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الشروح
البند 1
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 -1ت د ددند امل د ددادة  7م د ددن النظ د دداا ال د ددداخ ي ل ج د ددان النني د ددة التات د ددة ل مج د ددس االقت د دداد
واالجتمدداعي ع ددي أن تقددوا ال جددان ،ف تدايددة كددل دورة ،تدداقرار جدددول أعمددال ت د الدددورة ع ددي
أسدداد جدددول األعمددال املؤقددت .وقددد واف د ا ددس ،ف مقددرر  246/2015املددؤر  22متددوت/
يوليد  ،2015ع ددي جدددول األعمدال املؤقددت ل دددورة التاسد ة عشددرة ل جنددة امل نيددة تتسددخري ال ددم
والتكنولوجيا ألغراض التنمية وع ي وثائ الدورة.
 -2ووفق دال ل ممارس ددة املتب ددة ،ااتخب ددت ال جن ددة تالتاكي ددة ،ف ج س ددت ا ال امن ددة امل ق ددودة ف 8
أيار/مايو  ،2015أعضاء مكتب دورهتا التاس ة عشرة ،ع ي النحو التايل:
الرئيس:

تيرت ماجور (هنغاريا)

اائبا الرئيس:

أ .مني جتوا (النمسا)
ماكسويل أوتيم أوااتا (أوغندا)

 -3وأرجد و ال جنددة ااتخدداب اددائ الدرئيس مددن دول آسدديا وازدديأ ايدداد ومددن دول أمريكددا
الالتينية ومنطقة البحر الكاري  .وسريال ع ي املمارسدة السداتقة ل جندة ،سدي ني أ دد ادواب الدرئيس
ليتوىل أيضال م اا املقرر.
 -4وقددد أدعددد التنظدديم املقددرتا ألعمددال ال جنددة ف دورهتددا التاسد ة عشددرة (ااظددر املرف د األول)
عمدالل تدداملقرراو ذاو ال د ة ال ددادرة عددن امم يددة ال امددة وعددن ا ددس االقت دداد واالجتمدداعي
لتيس ددري النظ ددر ف تن ددود ج دددول األعم ددال ض ددمن اإل ددار الد دامين املت دداا ووفقد دال ؤ دددماو املد دؤمتراو
املخ ددة ل جنددة .وينبغددي اعتبددار امدددول الددامين جدددوالل مؤقت دال وإرإدداديال؛ فقددد تددود ال جنددة ،إذا
أهن ددت اظره ددا ف أ ددد البن ددود قب ددل املوع ددد از دددد ف ام دددول ال ددامين ،أن تنتق ددل مباإ ددرلة إىل البن ددد
املوايل.
 -5ومددن املقددرر أن جتتم د ال جنددة مددن يددوا االثنددني  9أيار/مددايو إىل يددوا امم ددة  13أيددار/
مد د ددايو  .2016وسد د ددتد قد ام سد د دداو ال د د ددبا ية مد د ددن السد د دداعة  10/00إىل السد د دداعة ،13/00
وج ساو ت د الظ ر من الساعة  15/00إىل الساعة .18/00
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مساهمة اللجنة في الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي واالجتمااعي المعواود فاي
عام 2016
 -7ف أي ول/سددبتم  ،2015اعتمدددو امم يددة ال امددة القدرار امل نددون "حتويددل عاملنددا :خطددة
التنميددة املسددتدامة ل دداا  ."2030وسدديدعم ا ددس االقت دداد واالجتمدداعي عم يددة االاتقددال إىل
إ ار التنمية امديد من خالل املوضوع املقرر لدورتد ل داا  ،2016وهدو "تننيدج خطدة التنميدة ملدا
ت د عاا  :2015االاتقال من قط االلتااماو إىل حتقي النتائا".
 -8و ددب رئدديس ا ددس االقت دداد واالجتمدداعي ،ف رسددالت املؤرخددة  19كددااون األول/
ديسددم  ،2014إىل رؤسدداء ال جددان الننيددة أن يقدددموا مسدداةاو موضددوعية ،عنددد االقتضدداء ،إىل
ا ددس ك ددي ينظ ددر في ددا ف ام دداء الرفيد د املس ددتوى ل دداا  2016املق ددرر عق ددد ف الن ددرتة م ددن 18
إىل  22متوت/يولي .2016
وتن د د دداءل ع د د ددي ه د د ددجا الط د د ددب ،وك د د ددجل عمد د د دالل ت ك د د دداا قد د د درار ا د د د دس االقت د د دداد
-9
()1
واالجتم دداعي  ، 29/2008س ددي قد اجتم دداع مائ دددة مس ددتديرة وتاري ددة تش د د ن موض ددوع ا ددس
ل داا  ،2016وذلد اددباا يددوا االثنددني  9أيار/مدايو  .2016وسددريكا اجتمدداع املائدددة املسددتديرة
ع ددي دور ال ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار ف حتقي د خطددة التنميددة املسددتدامة ل دداا  .2030وسددرتد
وُيال إىل اماء الرفي املستوى ل اا .2016
اتائا املناقشة ف إكل موج ٍا ي د الرئيس د

