
GE.16-03018(A) 



 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 التاسعة عشرةالدورة 
 2016أيار/مايو  13-9جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

 جدول األعمال المؤقت المشروح وتنظيم األعمال  
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -1
مدداو ومتات ت ددا ع ددي ال دد يدين التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة ال امليددة  تمدد  امل  و  -2

 اإلق يمي والدويل 
 تسخري ال  م والتكنولوجيا ألغراض التنمية -3

 املوضوعان ذوا األولوية: 
 ؛مدن وتىن حتتية ذكية ( )أ 
 .التنمية الرقميةآفاق ستشراف ا ( )ب 

 عرض التقارير املت  قة تاست راضاو سياساو ال  م والتكنولوجيا واالتتكار -4
 ااتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين ل دورة ال شرين ل جنة -5
 جدول األعمال املؤقت ل دورة ال شرين ل جنة ووثائق ا -6
 اعتماد تقرير ال جنة عن دورهتا التاس ة عشرة -7

 

 E/CN.16/2016/1 األمم املتحدة

 Distr.: General لمجلس االقتصادي واالجتماعيا 

25 February 2016 

Arabic 

Original: English 



E/CN.16/2016/1 

GE.16-03018 2 

 الشروح  
 1البند   

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
مددددددن النظدددددداا الددددددداخ ي ل جدددددان الننيددددددة التات ددددددة ل مج ددددددس االقت دددددداد   7تدددددند املددددددادة  -1

واالجتمدداعي ع ددي أن تقددوا ال جددان، ف تدايددة كددل دورة، تدداقرار جدددول أعمددال ت دد  الدددورة ع ددي 
  متدددوت/  22املدددؤر   2015/246أسددداد جددددول األعمدددال املؤقدددت. وقدددد وافددد  ا  دددس، ف مقدددرر  

ال املؤقددت ل دددورة التاسدد ة عشددرة ل جنددة امل نيددة تتسددخري ال  ددم ، ع ددي جدددول األعمدد2015يوليدد  
 والتكنولوجيا ألغراض التنمية وع ي وثائ  الدورة.

 8ووفقدددال ل ممارسدددة املتب دددة، ااتخبدددت ال جندددة تالتاكيدددة، ف ج سدددت ا ال امندددة امل قدددودة ف  -2
 ، أعضاء مكتب دورهتا التاس ة عشرة، ع ي النحو التايل:2015أيار/مايو 
 تيرت ماجور )هنغاريا(   لرئيس:ا 
 أ. مني جتوا )النمسا(  اائبا الرئيس: 
 ماكسويل أوتيم أوااتا )أوغندا(    

وأرجدد و ال جنددة ااتخدداب اددائ  الددرئيس مددن دول آسدديا وازدديأ ايدداد  ومددن دول أمريكددا  -3
د ادواب الدرئيس ع ي املمارسدة السداتقة ل جندة، سدي ني أ د الالتينية ومنطقة البحر الكاري . وسريال 

 ليتوىل أيضال م اا املقرر.
وقددد أدعددد التنظدديم املقددرتا ألعمددال ال جنددة ف دورهتددا التاسدد ة عشددرة )ااظددر املرفدد  األول(  -4

عمددالل تدداملقرراو ذاو ال دد ة ال ددادرة عددن امم يددة ال امددة وعددن ا  ددس االقت دداد  واالجتمدداعي 
امين املتدددداا ووفقددددال ؤدددددماو املددددؤمتراو لتيسدددري النظددددر ف تنددددود جدددددول األعمددددال ضددددمن اإل دددار الدددد

املخ  دددة ل جندددة. وينبغدددي اعتبدددار امددددول الدددامين جددددوالل مؤقتدددال وإرإددداديال؛ فقدددد تدددود ال جندددة، إذا 
أهندددت اظرهدددا ف أ دددد البندددود قبدددل املوعدددد ازددددد ف امددددول الدددامين، أن تنتقدددل مباإدددرةل إىل البندددد 

