A

CDIP/13/1 PROV.3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :مايو 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  42مايو 4102
مشروع جدول األعمال

من اإعداد ا ألمانة
.0

افتتاح ادلورة

.4

انتخاب أأعضاء املكتب

.2

اعامتد جدول ا ألعامل
انظر هذه الوثيقة.

.2

اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية عرشة للجنة
انظر الوثيقة .CDIP/12/12 Prov.

.5

بياانت عامة

.6

رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميه ومناقش ته وإاعداد تقارير عنه.
 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنيةانظر الوثيقة .CDIP/13/2
 التقرير التقيميي عن مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقلمنوا
انظر الوثيقة .CDIP/13/3
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 التقرير التقيميي ملرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلانأأقل منوا
انظر الوثيقة .CDIP/13/4
 التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيانظر الوثيقة .CDIP/13/5
 التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغةانظر الوثيقة .CDIP/13/6
 تقرير التقيمي اذلايت ملرشوع الاراءات وامل ك العامانظر الوثيقة .CDIP/13/7
 مواطن املرونة املتعلقة ابلاراءات يف الإطار القانوين املتعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطينوا إلقلميي  -اجلزء الثالث
انظر الوثيقة .CDIP/13/10
.7

النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة
 امللكية الفكرية والس ياحة :دمع ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان الناميةانظر الوثيقة .CDIP/13/8
 املرحةل الثانية ملرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجيةكحل لتحدايت اإمنائية حمددة
انظر الوثيقة .CDIP/13/9
 مواصةل املناقشة حول مواطن املرونة املتعلقة ابلاراءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطرافانظر الواثئق  CDIP/10/11و.CDIP/10/11 Add.
 الاقرتاح املعدل بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىلاملعلومات واملواد الإبداعية
انظر الوثيقة .CDIP/13/11
-

-

معلومات عن ا ألنشطة املتعلقة بارانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية ،وخاصة مهنا املعلومات عن اجلوانب
املتعلقة ابلتمنية
انظر الوثيقة .CDIP/13/12
قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية
انظر الوثيقة .CDIP/12/5
مواصفات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
ل توجد وثيقة.
املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية
ل توجد وثيقة.
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 مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنيةانظر الوثيقة .CDIP/8/INF/1
 رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية(الوثيقة )CDIP/8/INF/1
انظر الوثيقة .CDIP/9/14
 تقرير الفريق العامل اخملصص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاونألغراض التمنية
انظر الوثيقة .CDIP/9/15
 اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبويف جمال التعاون ألغراض التمنية
انظر الوثيقة .CDIP/9/16
 وضع تنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمالالتعاون ألغراض التمنية
انظر الوثيقة .CDIP/11/4
 ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي :طب ا ألعشاب الطبية يف غاانانظر الوثيقة .CDIP/13/INF/2
 ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي :قطاع تشغيل املعادن غري الرمسي يفكينيا
انظر الوثيقة .CDIP/13/INF/3
 ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي :الرشاكت غري الرمسية املصنعة ملنتجاتالعناية الشخصية واملزنلية يف جنوب أأفريقيا
انظر الوثيقة .CDIP/13/INF/4
 ادلراسة عن تأأثري امللكية الفكرية عىل صناعة ادلواء يف أأوروغوايانظر الوثيقة .CDIP/13/INF/5
 ادلراسة بشأأن التحليل املقارن للهنه ج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلفانظر الوثيقة .CDIP/13/INF/6

 ادلراسة الاس تكشافية اخلاصة بقطاع تكنولوجيا املعلومات املرصي ودور امللكية الفكرية :تقيمي اقتصاديوتوصيات
انظر الوثيقة .CDIP/13/INF/7

 ادلراسة املتعلقة بدور الاراءات يف اسرتاتيجيات ا ألعامل :حبث بشأأن دوافع الرشاكت الصينية محلاية اخرتاعاهتاباراءات وتنفيذها وتصنيعها للاراءات
انظر الوثيقة .CDIP/13/INF/8
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 ادلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية الاخرتاعات باراءات عىل الصعيدادلويل
انظر الوثيقة .CDIP/13/INF/9
.8

العمل املقبل

.1

ملخص الرئيس

 .01اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

