
 

SCP/34/INF/2 REV. 
ةاألصل:  ل  اإلن

ــــخ:  تم  5التار  2022 س

ة الدائمة اللجنة  اءات قانونالمعن  ال

عالالدورة   ة والثالثونرا
ف، من   2022 م تس 30إ  26جن

وع جدول األعمال المفّصل  حم  المق  والجدول الزم

قة   من إعداد األمانةوث  

 للجنة الدائمة  .1 عة والثالث ح للدورة الرا  مق وع جدول أعمال مفّصل وجدول زم  م ة ع قة اإلعالم تحتوي هذە الوث
ة من   الف ف   جن عقد 

ُ
 ست اءات)، ال اءات (لجنة ال قانون ال ة    26المعن   30إ تم . وستجتمع 2022س ل هج ش  ،

ل يوم من الساعة   الساعة  9.00اللجنة  احا إ  الساعة 3.00 عد الظهر ومن الساعة 1.00ص ت  3.00 عد الظهر إ مساء بتوق
ا) ت وسط أورو ف (توق  . جن

 طلب الدول األعضاء.  .2  بناء ع  جميع المشارك ل األمر ع سه قة ل   وقد أعدت الوث قة ع حتوي المرفق األول لهذە الوث و
وع جدول األعمال المفّصل الذي   م اءات، ال  للجنة ال  الدورة الثالثة والثالث ل الذي اعتمد   أساس العمل المق تم إعدادە ع

ة من   الف   6ُعقدت    9إ سم قة  24(انظر(ي) الفقرة  2021د  ). SCP/33/5من الوث

اء .3  للجنة ال عة والثالث ا للدورة الرا ا مؤقتا إرشاد  جدوال زمن عرض المرفق الثا  و ات. ومع مراعاة التقدم المحرز 
شأن بنود  ت المناقشات   توق ات ع ح إدخال تغي ق س أن  جوز للرئ ت عنها الوفود أثناء الدورة،   أع ارات ال المناقشات والخ

 جدول األعمال، حسب االقتضاء. 

 ذلك المرفقان] ]
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 المرفق األول
 

 

وع جدول األعمال المفّصل  م

 افتتاح الدورة . 1
ة.  حي  مالحظاته ال ل بو (أو ممثله) الدورة و فتتح المدير العام لل  س

 اعتماد جدول األعمال . 2
قة  . SCP/34/1 Prov.   انظر(ي) الوث

اءات  . 3  ال عض الجوانب من قوان اءات:   لل ر عن النظام الدو ةتق م اإلقل ة  الوطن
قة   . SCP/34/2انظر(ي) الوث  

 معلومات  حتوي ع اءات والذي   للجنة ال و  موقع المنتدى اإلل قة الوضع الراهن للتحديثات ع تعرض هذە الوث
ة أن م اءات اإلقل اتب ال مكن للدول األعضاء وم ة. و م اإلقل ة اءات الوطن  ال جوانب معينة من قوان ادل  تتعلق  ت

ة  وط األهل مختلف الجوانب، مثل  ما يتعلق  ة ف م اإلقل ة اءات الوطن  ال  قوان ة  شأن التطورات األخ المعلومات 
دات.  ثناءات والتقي اءة والمسائل ذات الصلة فضال عن االس  لل

اءات . 4  حقوق ال دات ع ثناءات والتقي  االس
قة  (ي)نظرا  . SCP/34/3الوث  

ات هذا  تحتوي هذە  أهداف وغا اءات. وتغ نفاد حقوق ال اس ثناء المتعلق  شأن االس ة  قة مرجع وع وث  م قة ع الوث
ة  م  الصكوك اإلقل االستخدام السابق  ثناء المتعلق  ام االس ثناء، وكذلك أح  لالس  الدو ثناء، واإلطار القانو االس

ا المحا   ذلك قضا ما  ة   الوطن  والقوان  تواجهها الدول األعضاء  ات ال قة التحد  ذلك، توضح الوث اإلضافة إ م. و
نفاد حقوق  اس ة المتعلقة  ام القانون  الملحق، تجمع األح ذە. و ة ونتائج تنف  الوطن موجب القوان ثناء  ذ هذا االس تنف

ة.  م ة واإلقل عات الوطن  ال اءات   ال

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

اض . 5  ذلك أنظمة االع ما  اءات،   جودة ال
  قت  . SCP/34/5و SCP/34/4انظر(ي) الوث  

قة    SCP/34/4تحتوي الوث اءات، ال ات ال  لفحص طل اء االصطنا شأن استخدام الذ ر جلسة المشاركة   تق ع
    7عقدت  سم اءات (من 2021د  للجنة ال   6، خالل الدورة الثالثة والثالث   9إ سم  ). 2021د  

