A

CDIP/20/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :نومفرب 2017

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017
جدول األعمال

اذلي اع متدته اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

افتتاح ادلورة
انتخاب انئب رئيس ابلنيابة
اعامتد جدول ا ألعامل
انظر هذه الوثيقة.
اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية
انظر الوثيقة .CDIP/19/12 Prov.
بياانت عامة
رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقييها ومناقش هتا وإاعداد تقارير بشأأهنا
 التقارير املرحليةانظر الوثيقة .CDIP/20/2
 التدابري املتخذة لضامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت بشأأن املرونةانظر الوثيقة .CDIP/20/5
 مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنيةانظر الوثيقة .CDIP/20/9
 خارطة طريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف اإطار "املرشوع اخلاص ابمللكيةالفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول"
انظر الوثيقة .CDIP/20/7
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 تروجي أأنشطة الويبو واملوارد املتعلقة بنقل التكنولوجياانظر الوثيقة .CDIP/20/11
 خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجياانظر الوثيقة .CDIP/20/12
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
"1" .6
 تقرير عن املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل اخلربات وا ألدوات واملهنجياتانظر الوثيقة .CDIP/20/3
 تقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشارينيانظر الوثيقة .CDIP/20/6
 .7النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة
 متابعة املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلانا ألقل منوا
انظر الوثيقة .CDIP/20/4
 صيغة مراجعة لقرتاح من امجمموعة ا ألفريقية وول تنظمي مؤمتر دو ي ةمرة  ل س نتني بشأأن امللكية الفكريةوالتمنية
انظر الوثيقة .CDIP/20/8
 نقاش وول البند  5من الاقرتاح املشرتك املقدةم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا بشأأنا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا
انظر املرفق ا ألول للوثيقة  CDIP/18/6 Revوالوثيقة .CDIP/20/10 Rev
 نقاش وول طريقة تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات اللجنة املقبةل ،مبا يف ذكل طلب اإضافة بند دامئاإىل جدول ا ألعامل
انظر الوثيقة .CDIP/18/4
 نقاش وول تنفيذ التوصيات املرتتبة عىل الاس تعراض املس تقلانظر الوثيقتني  CDIP/18/7و.CDIP/19/3
 دراسة وول اس تخدام امللكية الفكرية يف كولومبياانظر الوثيقة .CDIP/20/INF/2
 دراسة وول اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكيةانظر الوثيقة .CDIP/20/INF/3
 .8امللكية الفكرية والتمنية
 .9العمل املقبل
 .10ملخص الرئيس
 .11اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

