
 

SCP/35/1 PROV. 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اي 13التاري    خ:   2023 ر فير

اءات بقانونالمعنية الدائمة اللجنة   الير

 والثالثون الخامسةالدورة 
 2023 بر و تأك 20 إىل 16جنيف، من 

وع جدول األعمال  مشر

 إعداد األمانة من

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2

 هذه الوثيقة.  (ي)انظر

 النظام الداخلي الخاص .3

 . SCP/35/2انظر)ي( الوثيقة 

ي الرئيس .4  انتخاب الرئيس ونائب 

اءات الوطنية/اإلقليمية .5 ن الب  اءات: بعض الجوانب من قواني   تقرير عن النظام الدولي للب 

 . SCP/35/3الوثيقة  )ي(نظرا

اءاتا .6  الستثناءات والتقييدات عل حقوق الب 

 . SCP/35/4الوثيقة  )ي(نظرا

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

اض .7 ي ذلك أنظمة االعبر
اءات، بما فن  جودة الب 

 . SCP/35/8و SCP/35/7و SCP/35/6و SCP/35/5 قائانظر)ي( الوث

  ي استخدام الذكاء االصطناعي جلسة تشاركية بشأن
اءاتفن  . إجراءات فحص الب 
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 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 .8  الب 

 . SCP/35/9انظر)ي( الوثيقة 

  ي تنطوي عل ترخيص التكنولوجيات الطبية
ن الدول األعضاء بشأن الممارسات البر جلسة لتبادل المعلومات بي 

خيص اإلجباري  19-ألغراض تشخيص كوفيد ي ذلك أمثلة عن البر
ن
والوقاية منه وعالجه، بما ف

خيص .  والبر  الطوعي

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

ليهم .9
ِّ
اءات وموك ن مستشاري الب   رسية االتصاالت بي 

 ن المعتم اءات والمراقبي  ن أعضاء لجنة الب  ن جلسة لتبادل المعلومات بي  ن المعنيي  دين لديها وكذلك الممارسي 
ليهم. 

ِّ
اءات وموك ن مستشاري الب   بشأن التطورات والتجارب الحديثة فيما يتعلق بشية االتصاالت بي 

 نقل التكنولوجيا .10

  ي
اءات، بما فن جلسة لتبادل المعلومات بشأن التعاون الدولي فيما يخص نقل التكنولوجيا من خالل نظام الب 

ن ءات، وترخيص التكنولوجيا، والتعاذلك المساعدة التقنية وتكوين الكفا  ون الشامل لكل من القطاعي 
 . والخاص العام

  اءات وممثلي المنظمات الحكومية الدولية ن المعتمدين لدى لجنة الب  ن المراقبي  جلسة لتبادل المعلومات بي 
اءات األساسية المعيارية والق ن بشأن تجارب  هم العملية الخاصة بالب  ضايا وسائر أصحاب المصلحة المعنيي 

ية.  ن وط عادلة ومعقولة وغب  تميب  خيص القائم عل رسر  المرتبطة بالبر

 . .SCP/34/7 Rev أخرى ذات صلة:  ةقيوث

 المقبلالعمل  .11

 ملخص الرئيس .12

 اختتام الدورة .13

 ]نهاية الوثيقة[