قة   الو  SCP/34/5وتحتوي الوث ح   النحو المق شف، ع ة ال شأن كفا  دراسة أخرى  قةع . .SCP/31/8 Rev  ث
 عن: " ا شف ال ال ا المتعلقة   القضا ة، وتغ قة الجزء األول من الدراسة اإلضاف ل الوث ش اعات المتعلقة 1و " االخ

قة؛ و"المواد البيولو  ائنات الدق ة مثل ال شمل استخدام " 2ج   اعات ال  واالخ اء االصطنا ستخدم الذ   اعات ال االخ
اء ا عة الذ اعات ذات الطب شف عن االخ ة ال شأن كفا  للجنة دراسة   الدورة الخامسة والثالث . وستقدم إ الصطنا

ستحق اهتماما  ة مجاالت أخرى  ا، وأ اء والبيوتكنولوج م بؤ بها، مثل ال مكن الت  ال  ة ال ة الصناع  التقن ة  التج
 . خاصا 

 اءة ة لل شأن األهل ة  شارك ل  جلسة   أو من ق اء االصطنا استخدام الذ اعات المنجزة  خص االخ ما  ف
 . اء االصطنا  الذ

استخدام  اعات المبتكرة  ة االخ شأن أهل ــها ومعلوماتها  ة تجار م ة واإلقل اءات الوطن اتب ال ادل م ت س
 براءات.   للحصول ع اء االصطنا ل الذ  أو من ق اء االصطنا  الذ
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  شار ة. جلسة  ة الفك اتب المل  م اءات  ــــع لل ات الفحص ال شأن آل ة   ك

  اءات  ــــع لل ات الفحص ال شأن آل ــها ومعلوماتها  ة تجار م ة واإلقل اءات الوطن اتب ال ادل م ت س
ة ة الفك اتب المل  . م

 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

اءات والصحة . 6  ال
قة   . SCP/34/6انظر(ي) الوث  

قة  قة تحديثا للوث  المنتجات  SCP/31/5تقدم هذە الوث اءات والنفاذ إ شأن ال حوث القائمة   تتضمن استعراض ال ال
   عا ة ب  الف د االستعراض، إذ تغ ة ق ة. وتوّسع الف ات الصح ة والتكنولوج قة وفقا ت عدأ. و 2021و 2019الطب الوث

قة  الوث  أعدتها منSCP/28/9 Rev.   للمصطلحات الواردة  شمل الدراسات ال أو المنظمة ، و ة و ظمة الصحة العالم
احثون  ة األخرى وال ة المعن ة الدول ة والمنظمات الحكوم أو منظمة التجارة العالم بو) و ة (ال ة الفك ة للمل العالم

 خاضع الستعراض األقران.  اد حث أ ف من هذە المنظمات، وكذلك ك ل  الخارجيون بت

 انات قواعد الب ادرات المتعلقة  ة  الم األدو طة  اءات المرت شأن معلومات وضع ال المتاحة للجمهور 
ث.   واللقاحات: تحد

سأن معلومات  انات المتاحة للجمهور  قواعد الب ادرات المتعلقة  شأن الم  تحديثات  ستواصل اللجنة تل
قة ة واللقاحات، وفقا للوث األدو اءات المتعلقة   . SCP/28/10 Rev.   وضع ال

 جائحة  عرض تقدمه  المتعلق  شأن التعاون الثال ة  بو ومنظمة التجارة العالم ة وال منظمة الصحة العالم
د اءات.  19‐كوف  وال

 المتعلقة  شطة التعاون الثال ة أ بو ومنظمة التجارة العالم ة وال قدم ممثلو منظمة الصحة العالم س
د اءات.  19‐جائحة كوف  وال

 ادرة عرض تقدمه منظمة الصحة ا شأن م ة   . C-TAPلعالم

د كوف ات الخاصة  ادرة التكنولوج ة م قدم ممثل منظمة الصحة العالم  ). C-TAP( 19‐س

  .ضطلع بها   ص ال خ شطة ال شأن أ ة  قدمه مجمع براءات األدو  عرض 

ة ( قدم ممثل مجمع براءات األدو ص. MPPس خ  مجال ال شطة المجمع   ) عرضا عن أ

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

ليهم . 7 اءات ومو شاري ال  مس  ة االتصاالت ب

  .ليهم اءات ومو شاري ال  مس ة االتصاالت ب  الجوانب العابرة للحدود ل ة تركز ع شارك  جلسة 

ة  شارك نظم األمانة جلسة  شاري س  مس ة االتصاالت ب ما يتعلق   الجوانب العابرة للحدود ف تركز ع
ليهم.  اءات ومو  ال

