 إ� 20 مايو 2022  برنامج العمل المؤقت للدورة الثامنة والع�ث

 دورة مختلطة
  
 

 3 من 1 الصفحة
 

ناقش الجلسة التار�ــــخ
ُ
ي ست

 الوث�قة/القض�ة اليت

ن 
ي

ن
إلثن

ا
 

16 
و 

ماي
20

22
 

 الجلسة األو�
(بتوق�ت  11:30 – 10:00

 )1جن�ف، توق�ت غ��نيتش +

 افتتاح الدورة •
 )CDIP/28/1 Prov. 2(الوث�قة اعتماد جدول األعمال  •
 ب�ان موجز تلق�ه األمانة �شأن �سق االجتماع •
  عامةب�انات  •

احة ة اس�ت   ف�ت
 الجلسة الثان�ة

11:45 – 13:00 
 عامة (تتمة)ب�انات  •

احة الغداء  اس�ت
13:00 – 15:00 

 

 الجلسة الثالثة
15:00 – 16:30 

 )CDIP/28/2تق��ر المدير العام عن تنف�ذ أجندة التنم�ة (الوث�قة  •

احة ة اس�ت   ف�ت
 الجلسة الرابعة

16:45 – 18:00  
 

ي تنف�ذ أهداف التنم�ة المستدامة والغا�ات المرتبطة بها  •
تق��ر �شأن مساهمة ال��بو �ف

 )CDIP/28/9(الوث�قة 

ثاء
ثال

ال
 

17 
و 

ماي
20

22
 

 الجلسة األو�
10:00 – 11:30 

ي المستقبل  •
ات�ج�ة تع��ز منصة و�بو ما�ش �ف  )CDIP/28/5(الوث�قة اس�ت

احة ة اس�ت    ف�ت

 الجلسة الثان�ة
11:45 – 13:00 

ي  •
وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة لتطب�قات األجهزة المحمولة �ف تق��ر اإلنجاز �شأن م�ش

مج�ات (الوث�قة   )CDIP/28/7قطاع ال�ب
 

ي  •
وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة لدعم تطب�قات األجهزة المحمولة �ف تق��ر تقي��ي لم�ش

مج�ات (الوث�قة   )CDIP/28/6قطاع ال�ب
احة الغداء  اس�ت

13:00 – 15:00 
 

 الجلسة الثالثة
15:00 – 16:30 

وع أجندة التنم�ة �شأن حق المؤلف وتوز�ــــع  • ي س�اق م�ش
نظرة عامة عن النواتج المنجزة �ف

ي المح�ط الرق�ي (الوث�قة 
 )CDIP/28/INF/6المحتوى �ف

احة ة اس�ت   ف�ت
 الجلسة الرابعة

16:45 – 18:00  
 

وع معّدل مقدم من تو�س للحد من حوادث الشغل واألمراض المهن�ة من خالل  • اح م�ش اق�ت
 )CDIP/28/4االبتكار والمل��ة الفك��ة (الوث�قة 

 
ي البيئة لوث�قة معّدلة  •

حة �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ة �ف لتقي�م وقائمة األ�شطة المق�ت
 )CDIP/25/9 REV.الرقم�ة (الوث�قة 
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�ن للجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة – من 16 إ� 20 مايو 2022  برنامج العمل المؤقت للدورة الثامنة والع�ث

 دورة مختلطة
  
 

 3 من 2 الصفحة
 

ناقش الجلسة التار�ــــخ
ُ
ي ست

 الوث�قة/القض�ة اليت

عاء
ألر�

ا
 

18 
و 

ماي
20

22
 

 

 الجلسة األو�
10:00 – 11:30 

ي تقدمها ال��بو  مساعدة التقن�ةالمواصلة المناقشات �شأن  • ي مجال التعاون  اليت
 ألغراض�ف

 )CDIP/24/8التنم�ة (الوث�قة 
 

ون�ة المستقبل�ة (الوث�قة  •  )CDIP/26/6مواصلة المناقشات �شأن الندوات اإلل��ت
احة ة اس�ت   ف�ت

 الجلسة الثان�ة
11:45 – 13:00 

ات�ج�ات التنف�ذ الخاصة بالتوص�ات  مناقشةمواصلة  • اح األمانة �شأن اإلجراءات واس�ت اق�ت
المعتمدة المنبثقة عن توص�ات االستعراض المستقل والخ�ارات �شأن اإلبالغ واالستعراض 

ات�ج�ات  اح جد�د للدول األعضاء عن الخطوات المستقبل�ة �شأن اإلجراءات واس�ت واق�ت
 مدة المنبثقة عن توص�ات االستعراض المستقلالتنف�ذ الخاصة بالتوص�ات المعت