 املوايل.
  أيدددار/  13أيار/مدددايو إىل يدددوا امم دددة  9ا االثندددني ومدددن املقدددرر أن جتتمددد  ال جندددة مدددن يدددو  -5

، 00/13إىل السددددددداعة  00/10. وسددددددتد قد ام سدددددداو ال دددددددبا ية مددددددن السدددددداعة 2016مددددددايو 
 .00/18إىل الساعة  00/15وج ساو ت د الظ ر من الساعة 

 ويرد ف املرف  ال اين تيان ت عضاء ال جنة احلاليني. -6
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المستوى للمجلس االقتصادي واالجتمااعي المعواود فاي مساهمة اللجنة في الجزء الرفيع   
  2016عام 
حتويددل عاملنددا: خطددة "، اعتمدددو امم يددة ال امددة القددرار امل نددون 2015ف أي ول/سددبتم   -7

وسدديدعم ا  ددس االقت دداد  واالجتمدداعي عم يددة االاتقددال إىل  ."2030التنميددة املسددتدامة ل دداا 
تننيدج خطدة التنميدة ملدا "، وهدو 2016ع املقرر لدورتد  ل داا إ ار التنمية امديد من خالل املوضو 

 . ": االاتقال من قط  االلتااماو إىل حتقي  النتائا2015ت د عاا 
كدددااون األول/   19و  دددب رئددديس ا  دددس االقت ددداد  واالجتمددداعي، ف رسدددالت  املؤرخدددة  -8

عنددد االقتضدداء، إىل ، إىل رؤسدداء ال جددان الننيددة أن يقدددموا مسدداةاو موضددوعية، 2014ديسددم  
 18املقدددرر عقدددد  ف الندددرتة مدددن  2016ا  دددس كدددي ينظدددر في دددا ف امددداء الرفيددد  املسدددتوى ل ددداا 

 . 2016متوت/يولي   22 إىل
س االقت دددددددداد  وتنددددددداءل ع ددددددددي هدددددددجا الط ددددددددب، وكدددددددجل  عمددددددددالل ت  كددددددداا قددددددددرار ا  ددددددد  -9

موضددددوع ا  ددددس ، سددددي قد اجتمدددداع مائدددددة مسددددتديرة وتاريددددة تشدددد ن (1)2008/29 واالجتمدددداعي
. وسددريكا اجتمدداع املائدددة املسددتديرة 2016أيار/مدايو  9، وذلدد  اددباا يددوا االثنددني 2016 ل داا

. وسددرتد 2030ع ددي دور ال  ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار ف حتقيدد  خطددة التنميددة املسددتدامة ل دداا 
ال إىل اماء الرفي  املستوى ل ا  .2016ا اتائا املناقشة ف إكل موجٍا ي د  الرئيس وُيد

 الوثائ 
E/CN.16/2016/1  جدول األعمال املؤقت املشروا وتنظيم األعمال 

  2البند   
التودم المحرز في تنفيذ نتائج الومة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على 

 الصعيدين اإلقليمي والدولي
الدددويل لالت دداالو تاسددم عدقدددو القمددة ال امليددة  تمدد  امل  ومدداو، الددد اظم ددا االحتدداد  -10

(. وف 2005( وال اايددددة ف تددددواس )2003األمددددم املتحدددددة، ع ددددي مددددر  تني: األوىل ف جنيددددف )
إعددالن مبدداد  جنيددف، اعتدمدددو ف املر  ددة األوىل مددن القمددة رؤيددة والتددااا مشددرتكان لبندداء  تمدد  

ة، أدقددر و النتدائا الددد م  ومداو ودور  اإلاسددان وإ دائي املنحددي وإدامل ل جميد . وف املر  ددة ال اايد
أسددنرو عن ددا املر  ددة األوىل، واعتدمددد التددااا تددواس وترادداما عمددل تددواس تشدد ن  تمدد  امل  ومدداو 

 ال جان تناوال، ف مج ة أمور، موضوعي اآللياو املالية وإدارة اإلارتات.

