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 جدول األعمال

 اللجنةاذلي اعمتدته 

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب أأعضاء املكتب .2

 اعامتد جدول الأعامل .3
 انظر هذه الوثيقة.

 اعامتد املراقبني .4
 .CDIP/21/3 انظر الوثيقة

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة العرشين للجنة التمنية .5
 ..CDIP/20/13 Prov انظر الوثيقة

 بياانت عامة .6

عداد تقارير  توصيات أأجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته يعرصد تنفيذ ج  .7 والنظر يف تقرير املدير العام عن تنفيذ  عنهواإ
 أأجندة التمنية

 التمنية أأجندةاملدير العام عن تنفيذ  تقرير -
 .CDIP/21/2 انظر الوثيقة
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 هبا تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة -
 .CDIP/21/10 انظر الوثيقة

شأأن مرشوع بناء القدرات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة تقرير تقيميي ب  -
منائية حمددة ـ املرحةل الثانية  حال لتحدايت اإ

 .CDIP/21/13 انظر الوثيقة

اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات "الفئة جمي" من حتليل أأوجه القصور يف خدمات وأأنشطة الويبو  -
 أأجندة الويبو للتمنية
 .CDIP/21/5 انظر الوثيقة

تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل  -
 احللول"التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء 

 .CDIP/21/6 انظر الوثيقة

 املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية "1."7

 مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية -
 .CDIP/21/4 انظر الوثيقة

 املساعدة التقنية لأغراضاختيار اخلرباء الاستشاريني بشأأن ممارسات الويبو  -
 .CDIP/21/9 انظر الوثيقة

نشاء املنتدى اخلاص ابملساعدة التقنية -  مناقشة اإ

 النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة .8

عة لقرتاح اجملموعة الأفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية راج  املصيغة مناقشة ال  -
 والتمنية الفكرية

 .CDIP/20/8 انظر الوثيقة

دراج بند دامئ  - مناقشة طريقة تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية، مبا يف ذكل طلب اإ
 يف جدول الأعامل
 .CDIP/18/4 انظر الوثيقة

 ح من جهورية كينيااملقرت  تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقيةمرشوع  -
 .CDIP/21/7 انظر الوثيقة

مجموعة مساهامت ادلول الأعضاء بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن  -
 الاس تعراض املس تقل
 .CDIP/21/11 انظر الوثيقة

الابتاكر  الأمريكية بشأأن تعزيز دور النساء يفقدم من وفود كندا واملكس ي  والولايت املتحدة املرشوع امل مقرتح  -
 واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية

 .CDIP/21/12 انظر الوثيقة
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وفد بريو بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو: تسخري امللكية الفكرية  قدم مناملرشوع امل مقرتح  -
 الطهيي يف بريو لأغراض تمنية الس ياحة وفن

 .CDIP/21/14 انظر الوثيقة

 اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من البدلان الأفريقية دراسة -
 .CDIP/21/INF/2 انظر الوثيقة

أأوغندا: دراسات قطاعية عن املواد املس تخدمة ادلراسة املتعلقة بتعزيز الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف  -
 بن روبوس تا وجتهزي الفواكه املداريةزراعة  يف

 .CDIP/21/INF/3 انظر الوثيقة

 ادلراسة بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل -
 .CDIP/21/INF/4 انظر الوثيقة

مبابورا اجليولوجية"ادلراسة عن  - طار مرشوع حديقة اإ  "امللكية الفكرية: أ لية لتعزيز هوية املقاطعة يف اإ
 .CDIP/21/INF/5 انظر الوثيقة

 امللكية الفكرية والتمنية .9

طار بند جدول الأعامل املُعنون "امللكية  - مجموعة مساهامت ادلول الأعضاء بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإ
 كرية والتمنية"الف

 ..CDIP/21/8 Rev انظر الوثيقة

 العمل املقبل .10

 ملخص الرئيس .11

 اختتام ادلورة .12

 ]هناية الوثيقة[


