
 

CDIP/29/1 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022أكتوبر  17التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون ةتاسعالالدورة   والعشر
 2022 أكتوبر  21إىل  17جنيف، من 

 جدول األعمال

 الذي اعتمدته اللجنة

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2
 هذه الوثيقة.  ر)ي(انظ

 البيانات العامة .3

 رصد تنفيذ جميع توصيات أجندة التنمية وتقييمه ومناقشته وإعداد تقارير عنه.  .4

 مشاري    ع أجندة التنمية الجاري تنفيذها –تقارير مرحلية  (أ)

 CDIP/29/2 الوثيقة ر)ي(انظ

وع أجندة التنمية  (ب) حات مشاري    ع أجندة التنميةإنجاز مشر  بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقتر

 CDIP/29/4 الوثيقة ر)ي(انظ

حات مشاري    ع أجندة التنمية (ج) وع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقتر  تقرير تقييمي لمشر

 CDIP/29/5 الوثيقة ر)ي(انظ

ن ألجندة التنمية تنفيذ تقرير مرحلي عن  (د)  التوصيات الخمس واألربعي 
 CDIP/29/10 الوثيقة ر)ي(انظ

 من قبل شعبة الرقابة الداخلية ماتش ويبو تقييم عن عرض  (ه)

 EVAL 2020-05 الوثيقة ر)ي(انظ
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ي مجال التعاون ألغراض التنمية1."4
ن
ي تقدمها الويبو ف

 " المساعدة التقنية التر

ي مجال التعاون ألغراض التنمية –
ن
ي تقدمها الويبو ف

 مواصلة المناقشات بشأن المساعدة التقنية التر

 CDIP/24/8 الوثيقة ر)ي(انظ

ونية المستقبلية –  مواصلة المناقشات بشأن الندوات اإللكتر

 CDIP/26/6 الوثيقة ر)ي(انظ

ي برنامج العمل لتنفيذ التوصيات المعتمدة .5
ن
 . النظر ف

ح المجموعة (أ) ن بشأن الملكية الفكرية والتنمية مقتر  األفريقية حول تنظيم مؤتمر دولي مّرة كل سنتي 

 CDIP/29/3 الوثيقة ر)ي(انظ

ح محدث -تنفيذ التوصيات المعتمدة الناتجة عن االستعراض المستقل  (ب)  من األمانة ومساهمات الدول األعضاء مقتر

 CDIP/29/6 الوثيقة ر)ي(انظ

ة والمتوسطةتجميع دراسات الويبو للحاالت  (ج) كات الصغت  ي الشر
ن
 بشأن إدارة الملكية الفكرية ف

 CDIP/29/7 الوثيقة ر)ي(انظ

اح بشأن المرحلة الثانية (د) مجيات: اقتر ي قطاع التر
ن
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف  مشر

 CDIP/29/8 الوثيقة ر)ي(انظ

اح مجموعة البلدان األفريقية بشأن إج (ه) ي مجال اقتر
ي تقدمها الويبو فن

ي مستقل للمساعدة التقنية التر راء استعراض خارجر
 التعاون ألغراض التنمية

 CDIP/29/9 الوثيقة ر)ي(انظ

وع معدل مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية (و) اح مشر  اقتر

 CDIP/29/11 الوثيقة ر)ي(انظ

 . الفكرية والتنميةالملكية  .6

 تسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا –

 العمل المقبل .7

 ملخص الرئيس .8

 اختتام الدورة .9

 ]نهاية الوثيقة[