الوثائ
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جدول األعمال املؤقت املشروا وتنظيم األعمال

البند 2
التودم المحرز في تنفيذ نتائج الومة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على
الصعيدين اإلقليمي والدولي
 -10دعقدددو القمددة ال امليددة تمد امل ومدداو ،الددد اظم ددا االحتدداد الدددويل لالت دداالو تاسددم
األم ددم املتح دددة ،ع ددي م ددر تني :األوىل ف جني ددف ( )2003وال ااي ددة ف ت ددواس ( .)2005وف
إعددالن مبدداد جنيددف ،اعتدمدددو ف املر ددة األوىل مددن القمددة رؤيددة والت دااا مشددرتكان لبندداء تم د
م ومداو ودور اإلاسددان وإ دائي املنحددي وإدامل ل جميد  .وف املر ددة ال اايدة ،أدقددرو النتدائا الددد
أسددنرو عن ددا املر ددة األوىل ،واعتدمددد التدااا تددواس وترادداما عمددل تددواس تشد ن تمد امل ومدداو
ال جان تناوال ،ف مج ة أمور ،موضوعي اآللياو املالية وإدارة اإلارتات.
__________
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امل نددون "دور ا ددس االقت دداد واالجتمدداعي ف التننيددج واملتات ددة املتكددام ني واملنسددقني لنتددائا املدؤمتراو الرئيسددية
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القرار ."16/61