__________ 

واالجتمدداعي ف التننيددج واملتات ددة املتكددام ني واملنسددقني لنتددائا املددؤمتراو الرئيسددية  امل نددون "دور ا  ددس االقت دداد  (1)
 هددجا ال دددد، هددا في ددا ومددؤمتراو القمددة الددد ت قدددها األمددم املتحدددة، ف ضددوء قددراراو امم يددة ال امددة املتخددجة ف

 ".  61/16القرار 
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و د ددددددب ف ترادددددداما عمددددددل تددددددواس تشدددددد ن  تمدددددد  امل  ومدددددداو إىل ا  ددددددس االقت دددددداد   -11
عي أن يتددوىل اإلإددراف ع ددي ام ددود املبجولددة ع ددي اطدداق منظومددة األمددم املتحدددة ملتات ددة واالجتمددا

النتائا الد أسنرو عن ا مر  تا القمة ال املية ف جنيف وتواس. وحتقيقدال يدج  الغايدة،  د دب إىل 
ا  ددس أن يسددت رض واليدددة ال جنددة، هددا ف ذلددد  تقويت ددا، آخددجال ف االعتبدددار الددن ا القددائم ع دددي 

 (. 105أاحاب امل  حة )ترااما عمل تواس، النقرة  ت دد
     متدددددوت/  28املدددددؤر   2006/46وقددددد قدددددرر ا  ددددس االقت ددددداد  واالجتمددددداعي، ف قددددرار   -12

تش ن متات ة القمة ال املية  تم  امل  وماو واست راض ال جنة امل نية تتسخري ال  م  2006يولي  
دا ال جندة مسداعدة ف الدة ل مج دس تاعتبارهدا ج دة التنسدي  والتكنولوجيا ألغراض التنميدة، أن تقد

ف  ددال متات ددة اتددائا القمددة ال امليددة ع ددي اطدداق املنظومددة، وأن تقدددا لدد  املشددورة ف هددجا الشدد ن، 
 وذل  تطرق من ا موافات  تتواياو ترمي إىل ت ايا تننيج اتائا القمة ال املية.

        متدددددددوت/ 25املدددددددؤر   2007/8قدددددددرار  ت ددددددداد  واالجتمددددددداعي، ف و  دددددددب ا  دددددددس االق -13
تش ن تدف  امل  ومداو ملتات دة القمدة ال امليدة  تمد  امل  ومداو، إىل األمدني ال داا أن  2007يولي  

يقدددا سددنويال إىل ال جنددة تقريددرال عددن تننيددج اتددائا القمددة، هددا ف ذلدد  مجيدد  التطبيقدداو اإللكرتوايددة. 
األمم املتحدة الد تضدط   تددور تيسدري  ملسداراو  وف هجا ال دد،   ب ا  س إىل مؤسساو

دددددر  املواضدددددي  الرئيسدددددية والتحدددددالف ال ددددداملي لتكنولوجيددددداو  ال مدددددل وإىل ال جدددددان اإلق يميدددددة وميس 
امل  وماو واالت االو والتنمية، وغريها من الكياااو، أن تقوا،  سب االقتضداء، هوافداة أماادة 

 لتقرير السنو  الج  يقدم  األمني ال اا إىل ال جنة.ال جنة تتقاريرها لتدستخدا كمددخالو ف ا
وي دددددف تقريددددر األمددددني ال دددداا عددددن التقدددددا ازددددرت ف تننيددددج اتددددائا القمددددة ال امليددددة  تمدددد   -14

( إىل تقدددع عددرض A/71/67-E/2016/51امل  ومدداو ومتات ت ددا ع ددي ال دد يدين اإلق يمددي والدددويل )
مة ال امليدة، مد تال أم  دة ع دي املمارسداو السد يمة والن الدة عاا عن التقدا ازرت ف تننيج اتائا الق