ا . 8  نقل التكنولوج

  ة ة الصناع ا والتنم ار ونقل التكنولوج ز االبت  تع اءات  ة لنظام ال جاب شأن اإلسهامات اإل ة  شارك جلسة 
 تنطوي عليها.  ات ال لدان فضال عن التحد  لل
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ار ونقل  ز االبت  تع اءات  ة لنظام ال جاب  المساهمات اإل ط الضوء ع سل ة ل شارك نظم جلسة  س
ل   تواجهها، من خالل عرض حاالت ملموسة من ق ات ال لدان، والتحد ة لل ة الصناع ا والتنم التكنولوج

ات  اس  تعتمد ع ارة ال ات االبت  مختلف أصحاب المصلحة، مثل، ال ة تنطوي ع ة الفك ة للمل ج
ة وفق  فعال ها  ا أو   نقل التكنولوج ا وتمك اءات والتكنولوج ال االستخدام الفعال للمعلومات المتعلقة 

 وط متفق عليها. 

ل . 9  العمل المق

س . 10  ملخص الرئ

 اختتام الدورة . 11

[  ذلك المرفق الثا ]
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عة والثالثون (من  اءات)، الدورة الرا اءات (لجنة ال قانون ال ة  تم  30إ  26اللجنة الدائمة المعن   )2022س

  الجدول الزم المؤقت

  االثن  
تم  26  2022س

  الثالثاء
تم  27  2022 س

عاء   األر
تم 28  2022س

س   الخم
تم 29  2022س

  الجمعة
تم  30  2022س

الجلسة 
ة اح  الص

إ  10.00
ت  13.00 (بتوق

ا)  وسط أورو

 افتتاح الدورة  . 1
 
قة اعتماد جدول األعمال  . 2  SCP/34/1.  (الوث

Prov .( 
 

انات عامة  ب
 

اءات الدو .  3 ر عن نظام ال  تق
قة(  )SCP/34/2 الوث

 
اءات  . 4 دات ع حقوق ال ثناءات والتقي  االس

 انات عامة  ب
  نفاد الحقوق شأن اس ة  قة مرجع وع وث م

قة(  )SCP/34/3 الوث

ما  ذلك   . 5 اءات،  جودة ال
اض (تتمة)   أنظمة االع

 

  ةدراسة ة  إضاف عن كفا
شف  ال

قة(  )SCP/34/5 الوث
  ات شأن آل ة  شارك جلسة 

 الفحص  اءات  ــــع لل ال
ة.  ة الفك اتب المل  م

اءات والصحة (تتمة)  . 6   ال
 

  قواعد ادرات المتعلقة  الم
شأن  انات المتاحة للجمهور  الب
طة  اءات المرت معلومات وضع ال

ث.  ة واللقاحات: تحد  األدو
  عرض تقدمه منظمة الصحة

بو ومنظمة التجارة  ة وال العالم
شأن التعا ة   العالم ون الثال

د جائحة كوف  19‐المتعلق 
اءات.   وال

  عرض تقدمه منظمة الصحة
ادرة  شأن م ة   . C‐TAPالعالم

  ة قدمه مجمع براءات األدو عرض 
  ص ال خ شطة ال شأن أ

 ضطلع بها. 

ا  . 8  نقل التكنولوج

 انات عامة  ب
 شأن اإلسهامات  جلسة ة  شارك

ز   تع اءات  ة لنظام ال جاب اإل
ة  ا والتنم ار ونقل التكنولوج االبت

لدان فضال عن  ة لل الصناع
 تنطوي عليها.  ات ال  التحد

 

ل (تتمة)  . 9  العمل المق

عد  جلسة 
 الظهر

إ  15.00
ت  18.00 (بتوق

ا)  وسط أورو

دات ع حقوق  . 4 ثناءات والتقي اءات  االس ال
 (تتمة)

 
اض  . 5 ما  ذلك أنظمة االع اءات،   جودة ال

 انات عامة  ب
  شأن استخدام ة  شارك ر عن الجلسة ال تق

ات   ألغراض فحص طل اء االصطنا الذ
قة  اءات (الوث  )SCP/34/4ال

  خص ما  اءة ف ة لل شأن األهل ة  شارك جلسة 
اء اال  استخدام الذ اعات المنجزة   االخ صطنا

 . اء االصطنا ل الذ  أو من ق

ما    . 5 اءات،  جودة ال
اض (تتمة)  ذلك أنظمة االع

 
اءات والصحة  . 6  ال

 انات عامة  ب
  ث قةتحد  SCP/31/5 للوث

حوث القائمة)  (استعراض ال
قة(  )SCP/34/6 الوث

اءات والصحة (تتمة).  6  ال
 
شاري   . 7 ة االتصاالت ب مس

اءات  ليهمال  ومو

 انات عامة  ب
 الجوانب  جلسة  ة تركز ع شارك

ة االتصاالت  العابرة للحدود ل
ليهم.  اءات ومو شاري ال  مس  ب

ل  . 9 س  . 10 العمل المق  ملخص الرئ
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قة]  والوث ة المرفق الثا  [نها


