
 

SCP/34/1 PROV.2 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 سبتمي   20التاري    خ: 

اءات بقانونالمعنية الدائمة اللجنة   الي 

 ة والثالثونرابعالالدورة 
 2022 مي  بتس 30إىل  26جنيف، من 

وع جدول األعمال ل مشر
ّ
 المعد

 األمانةمن إعداد 

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2

 انظر هذه الوثيقة. 

اءات الوطنية/اإلقليمية .3 ن البر اءات: بعض الجوانب من قواني   تقرير عن النظام الدولي للبر

 . SCP/34/2انظر)ي( الوثيقة 

اءات .4  االستثناءات والتقييدات عىل حقوق البر

 . SCP/34/3الوثيقة  )ي(نظرا

 . SCP/19/6و SCP/14/7وثائق أخرى ذات صلة: 

اض .5 ي ذلك أنظمة االعبر
اءات، بما فن  جودة البر

ن   . SCP/34/5و SCP/34/4انظر)ي( الوثيقتي 

  اعات المنجزة باستخدام الذكاء االصطناعي أو من قبل اءة فيما يخص االخبر جلسة تشاركية بشأن األهلية للبر
 .  الذكاء االصطناعي

 ا ي مكاتب الملكية الفكرية. جلسة تشاركية بشأن آليات الفحص الشي    ع للبر
ن
 ءات ف

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7وثائق أخرى ذات صلة: 
 SCP/31/8 Rev. و  SCP/30/9و SCP/28/8و SCP/24/3و SCP/23/4و SCP/20/11 Rev. و 
 . SCP/33/4و
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اءات والصحة .6  البر

 . SCP/34/6انظر)ي( الوثيقة 

  اءات المرتبطة باألدوية المبادرات المتعلقة بقواعد البيانات المتاحة للجمهور بشأن معلومات وضع البر
 واللقاحات: تحديث. 

  ي المتعلق بجائحة
عرض تقدمه منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن التعاون الثالث 

اءات.  19-كوفيد  والبر

  عرض تقدمه منظمة الصحة العالمية بشأن مبادرةC-TAP . 

  .ي يضطلع بها
خيص التر  عرض يقدمه مجمع براءات األدوية بشأن أنشطة البر

 SCP/28/9 Rev. و  SCP/24/4و SCP/17/11و SCP/16/7 Corr. و  SCP/16/7وثائق أخرى ذات صلة: 
 . SCP/28/10 Rev. و 

ليهم .7
ِّ
اءات وموك ن مستشاري البر  رسية االتصاالت بي 

  اءات وموكليهم. جلسة تشاركية تركز عىل الجوانب العابرة للحدود ن مستشاري البر  لشية االتصاالت بي 

 نقل التكنولوجيا .8

 . SCP/34/7ي( الوثيقة نظر)ا

  ي تعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية
اءات فن جلسة تشاركية بشأن اإلسهامات اإليجابية لنظام البر

ي تنطوي عليها. 
 للبلدان فضال عن التحديات التر

 العمل المقبل .9

 ملخص الرئيس .10

 اختتام الدورة .11

 ة الوثيقة[]نهاي
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