تغيددددة تقاسددددم هددددج  املمارسدددداو والدددددرود املسددددتنادة. وأدعددددد التقريددددر تاالسددددتناد إىل االسددددتنتاجاو 
ف  2016والتوادددياو املنب قدددة عدددن   قدددة املناقشدددة الدددد عقددددهتا ال جندددة ف كدددااون ال ددداين/ ينددداير 

و الد ساةت اها هيااو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخ  دة، ا، وإىل املدخاليتوداتست، هنغار 
وإىل أدتيدداو أخددرى ذاو ادد 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  

 .2006/46واالجتماعي 
، اظمدددت ال جندددة، خدددالل 2014/27  دددس االقت ددداد  واالجتمددداعي تقدددرار ا وعمدددالل  -15

، مناقشة موضوعية تش ن است راض التقدا ازرت خالل عشر 2015دورهتا ال امنة عشرة ف عاا 
 سنواو ف تننيج اتائا القمة ال املية.

السدددددت راض وقدددددرر ا  دددددس االقت ددددداد  واالجتمددددداعي أن يقددددددا إىل ال م يدددددة التحضدددددريية  -16
هناقشددداو اسددت راض القمددة ال امليدددة  تمدد  امل  ومددداو الددد جدددرو ال امم يددة ال امددة الشدددامل مددوجا 

عدن  خالل الدورة ال امنة عشرة ل جنة امل نيدة تتسدخري ال  دم والتكنولوجيدا ألغدراض التنميدة، فضدالل 
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است راض التقدا ازرت ت دد  :تقرير أمااة ال جنة امل نون تننيج اتائا القمة ال املية  تم  امل  وماو
 مضي عشر سنواو .

كددددددااون   16-15واختددددددتم اجتمدددددداع رفيدددددد  املسددددددتوى ل جم يددددددة ال امددددددة مدتدددددد  يومددددددان ) -17
سددنواو ف تننيددج اتددائا القمددة  10( اسددت راض التقدددا ازددرت ع ددي مدددى 2015 األول/ديسددم 

( جدددو 125/ 70يدة ال امدة ال املية  تم  امل  وماو وذل  تاعتماد وثيقة ختامية )قدرار امم 
الت كيددد ع ددي رؤيددة القمددة ال امليددة لبندداء  تمدد  م  ومدداو وددور  اإلاسددان وإ ددائي املنحددي وإدددامل 
ل جمي ، ووقنت ع ي التقدا ازرت  ىت اآلن، و ددو ال غراو والتحددياو، وقددمت توادياو 

 ل مستقبل.
ألغدددراض التنميدددة، ف دورهتدددا وسدددوف تنظدددر ال جندددة امل نيدددة تتسدددخري ال  دددم والتكنولوجيدددا  -18

التاسدد ة عشددرة، ف اآلثددار املرتتبددة ع ددي الوثيقددة اؤتاميددة الشددام ة لنعمددال املقب ددة ل جنددة ف متات ددة 
القمدة ال امليدة  تمد  امل  ومدداو، هدا ف ذلد    ددب رئديس ال جندة، عددن  ريد  ا  دس االقت دداد  

تغية اؤروج تتواياو تش ن  2016لي  واالجتماعي، تااشاء فري  عامل ف موعد أق ا  متوت/يو 
مواادد 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    التقدددددحملا ازددددرت ف تننيددددج اتددددائا القمددددة ال امليددددة  تمدددد
ع دددددددي ال ددددددد يدين اإلق يمددددددددي  ومتات ت ددددددداامل  ومددددددداو 

  والدويل
E/CN.16/2016/CRP.1  Report on the intersessional panel meeting 

  3البند   
 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

، "تالدددددددور احليددددو  الددددج   كددددن ل   ددددم 68/220 سدددد مت امم يددددة ال امددددة، ف قرارهددددا -19
والتكنولوجيددا واالتتكددار، هددا ف ذلدد  التكنولوجيدداو السدد يمة تيايددال، ت ديتدد  ف التنميددة وف تيسددري 
ام ددود املبجولددة ملواج ددة التحدددياو ال امليددة". ويشددمل ذلدد  ج ددود القضدداء ع ددي النقددر، وحتقيدد  