3

E/CN.16/2016/1

 -11و د د ددب ف ترا د دداما عم د ددل ت د ددواس تشد د د ن تمد د د امل وم د دداو إىل ا د ددس االقت د دداد
واالجتمدداعي أن يتددوىل اإلإدراف ع ددي ام ددود املبجولددة ع ددي اطدداق منظومددة األمددم املتحدددة ملتات ددة
النتائا الد أسنرو عن ا مر تا القمة ال املية ف جنيف وتواس .وحتقيقدال يدج الغايدة ،د دب إىل
ا ددس أن يسددت رض واليددة ال جنددة ،هددا ف ذل د تقويت ددا ،آخددجال ف االعتبددار الددن ا القددائم ع ددي
ت دد أاحاب امل حة (ترااما عمل تواس ،النقرة .)105
 -12وقد ددد قد ددرر ا د ددس االقت د دداد واالجتمد دداعي ،ف ق د درار  46/2006املد ددؤر  28متد ددوت/
يولي  2006تش ن متات ة القمة ال املية تم امل وماو واست راض ال جنة امل نية تتسخري ال م
والتكنولوجيا ألغراض التنميدة ،أن تقددا ال جندة مسداعدة ف الدة ل مج دس تاعتبارهدا ج دة التنسدي
ف ددال متات ددة اتددائا القمددة ال امليددة ع ددي اطدداق املنظومددة ،وأن تقدددا ل د املشددورة ف هددجا الشد ن،
وذل تطرق من ا موافات تتواياو ترمي إىل ت ايا تننيج اتائا القمة ال املية.
 -13و د د ددب ا د د ددس االقت د د دداد واالجتم د د دداعي ،ف ق د د درار  8/2007امل د د ددؤر  25مت د د ددوت/
يولي  2007تش ن تدف امل ومداو ملتات دة القمدة ال امليدة تمد امل ومداو ،إىل األمدني ال داا أن
يقدددا سددنويال إىل ال جنددة تقريدرال عددن تننيددج اتددائا القمددة ،هددا ف ذلد مجيد التطبيقدداو اإللكرتوايددة.
وف هجا ال دد ،ب ا س إىل مؤسساو األمم املتحدة الد تضدط تددور تيسدري ملسداراو
ال م د ددل وإىل ال ج د ددان اإلق يمي د ددة وميس د ددر املواض د ددي الرئيس د ددية والتح د ددالف ال د دداملي لتكنولوجي د دداو
امل وماو واالت االو والتنمية ،وغريها من الكياااو ،أن تقوا ،سب االقتضداء ،هوافداة أماادة
كمدخالو ف التقرير السنو الج يقدم األمني ال اا إىل ال جنة.
ال جنة تتقاريرها لتدستخدا د
 -14وي دددف تقري ددر األم ددني ال دداا ع ددن التق دددا از ددرت ف تنني ددج ات ددائا القم ددة ال املي ددة تمد د
امل ومدداو ومتات ت ددا ع ددي ال د يدين اإلق يمددي والدددويل ( )A/71/67-E/2016/51إىل تقدددع عددرض
عاا عن التقدا ازرت ف تننيج اتائا القمة ال امليدة ،مد تال أم دة ع دي املمارسداو السد يمة والن الدة
تغي ددة تقاس ددم ه ددج املمارس دداو وال دددرود املس ددتنادة .وأدع ددد التقري ددر تاالس ددتناد إىل االس ددتنتاجاو
والتواددياو املنب قددة ع ددن قددة املناقش ددة الددد عق دددهتا ال جنددة ف ك ددااون ال دداين /ين دداير  2016ف
توداتست ،هنغاريا ،وإىل املدخالو الد ساةت اها هيااو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخ دة،
وإىل أدتيدداو أخددرى ذاو اد ة .وسددتقوا ال جنددة تاسددت راض وتقيدديم التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا
القمة ال املية ع ي ال يدين اإلق يمي والدويل ،سدبما هدو مط دوب ف قدرار ا دس االقت داد
واالجتماعي .46/2006
 -15وعمد دالل تقد درار ا ددس االقت دداد واالجتم دداعي  ،27/2014اظم ددت ال جن ددة ،خ ددالل
دورهتا ال امنة عشرة ف عاا  ،2015مناقشة موضوعية تش ن است راض التقدا ازرت خالل عشر
سنواو ف تننيج اتائا القمة ال املية.
 -16وقد ددرر ا د ددس االقت د دداد واالجتمد دداعي أن يقد دددا إىل ال م يد ددة التحض د دريية السد ددت راض
امم يددة ال امددة الشددامل مددوجاال هناقشدداو اسددت راض القمددة ال امليددة تم د امل ومدداو الددد جددرو
خالل الدورة ال امنة عشرة ل جنة امل نيدة تتسدخري ال دم والتكنولوجيدا ألغدراض التنميدة ،فضدالل عدن
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تقرير أمااة ال جنة امل نون تننيج اتائا القمة ال املية تم امل وماو :است راض التقدا ازرت ت دد
مضي عشر سنواو .
 -17واختد د ددتم اجتمد د دداع رفي د د د املسد د ددتوى ل جم يد د ددة ال امد د ددة مدت د د د يومد د ددان ( 16-15كد د ددااون
األول/ديسددم  )2015اسددت راض التقدددا ازددرت ع ددي مدددى  10سددنواو ف تننيددج اتددائا القمددة
ال املية تم امل وماو وذل تاعتماد وثيقة ختامية (قدرار امم يدة ال امدة  )125/ 70جدددو
الت كيددد ع ددي رؤيددة القمددة ال امليددة لبندداء تم د م ومدداو وددور اإلاسددان وإ ددائي املنحددي وإددامل
ل جمي  ،ووقنت ع ي التقدا ازرت ىت اآلن ،و ددو ال غراو والتحددياو ،وقددمت توادياو
ل مستقبل.
 -18وس ددوف تنظ ددر ال جن ددة امل ني ددة تتس ددخري ال ددم والتكنولوجي ددا ألغ دراض التنمي ددة ،ف دورهت ددا
التاسد ة عشددرة ،ف اآلثددار املرتتبددة ع ددي الوثيقددة اؤتاميددة الشددام ة لنعمددال املقب ددة ل جنددة ف متات ددة
ددب رئديس ال جندة ،عددن ريد ا دس االقت دداد
القمدة ال امليدة تمد امل ومدداو ،هدا ف ذلد
واالجتماعي ،تااشاء فري عامل ف موعد أق ا متوت/يولي  2016تغية اؤروج تتواياو تش ن
مواا د ة تننيددج الت دداون امل ددات ع ددي النحددو املتددوخي ف جدددول أعمددال تددواس ،هشدداركة كام ددة مددن
مجي ام او اا بة امل حة وهراعاة آرائ ا وخ اهتا املتنوعة.

