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CDIP/22/1 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018 ومفربن 19 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23إىل  19جنيف، من 

 جدول األعمال
متدته اللجنةذلي ا  اع

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول األعامل .2

 انظر هذه الوثيقة.

 اعامتد املراقبني .3

 .CDIP/22/6انظر الوثيقة 

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية .4

 ..CDIP/21/15 Prov انظر الوثيقة

 بياانت عامة .5

 قش ته وإعداد تقارير عنهرصد تنفيذ مجيع توصيات أجندة التمنية وتقيميه ومنا .6
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 تقارير مرحلية –

 .CDIP/22/2انظر الوثيقة 

 تقرير عن تقيمي املرحةل الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية –

 .CDIP/22/9انظر الوثيقة 

 مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية –

 .CDIP/22/13انظر الوثيقة 

 املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية "1."6

 جدوى إنشاء منتدى إلكرتوين بشأن املساعدة التقنية –

 .CDIP/22/3انظر الوثيقة 

 تقيمي أدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أنشطة املساعدة التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا –

 .CDIP/22/10الوثيقة انظر 

 التنس يق ادلاخيل والعمل مع األمم املتحدة والتعاون ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واإلقلميية –

 .CDIP/22/11انظر الوثيقة 

 حوار تفاعيل خبصوص املساعدة التقنية. –

 النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة .7

مرشوع معدل بشأن مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية  اقرتاح –

 املقرتح من مجهورية كينيا

 .CDIP/20/8انظر الوثيقة 

 املسائل اليت ينبغي تناولها يف إطار بند جدول األعامل املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية'' –

 .CDIP/22/17و CDIP/21/8 Rev تنيانظر الوثيق 

، ومساهامت ادلول األعضاء يف اخلطوات املس تقبلية 11و 5مناقشات بشأن توصييت الاس تعراض املس تقل  –

بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات 

 املس تقل الاس تعراض

 .CDIP/18/7وCDIP/19/3و CDIP/21/11. و CDIP/22/4 Revانظر الواثئق 

ديث لتلكفة خارطة الطريق بشأن الرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية حت –

 الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ابس تخدام املنصات القامئة

 .CDIP/22/5انظر الوثيقة 
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 التكنولوجيا قامئة مؤرشات لتقيمي خدمات الويبو وأنشطهتا املتعلقة بنقل –

 .CDIP/22/7انظر الوثيقة 

اقرتاح مرشوع معدل بشأن مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية  –

 املقرتح من مجهورية كينيا

 .CDIP/22/8انظر الوثيقة 

 ريقية اقرتحته بوركينا فاسومرشوع بشأن تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان األف –

 .CDIP/22/12انظر الوثيقة 

اقرتاح مرشوع معدل بشأن امللكية الفكرية وس ياحة اذلواقة يف بريو وغريها من البدلان النامية: تعزيز تمنية  –

 س ياحة اذلواقة عرب امللكية الفكرية

 .CDIP/22/14انظر الوثيقة 

 مرشوع رائد بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية، مقدم من الربازيل اقرتاح –

 .CDIP/22/15انظر الوثيقة 

حاةل إندونيس يا  -ملخص دراسة بشأن فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق آس يا  –

 واتيلند والفلبني

 .CDIP/22/INF/2انظر الوثيقة 

 فكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولنداملخص دراسة بشأن امللكية ال –

 .CDIP/22/INF/3انظر الوثيقة 

 ملخص دراسة بشأن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع األهداف اإلمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص –

 .CDIP/22/INF/4انظر الوثيقة 

 امللكية الفكرية والتمنية .8

 أة وامللكية الفكرية"عرض من األمانة عن "املر  –

 مناقشة بشأن "املرأة وامللكية الفكرية" –

 اقرتاح إلعالن بشأن "املرأة وامللكية الفكرية" مقدم من املكس يك –

 .CDIP/22/16انظر الوثيقة 

 العمل املقبل .9
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 ملخص الرئيس .10

 اختتام ادلورة .11

 ]هناية الوثيقة[


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