طاقدددة وتيدددادة كنددداءة الطاقدددة، وت ايدددا ال دددحة ع دددي األمدددن الغدددجائي، وت ايدددا فدددرا الوادددول إىل ال
ال دددد يد ال دددداملي، وحتسددددني الت  دددديم، والت جيددددل الطددددي التنددددوع والتحددددول االقت دددداديني، وحتسدددددني 

 اإلاتاجية والقدرة ع ي املنافسة، ودعم التنمية املستدامة ف هناية املطاف.
(، أن تكددددون 4رة )النقدددد 2006/46وقددددرر ا  ددددس االقت دددداد  واالجتمدددداعي، ف قددددرار   -20

ال جنة ج ة التنسي  ع دي اطداق املنظومدة ف  دال متات دة اتدائا القمدة ال امليدة  تمد  امل  ومداو، 
ع دددي أن حتدددافو ف الوقدددت انسددد  ع دددي واليت دددا األاددد ية املتم  دددة ف تسدددخري ال  دددم والتكنولوجيدددا 
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سددنواو ينط ددد  مدددن ألغددراض التنميدددة. و  ددب ا  دددس إىل ال جنددة أن تتبددد  تراددداما عمددل مت ددددد ال
 توج  إ ائي قو . 

وف كدل دورة سددنوية، تركددا ال جنددة، وفقددال يددج  الواليددة، ع ددي موضددوع ودددد يت  دد  تددال  م  -21
والتكنولوجيا واالتتكار، وآخر يت    تبناء  تم  امل  وماو تغية تضيي  النجدوة الرقميدة، وتبحد  

 ار واليت ا األا ية.آثار كل من هجين املوضوعني ع ي التنمية، وذل  ف إ 
 واملوض ان ذوا األولوية ال جان تتناويما ال جنة ةا: -22

 ؛مدن وتىن حتتية ذكية ( )أ 
 .التنمية الرقميةآفاق استشراف  ( )ب 

ومددن أجددل اإلسدد اا ف تيددادة ف ددم هددجين املوضددوعني ومسدداعدة ال جنددة ف مددداوالهتا ف  -23
كددااون ال دداين/   13إىل  11ف جنيددف ف النددرتة مددن  دورهتددا التاسدد ة عشددرة، اجتمدد  فريدد  مناقشددة

 . وسي رض تقرير فري  املناقشة ع ي ال جنة.2016يناير 
 الوثائ 

E/CN.16/2016/2  تقرير األمني ال اا عن املدن والبىن التحية الجكية 
E/CN.16/2016/3   التنمية الرقميةآفاق تقرير األمني ال اا عن استشراف 
E/CN.16/2016/CRP.1  Report on the intersessional panel meeting 

  4البند   
 عرض التوارير المتعلوة باستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

تش ن تسخري ال  م والتكنولوجيا واالتتكار  68/220 ت امم ية ال امة، ف قرارهاأعرت -24
ملدددؤمتر األمدددم املتحددددة ل تجدددارة والتنميدددة )األواكتددداد( ملدددا  ريددد  مدددن ألغدددراض التنميدددة عدددن تقدددديرها 

است راضدداو لسياسدداو ال  ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار، وإددج ت  ع ددي االسددتمرار ف تددوفري خ تدد  
 وم ارت  التح ي ية إلجراء ت   االست راضاو.

