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CDIP/24/1 PROV. 3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 نومفرب 4 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
ىل  18جنيف، من   2019نومفرب  22اإ

 مشروع جدول األعمال
عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة .1

 اعامتد جدول الأعامل .2

 انظر هذه الوثيقة.

 اعامتد املراقبني .3

 .CDIP/24/13 انظر الوثيقة

 والعرشين للجنة التمنية الثالثةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة  .4

 ..CDIP/23/17 Prov انظر الوثيقة

 بياانت عامة .5
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عداد تقارير عنهرصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقيميه  .6  ومناقش ته واإ

 تقارير مرحلية -

 .CDIP/24/2 انظر الوثيقة

 مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديةالإجناز حول تقرير  -

 .CDIP/24/3 انظر الوثيقة

جناز املرشوع املعين  - الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف مللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع ابتقرير اإ

 يف مرص وغريها من البدلان النامية

 .CDIP/24/4 انظر الوثيقة

كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية  –تقرير عن املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية  -

 (2019 مايو 20)

 .CDIP/24/5 انظر الوثيقة

دارة معلومات  املوجه املؤمتر ادلويلتقرير عن  - للبدلان الأقل منوًا والبدلان النامية بشأأن حق املؤلف واإ

 العام القطاع

 .CDIP/24/6 انظر الوثيقة

تقرير تقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف  -

 ناميةمرص وغريها من البدلان ال 

 .CDIP/24/10 انظر الوثيقة

 رشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديةم تقرير عن تقيمي  -

 .CDIP/24/11 انظر الوثيقة

 مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية -

 .CDIP/24/12 انظر الوثيقة

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

 تقرير عن تنفيذ قرار ادلول الأعضاء بشأأن مساعدة الويبو التقنية -

 .CDIP/24/8 انظر الوثيقة

 النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة .7

 التمنية لأغراضمناقشة بشأأن اس تعراض خاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون  -

 .CDIP/16/6وCDIP/9/16 وCDIP/9/15 و CDIP/8/INF/1 الواثئقانظر 
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ملزمع البند الفرعي اخلاص ابملؤمتر ادلويل املنّظم مّرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية وامناقشة بشأأن  -

 2021عقده يف عام 

 .من ملخص رئيس ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية 1.8الفقرة انظر 

الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن مواصةل مناقشة اقرتاح الأمانة بشأأن  -

اقرتاح جديد لدلول الأعضاء عن و  الإبالغ والاس تعراض يارات بشأأنواخل  الاس تعراض املس تقلتوصيات 

لتنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات ا

 الاس تعراض املس تقل

 .CDIP/24/15و CDIP/23/8 تنيانظر الوثيق 

 مناقشة املوضوعات املقبةل حتت بند جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتمنية" -

 قامئة املوضوعات.انظر 

ل مل  - رشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت اقرتاح معدَّ

 الاقتصادية احمللية بصفته قضية حمورية يف التمنية

 .CDIP/24/9 انظر الوثيقة

ندونيس ي - الوسائل الضامنة  وبولندا واململكة املتحدة بشأأن امقرتح مرشوع مقدم من وفود الربازيل وكندا واإ

 مقرتحات مرشوعات أأجندة التمنية لنجاح

 .CDIP/24/14 انظر الوثيقة

 احملموةلراسة بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات الأهجزة ادلملخص  -

 .CDIP/24/INF/2 انظر الوثيقة

 ملخص ادلراسة عن امللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة يف رسي لناك -

 .CDIP/24/INF/3 انظر الوثيقة

 امللكية الفكرية يف تمنية الس ياحة املس تدامة يف انميبيا موجز ادلراسة عن دور -

 .CDIP/24/INF/4 انظر الوثيقة

توافر واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية محلاية تطبيقات الأهجزة احملموةل يف البدلان عن  دراسة النطاقموجز  -

 املس تفيدة الثالثة، ويه كينيا وترينيداد وتوابغو والفلبني

 .CDIP/24/INF/5 انظر الوثيقة
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 امللكية الفكرية والتمنية .8

 الفكريةالرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية  -

 العمل املقبل .9

 ملخص الرئيس .10

 اختتام ادلورة .11

 ]هناية الوثيقة[


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