 ) CDIP/24/15و CDIP/23/8(الوث�قتان 
احة الغداء  اس�ت

13:00 – 15:00 
 

 الجلسة الثالثة
15:00 – 16:30 

حات الدول األعضاء  • الخاصة بالموض�ع الفر�ي للمؤتمر الدو�ي �شأن المل��ة مناقشة مق�ت
ي عام 

  2023الفك��ة والتنم�ة المقرر عقدە �ف
 )CDIP/28/COMPILATION 2(الوث�قة 

احة ة اس�ت   ف�ت
 الجلسة الرابعة

16:45 – 18:00  
 

ي إطار بند جدول األعمال �شأن "المل��ة  •
ي س�جري تناولها �ف مناقشة الموضوعات اليت

�ن للجنة التنم�ة (ُير�ب االطالع ع�  قائمة الفك��ة والتنم�ة" بعد الدورة التاسعة والع�ش
 )CDIP/28/COMPILATION 1والوث�قة  الموضوعات

س
م�

خ
ال

 
19 

و 
ماي

20
22

 

 األو� الجلسة
10:00 – 11:30 

ات�ج�ات العالمات التجار�ة  –"المل��ة الفك��ة والتنم�ة"  • المل��ة الفك��ة واإلبداع: اس�ت
 والتصام�م ألصحاب األعمال

 
 عرض من تقد�م األمانة -
 مناقشة من قبل الدول األعضاء -

احة ة اس�ت   ف�ت
 الجلسة الثان�ة

11:45 – 13:00 
 )تتمة("المل��ة الفك��ة والتنم�ة"  •

احة الغداء  اس�ت
13:00 – 15:00 

 
 

 الجلسة الثالثة
15:00 – 16:30 

ي بالمل��ة الفك��ة والتنم�ة  • ي التكنولوج�ات  –تق��ر عن المؤتمر الدو�ي المعيف
االبتكار �ف

اء من أجل تحقيق التنم�ة المستدامة ( ) (الوث�قة 2021نوفم�ب  23-22الخ�ف
CDIP/28/3( 

 
 )CDIP/28/8تق��ر عن الجلسات التشارك�ة �شأن المرأة والمل��ة الفك��ة (الوث�قة  •

ة  احةف�ت   اس�ت
 الجلسة الرابعة

16:45 – 18:00  
 

 )CDIP/28/INF/2وتنف�ذها وتقي�مها (الوث�قة  أجندة التنم�ة مشار�ــــعدل�ل �شأن إعداد  •
 

ي الخاص بمشار�ــــع أجندة التنم�ة  •
ويف  ومخرجاتهاعرض موجز للفهرس اإلل��ت
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�ن للجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة – من 16 إ� 20 مايو 2022  برنامج العمل المؤقت للدورة الثامنة والع�ث

 دورة مختلطة
  
 

 3 من 3 الصفحة
 

ناقش الجلسة التار�ــــخ
ُ
ي ست

 الوث�قة/القض�ة اليت

عة
جم

ال
 

20 
و 

ماي
20

22
 

 الجلسة األو�
10:00 – 11:30 

ملخص �شأن مجموعة أدوات المل��ة الفك��ة لفائدة مطوري تطب�قات األجهزة المحمولة  •
 )CDIP/28/INF/5(الوث�قة 

 
دل�ل ال��بو �شأن السبل البد�لة لتس��ة المنازعات الخاصة بالتطب�قات  �نظرة عامة ع •

 )CDIP/28/INF/7(الوث�قة  المحمولة
 

ي مجال تطب�قات األجهزة المحمولة  لمحة عامة عن دل�ل •
 –ال��بو �شأن العقود الرئ�س�ة �ف

 )CDIP/28/INF/8رؤ�ة من منظور المطور�ن (الوث�قة 
احة ة اس�ت   ف�ت

 الجلسة الثان�ة
11:45 – 13:00 

وع أجندة التنم�ة �شأن تع��ز دور تق��ر موجز عن  • ي س�اق م�ش
برنامج التوج�ه المقدم �ف

ي البلدان النام�ة ع� استخدام نظام 
ي االبتكار ور�ادة األعمال و�شجيع النساء �ف

المرأة �ف
 )P/28/INF/3CDI(الوث�قة  المل��ة الفك��ة

 
كات الناشئة  –تح��ل األفكار إ� مشار�ــــع تجار�ة  • لمحة عامة عن دل�ل المل��ة الفك��ة لل�ش

 )CDIP/28/INF/4(الوث�قة 
احة الغداء  اس�ت

13:00 – 15:00 
 

 الجلسة الثالثة
15:00 – 16:30 

قة (إن ُوجدت)مواصلة المناقشات �شأن  •
�
 القضا�ا المعل

احة ة اس�ت   ف�ت
 الجلسة الرابعة

16:45 – 18:00  
 

 العمل المقبل •
 الرئ�س واعتمادەمناقشة ملخص  •
  اختتام الدورة •
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