الوثائ
A/71/67-E/2016/51

E/CN.16/2016/CRP.1

التق دددحملا از ددرت ف تنني ددج ات ددائا القم ددة ال املي ددة تم د د
امل وم د د دداو ومتات ت د د ددا ع د د ددي ال د د د د يدين اإلق يم د د ددي
والدويل
Report on the intersessional panel meeting

البند 3
تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 -19سد د مت امم ي ددة ال ام ددة ،ف قراره ددا " ،220/68تال د دددور احلي ددو ال ددج ك ددن ل ددم
والتكنولوجيددا واالتتكددار ،هددا ف ذل د التكنولوجيدداو الس د يمة تياي دال ،ت ديت د ف التنميددة وف تيسددري
ام ددود املبجولددة ملواج ددة التحدددياو ال امليددة" .ويشددمل ذل د ج ددود القضدداء ع ددي النقددر ،وحتقي د
األم ددن الغ ددجائي ،وت اي ددا ف ددرا الوا ددول إىل الطاق ددة وتي ددادة كن دداءة الطاق ددة ،وت اي ددا ال ددحة ع ددي
ال د د يد ال د دداملي ،وحتسد ددني الت د دديم ،والت جيد ددل الطد ددي التند ددوع والتحد ددول االقت د دداديني ،وحتسد ددني
اإلاتاجية والقدرة ع ي املنافسة ،ودعم التنمية املستدامة ف هناية املطاف.
 -20وق ددرر ا ددس االقت دداد واالجتم دداعي ،ف قد درار ( 46/2006النقد درة  ،)4أن تك ددون
ال جنة ج ة التنسي ع دي اطداق املنظومدة ف دال متات دة اتدائا القمدة ال امليدة تمد امل ومداو،
ع ددي أن حت ددافو ف الوق ددت انس د ع ددي واليت ددا األا د ية املتم ددة ف تس ددخري ال ددم والتكنولوجي ددا
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ألغ دراض التنميددة .و ددب ا ددس إىل ال جنددة أن تتب د ترادداما عمددل مت دددد السددنواو ينط د مددن
توج إ ائي قو .
 -21وف كدل دورة سددنوية ،تركددا ال جنددة ،وفقدال يددج الواليددة ،ع ددي موضددوع ودددد يت د تددال م
والتكنولوجيا واالتتكار ،وآخر يت تبناء تم امل وماو تغية تضيي النجدوة الرقميدة ،وتبحد
آثار كل من هجين املوضوعني ع ي التنمية ،وذل ف إ ار واليت ا األا ية.
 -22واملوض ان ذوا األولوية ال جان تتناويما ال جنة ةا:
(أ)

مدن وتىن حتتية ذكية؛

(ب)

استشراف آفاق التنمية الرقمية.

 -23ومددن أجددل اإلس د اا ف تيددادة ف ددم هددجين املوضددوعني ومسدداعدة ال جنددة ف مددداوالهتا ف
دورهتددا التاسد ة عشددرة ،اجتمد فريد مناقشددة ف جنيددف ف النددرتة مددن  11إىل  13كددااون ال دداين/
يناير  .2016وسي رض تقرير فري املناقشة ع ي ال جنة.

