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 جدول األعمال

متدته اللجنة  اذلي اع

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب أأعضاء املكتب .2

 اعامتد جدول الأعامل .3
 انظر هذه الوثيقة.

 للجنة عرشة الثامنةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة  .4
 ..CDIP/18/11 Prov انظر الوثيقة

 بياانت عامة .5

عداد تقارير اومناقش هت هاوتقيي  التمنية أأجندةرصد تنفيذ مجيع توصيات  .6 تنفيذ  عنتقرير املدير العام النظر يف و  بشأأهنا واإ
 التمنية أأجندة

 التمنية أأجندةتنفيذ تقرير املدير العام عن  -
 .CDIP/19/2 انظر الوثيقة

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا   -  التقرير التقييي بشأأن مرشوع امللكية الفكرية واإ
 .CDIP/19/4 انظر الوثيقة

ىل املعلومات واملواد الإبداعيةتقرير مرحيل عن أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض  -  ابلنفاذ اإ
 .CDIP/19/8 انظر الوثيقة
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 املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية "1."6

دخالها عىل الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو -  التحسينات املمكن اإ
 .CDIP/19/10 انظر الوثيقة

 نظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدةال  .7

 التمنية توصيات أأجندةتقرير بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ  -
 .CDIP/19/3و CDIP/18/7 انظر الوثيقتني

 خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية -
 .CDIP/19/5 انظر الوثيقة

 أأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هباتقرير بش -
 .CDIP/19/6 انظر الوثيقة

 اقرتاح من اجملموعة الأفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية -
 .CDIP/19/7 انظر الوثيقة

دارة - امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية  املرشوع املقرتح من جنوب أأفريقيا بشأأن اإ
 عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 .CDIP/19/11 انظر الوثيقة

 تمنية وامللكية الفكريةقرار امجلعية العامة للويبو يف املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابل  -
 .CDIP/18/10و CDIP/12/5 انظر الوثيقتني

 س تدامة يف ادلورات املقبةل للجنةمناقشات حول طريقة تناول أأهداف التمنية امل  -
 .CDIP18/4 انظر الوثيقة

بنقل مناقشات حول الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود الولايت املتحدة وأأسرتاليا وكندا بشأأن الأنشطة املرتبطة  -
 التكنولوجيا

 ..CDIP/18/6 Revانظر املرفق الأول من الوثيقة 
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 ملخص الرئيس .9

 اختتام ادلورة .10
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