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عداد تقارير عنه أأجندةرصد تنفيذ مجيع توصيات  .7 تنفيذ  عنوالنظر يف تقرير املدير العام  التمنية وتقيميه ومناقش ته واإ

 التمنية أأجندة

 التمنية أأجندةاملدير العام عن تنفيذ  تقرير -

 .CDIP/23/2انظر الوثيقة 

جناز مرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية  - الفكرية مع مؤسسات تقرير اإ

 وا  التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل من

 .CDIP/23/4انظر الوثيقة 

جناز املرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  - تقرير اإ

 املرحةل الثانية –

 .CDIP/23/5انظر الوثيقة 

 –و وبعض البدلان الأفريقية سي والبرصي وتطويره يف بوركينا فاتقيميي ملرشوع تعزيز القطاع السمعتقرير  -

 الثانية املرحةل

 .CDIP/23/6انظر الوثيقة 

تقرير تقيمي ملرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات  -

 لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  التدريب القضايئ يف ا

 .CDIP/23/7انظر الوثيقة 

 اتقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هب -

 .CDIP/23/10انظر الوثيقة 

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

لكرتوين بشأأن املساعدة التقنيةمنتدى منوذج  -  اإ

 .CDIP/23/9انظر الوثيقة 

 يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية دجمهاعرض من الأمانة بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني بعد  -

 النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة .8

 التنفيذ واسرتاتيجيات الإجراءات بشأأن املس تقبلية اخلطوات حول الأعضاء دلولل الإضافية ساهامتامل  -

 املس تقل الاس تعراض عن املنبثقة املعمتدة التوصيات لأغراض

 .CDIP/23/3انظر الوثيقة 
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توصيات بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن اقرتاح الأمانة  -

 والاس تعراضالإبالغ  يارات بشأأنواخل  الاس تعراض املس تقل

 .CDIP/23/8انظر الوثيقة 

مرشوع امللكية " مبوجب الإلكرتوين املقام املنتدى تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدامحتديث ل  -

 INSPIRE " ودجمه يف منصة الويبو اجلديدةالفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول

 .CDIP/23/11انظر الوثيقة 

دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من رتاح ملتابعة اق -

 البدلان الأفريقية

 .CDIP/23/12انظر الوثيقة 

ل - يف بوركينا فاسو والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى قطاع املوس يقى  تطويرملرشوع بشأأن  اقرتاح معدَّ

 الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقياوبعض بدلان الاحتاد 

 .CDIP/23/13انظر الوثيقة 

مقرتح مرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية  -

 بصفته قضية حمورية يف التمنية الاقتصادية

 .CDIP/23/15انظر الوثيقة 

 مرص يف الثقايف والهنوض ابلرتاث الإمنائية الأهداف دمع: والثقافة احةوالس ي الفكرية امللكيةعن  دراسة ملخص -

 .CDIP/22/INF/4انظر الوثيقة 

 ملخص دراسة عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين يف الربازيل وش ييل -

 .CDIP/23/INF/2انظر الوثيقة 

 امللكية الفكرية والتمنية .9

 البيئة الرمقية امللكية الفكرية والتمنية يف -

 "اقرتاح مقدم من الاحتاد الرويس بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية -

 .CDIP/23/16انظر الوثيقة 

 العمل املقبل .10

 ملخص الرئيس .11

 اختتام ادلورة .12

 []هناية الوثيقة
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