الوثائ
E/CN.16/2016/2

تقرير األمني ال اا عن املدن والبىن التحية الجكية

E/CN.16/2016/3

تقرير األمني ال اا عن استشراف آفاق التنمية الرقمية

E/CN.16/2016/CRP.1

Report on the intersessional panel meeting

البند 4
عرض التوارير المتعلوة باستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
 -24أعرتت امم ية ال امة ،ف قرارها  220/68تش ن تسخري ال م والتكنولوجيا واالتتكار
ألغ دراض التنمي ددة ع ددن تق ددديرها مل دؤمتر األم ددم املتح دددة ل تج ددارة والتنميددة (األواكت دداد) مل ددا ري د م ددن
است راضدداو لسياسدداو ال ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار ،وإددج ت ع ددي االسددتمرار ف تددوفري خ ت د
وم ارت التح ي ية إلجراء ت االست راضاو.
 -25وإ ددج ا ددس االقت دداد واالجتم دداعي ،ف قد درار  ،17/2011ال جن ددة ع ددي تيس ددري
إجدراء است راضدداو جديدددة لسياسدداو ال ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار تالت دداون الوثيد مد منظمددة
األمم املتحدة ل رتتية وال م وال قافة (اليواسكو) والبن الدويل وغريةا من امل ارف واملؤسساو
اإل ائيد ددة الدوليد ددة ذاو ال د د ة ،والنظد ددر ف رائ د د جديد دددة لراد ددد التقد دددا ازد ددرت ف تننيد ددج هد ددج
االست راضدداو .وت ددنة خااددة ،إددج ا ددس االقت دداد واالجتمدداعي ال جنددة ع ددي أن حتدددد،
لدددى إج دراء است راضدداو لسياسدداو ال ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار ،النددرا وأفضددل املمارسدداو
وأوج د التدديفتر ف ت دراما ال ددوا اإللكرتوايددة وايندسددة اإللكرتوايددة والت دديم اإللكددرتوين وفيمددا تين ددا
ع ددي اد د يد ال ددا  .وع ددالوة ع ددي ذلد د  ،ددب ا ددس إىل ال جن ددة أن تنج ددا وتنش ددر املب دداد
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التوجي ي ددة امديد دددة ملن جي ددة سياسد دداو ال ددم والتكنولوجيد ددا واالتتك ددار ،وت د ددن النت ددائا وأفضد ددل
املمارساو الناإاة عن تننيجها .وف وقت ال  ،إج ا دس ،ف مشدروع قدرار ،10/2013
ال جنة أيضال ع ي ت ايا الت امل م تكنولوجياو امل وماو واالت االو توادن ا عن درال أساسديال
يساهم ف تسخري ال م والتكنولوجيا وايندسة من أجل االتتكار ف إ ار است راضاو سياساو
ال ددم والتكنولوجي ددا واالتتك ددار ،والتخط دديأ لتق دددع م وم دداو دوري ددة ودث ددة ع ددن التق دددا از ددرت ف
الب دان الد أجريت يا است راضاو لسياساو ال م والتكنولوجيا واالتتكار.
 -26وس دديقدا إىل ال جن ددة تقري ددر مر ددي ع ددن ال م يت ددني ام دداريتني اليد دال لتنني ددج است راض دداو
سياساو ال م والتكنولوجيا واالتتكار ف مج ورية إيران اإلسالمية ورواادا .وسيدط ب إىل الب دان
الددد أجريددت في ددا خددالل السددنواو األخددرية است راضدداو لسياسدداو ال ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار
أن تقدا م وماو ودثة عن أاشطة املتات ة.

البند 5
انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة العشرين للجنة
 -27وفق دال ل ممارسددة املتب ددة ،سددتنتخب ال جنددة ف هنايددة دورهتددا التاس د ة عشددرة رئيس دال لدددورهتا
ال شرين وأرت ة اواب ل رئيس .وسيتوىل أ د اواب الرئيس أيضال م اا املقرر.

البند 6
جدول األعمال المؤقت للدورة العشرين للجنة ووثائوها
 -28وفق د دال ل م د ددادة  9م د ددن النظ د دداا ال د ددداخ ي ل ج د ددان النني د ددة التات د ددة ل مج د ددس االقت د دداد
واالجتمدداعي ،سددي رض ع ددي ال جنددة مشددروع جدددول األعمددال املؤقددت لدددورهتا ال شدرين ،مشددنوعال
تبيان الوثائ الد ستقدا إىل ال جنة كي تنظر في ا.

البند 7
اعتماد تورير اللجنة عن دورتها التاسعة عشرة
 -29وفقال ل مادة  37من النظاا الداخ ي ل جان الننية ،تقدا ال جندة إىل ا دس االقت داد
واالجتماعي تقريرال عن أعمال دورهتا التاس ة عشرة.

