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  جدول األعمال

  ا0ي اعمتدته اللجنة

  افتتاح ا4ورة .1

 اع>د جدول أالعامل .2
 انظر هذه الوثيقة.

 للجنة احلادية عرشةاع>د مرشوع تقرير ا4ورة  .3
 ..CDIP/11/9 Provانظر الوثيقة 

 رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنه .4

 تقارير مرحلية -
  .CDIP/12/2انظر الوثيقة 

والعلمية املالمئة jاالت تكنولوجية تقيميي عن مرشوع تكوين الكفاءات يف اسـتخدام املعلومات التقنية تقرير  -
 )31و 30و 19معينة كحل لتحدrت ٕامنائية حمددة (التوصيات 

  .CDIP/12/3انظر الوثيقة 

 ٔالنشطة إالمنائيةارصد ) بغية دمع RBMتقرير تقيميي عن مرشوع تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ( -
 هاوتقيمي 

 .CDIP/12/4انظر الوثيقة 
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 ر يف بر�مج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدةالنظ .5

 آلية التنسـيق كام تقتضيه املراجعة املسـتق� لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية -
  .CDIP/11/8انظر الوثيقة 

 قرار امجلعية العامة للويبو بشأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية -
  ..CDIP/6/12 Rev والوثيقة CDIP/12/5انظر الوثيقة 

 املؤمتر ا4ويل بشأن امللكية الفكرية والتمنية -
  .ال توجد وثيقة

 ان النامية والب�ان أالقل منواالتصاممي لتطوير أالعامل يف الب� ٕادارةرائد بشأن امللكية الفكرية و مرشوع  -
  .CDIP/12/6انظر الوثيقة 

 املساعدة التقنية اليت تقد�ا الويبوبشأن دليل  -
  .CDIP/12/7الوثيقة انظر 

 قياس تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف واكالت أالمم املتحدة أالخرى وٕاسهام الويبو يف ت  أالهداف. -
  .CDIP/12/8انظر الوثيقة 

اقرتاح تنفيذ بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات  -
 .بداعيةواملواد االٕ 

 .CDIP/12/9انظر الوثيقة 

 مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية -
 .CDIP/8/INF/1انظر الوثيقة 

 رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية -
 )CDIP/8/INF/1 الوثيقة(

  .CDIP/9/14انظر الوثيقة 

تقرير الفريق العامل ا¶صص املعين �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال التعاون  -
 ٔالغراض التمنية

  .CDIP/9/15انظر الوثيقة 

املساعدة التقنية اليت تقد�ا اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة الب�ان أالفريقية بشأن  -
 الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

  .CDIP/9/16انظر الوثيقة 

ارجية للمساعدة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف اخلراجعة حا« تنفيذ بعض التوصيات املقتبسة من تقرير امل -
  جمال التعاون ٔالغراض التمنية

  .CDIP/11/4انظر الوثيقة 
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 )2اءات وامل  العام (دراسة عن الرب  -
  .CDIP/12/INF/2انظر الوثيقة 

 دراسة نطاق بشأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض الب�ان أالفريقية -
  .CDIP/12/INF/3انظر الوثيقة 

 معلية تتبع جغرايف - أالدمغة  اسـتزنافبشأن امللكية الفكرية و دراسة  -
  .CDIP/12/INF/4انظر الوثيقة 

 امللكية الفكرية والتنقل ا4ويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة أالدمغةبشأن ملخص حلقة معل  -
  .CDIP/12/INF/5انظر الوثيقة 

 دراسة عن اسـتخدام مناذج املنفعة يف Åيلند -
 .CDIP/12/INF/6انظر الوثيقة 

 العمل املقبل .6

 ملخص الرئيس .7

  اختتام ا4ورة .8

  [هناية الوثيقة]


