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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :أأبريل 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016
جدول األعمال
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افتتاح ادلورة
انتخاب أأعضاء املكتب
اعامتد جدول ا ألعامل
انظر هذه الوثيقة.
اعامتد املراقبني
انظر الوثيقة .CDIP/17/6
اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السادسة عرشة للجنة
انظر الوثيقة .CDIP/16/10 Prov
بياانت عامة
رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميه ومناقش ته وإاعداد تقارير بشأأنه
 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنيةانظر الوثيقة .CDIP/17/2
 التقرير التقيميي بشأأن مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقيةانظر الوثيقة .CDIP/17/3
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النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة
 خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكريةانظر الوثيقة .CDIP/17/4
 ألية لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونةانظر الوثيقة .CDIP/17/5
 تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانيةانظر الوثيقة .CDIP/17/7
 خارطة الطريق ألنشطة الويبو املتعلقة بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامةانظر الوثيقة .CDIP/17/8
 مسح ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجياانظر الوثيقة .CDIP/17/9
 مرشوع رائد لترسيع نقل التكنولوجيا ،والبحث والتطوير من أأجل حتسني الكفاءات التقنية لستيعاب العلوموالتكنولوجيا احمللية الصادرة عن اجلامعات وقطاع الإنتاج
انظر الوثيقة .CDIP/17/10
 مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصاديةانظر الوثيقة .CDIP/16/4 Rev
 اس تعراض خاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنيةانظر الواثئق  CDIP/16/6و CDIP/9/15و CDIP/9/16و.CDIP/8/INF/1
 التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلانالنامية والبدلان ا ألقل منوا
انظر الوثيقة .CDIP/16/7 Rev
 قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةانظر الوثيقة .CDIP/16/9
 تقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويلانظر الوثيقة .CDIP/15/5
 دليل معيل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف معاهد ا ألحباث والتطويرانظر الوثيقة .CDIP/17/INF/2
 مناذج عقود امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث املموةل من القطاع العامانظر الوثيقة .CDIP/17/INF/3
 دليل معيل لتمثني امللكية الفكرية لفائدة املؤسسات التعلمييةانظر الوثيقة .CDIP/17/INF/4
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 .9العمل املقبل
 .10ملخص الرئيس
 .11اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