GE.16-03018

7

E/CN.16/2016/1

المرفق األول
تنظيم األعمال الموترح
التاريخ/الساعة

تند جدول األعمال/موضوع املناقشة

ال ااما

االثنين  9أيار/مايو
10/00

 -1إق د د درار ج د دددول األعم د ددال ومسد د ددائل
تنظيمية أخرى

البياااو االفتتا ية
إق د د درار جد د دددول األعمد د ددال وتنظد د دديم
األعمال

15/00

مس د دداةة ال جن د ددة ف موض د ددوع دورة ا د ددس
االقت د د دداد واالجتمد د دداعي ل د د دداا ،2016
"تننيددج خطددة التنميددة ملددا ت ددد عدداا :2015
االاتق ددال م ددن قط د د االلتاام دداو إىل حتقي د د
النتائا"

اجتماع مائدة مسدتديرة وتار ت يد
ج سة حتاور

 -2التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة
ال املي ددة تمد د امل وم دداو ومتات ت ددا ع ددي
ال يدين اإلق يمي والدويل

عرض تقرير األمني ال اا

اس د ددت راض التق د دددا از د ددرت ف تنني د ددج ات د ددائا
القمة ال املية تم امل وماو

اجتماع مائدة مسدتديرة وتار ت يد
مناقشة عامة

الثالثاء  10أيار/مايو
10/00

 -2التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة
ال املي ددة تمد د امل وم دداو ومتات ت ددا ع ددي
ال يدين اإلق يمي والدويل

مناقشة عامة (تات )

 -4عد د د د د د د د د ددرض التقد د د د د د د د د ددارير املت قد د د د د د د د د ددة
تاست راضاو سياسداو ال دم والتكنولوجيدا
واالتتكار

تقدع ت ي ج سة حتاور

األربعاء  11أيار/مايو
10/00

 -3تسخري ال م والتكنولوجيا ألغراض
التنمية املوضوعان ذوا األولوية:

تق دددع ت ي د مناقش ددة عام ددة وج س ددة
حتاور

(أ) مدن وتىن حتتية ذكية
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التاريخ/الساعة
15/00

تند جدول األعمال/موضوع املناقشة

ال ااما

(ب) االستشدراف مدن أجدل التنميددة
الرقمية

الخميس  12أيار/مايو
10/00

مشاوراو غري رمسية

تق د دددع مش د دداري املقرت د دداو ،ت يد د د
مناقشة

15/00

مشاوراو غري رمسية

مناقشددة تش د ن مشدداري املقرت دداو

(تات )

الجمعة  13أيار/مايو
 10/00و15/00

 -5ااتخ دداب الد درئيس وأعض دداء املكت ددب
اآلخرين ل دورة ال شرين ل جنة

ااتخاب أعضاء املكتب

مشاوراو غري رمسية

مواا د ة املناقشدداو تش د ن مشدداري
املقرت او ،سب االقتضاء

اختاذ إجراءاو تش ن مشاري املقرت او
 -6ج د دددول األعم د ددال املؤق د ددت ل د دددورة
ال شرين ل جنة ووثائق ا

اعتم دداد مش ددروع ج دددول األعم ددال
املؤقت ل دورة املقب ة

 -7اعتمد دداد تقريد ددر ال جند ددة عد ددن دورهتد ددا
التاس ة عشرة

اعتماد مشروع التقرير

اختتاا الدورة
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المرفق الثاني
أعضاء اللجناة المعنياة بتساخير العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة فاي
دورتها التاسعة عشرة
تت لف ال جنة من  43عضوال ،ومدة عضوية كل عضو أرت سنواو.

األعضاء
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
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أاغوال
النمسا
تولينيا (دولة  -املت ددة القومياو)
ال اتيل
ت غاريا
الكامريون
كندا
مج ورية أفريقيا الوسطي
إي ي
ال ني
كوستاريكا
كوو دينوار
كوتا
امم ورية الدومينيكية
فن ندا
أملاايا
هنغاريا
ايند
إيران (مج ورية  -اإلسالمية)
الياتان
كينيا

تنت ي مدة ال ضوية ف  31كااون األول/ديسم
2018
2016
2018
2016
2018
2016
2018
2016
2016
2018
2016
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2018
2018
2016
2018
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األعضاء
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
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التنيا
لي يا
موريتاايا
موريشيود
املكسي
ايجرييا
عمان
تاكستان
تريو
تولندا
ال تغال
االحتاد الروسي
سر الاكا
السويد
سويسرا
تاي ند
تركيا
تركمااستان
أوغندا
املم كة املتحدة ل يطاايا ال ظمي
وأيرلندا الشمالية
الوالياو املتحدة األمريكية
تامبيا

تنت ي مدة ال ضوية ف  31كااون األول/ديسم
2018
2016
2018
2018
2016
2016
2016
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2018
2016
2018
2018
2016
2018
2018
2018
2016

11