تيسدددري ، ال جندددة ع دددي 2011/17 وإدددج  ا  دددس االقت ددداد  واالجتمددداعي، ف قدددرار  -25
إجددراء است راضدداو جديدددة لسياسدداو ال  ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار تالت دداون الوثيدد  مدد  منظمددة 
األمم املتحدة ل رتتية وال  م وال قافة )اليواسكو( والبن  الدويل وغريةا من امل ارف واملؤسساو 

ننيدددددج هدددددج  اإل ائيددددة الدوليدددددة ذاو ال ددددد ة، والنظددددر ف  رائددددد  جديددددددة لرادددددد التقدددددا ازدددددرت ف ت
االست راضدداو. وت ددنة خااددة، إددج  ا  ددس االقت دداد  واالجتمدداعي ال جنددة ع ددي أن حتدددد، 
لدددى إجدددراء است راضددداو لسياسددداو ال  دددم والتكنولوجيدددا واالتتكدددار، الندددرا وأفضدددل املمارسددداو 

ن ددا وأوجدد  التدديفتر ف تددراما ال  ددوا اإللكرتوايددة وايندسددة اإللكرتوايددة والت  دديم اإللكددرتوين وفيمددا تي
ع ددددي ادددد يد ال ددددا . وعددددالوة ع ددددي ذلدددد ،   ددددب ا  ددددس إىل ال جنددددة أن تنجددددا وتنشددددر املبدددداد  
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التوجي يددددة امديدددددة ملن جيددددة سياسدددداو ال  ددددم والتكنولوجيددددا واالتتكددددار، وت  ددددن النتددددائا وأفضددددل 
، 2013/10  املمارساو الناإاة عن تننيجها. وف وقت ال  ، إج  ا  دس، ف مشدروع قدرار 

ع ي ت ايا الت امل م  تكنولوجياو امل  وماو واالت االو توادن ا عن درال أساسديال  ال جنة أيضال 
يساهم ف تسخري ال  م والتكنولوجيا وايندسة من أجل االتتكار ف إ ار است راضاو سياساو 
ال  دددم والتكنولوجيدددا واالتتكدددار، والتخطددديأ لتقددددع م  ومددداو دوريدددة ودثدددة عدددن التقددددا ازدددرت ف 

 د أجريت يا است راضاو لسياساو ال  م والتكنولوجيا واالتتكار. الب دان ال
لتننيدددج است راضددداو  وسددديقدا إىل ال جندددة تقريدددر مر  دددي عدددن ال م يتدددني امددداريتني  اليدددال  -26

سياساو ال  م والتكنولوجيا واالتتكار ف مج ورية إيران اإلسالمية ورواادا. وسيدط ب إىل الب دان 
السددنواو األخددرية است راضدداو لسياسدداو ال  ددم والتكنولوجيددا واالتتكددار الددد أجريددت في ددا خددالل 

 أن تقدا م  وماو ودثة عن أاشطة املتات ة. 

  5البند   
 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة العشرين للجنة

ا وفقددال ل ممارسددة املتب ددة، سددتنتخب ال جنددة ف هنايددة دورهتددا التاسدد ة عشددرة رئيسددال لدددورهت -27
 ال شرين وأرت ة اواب ل رئيس. وسيتوىل أ د اواب الرئيس أيضال م اا املقرر.

  6البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة العشرين للجنة ووثائوها

مدددددن النظددددداا الدددددداخ ي ل جدددددان الننيدددددة التات دددددة ل مج دددددس االقت ددددداد   9وفقدددددال ل مدددددادة  -28
ل املؤقددت لدددورهتا ال شددرين، مشددنوعال واالجتمدداعي، سددي رض ع ددي ال جنددة مشددروع جدددول األعمددا

 تبيان الوثائ  الد ستقدا إىل ال جنة كي تنظر في ا.

  7البند   
 اعتماد تورير اللجنة عن دورتها التاسعة عشرة

من النظاا الداخ ي ل جان الننية، تقدا ال جندة إىل ا  دس االقت داد   37وفقال ل مادة  -29
 ا التاس ة عشرة.واالجتماعي تقريرال عن أعمال دورهت
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 المرفق األول

 تنظيم األعمال الموترح  
 ال ااما تند جدول األعمال/موضوع املناقشة التاريخ/الساعة

 أيار/مايو 9االثنين 
إقددددددرار جدددددددول األعمددددددال ومسددددددائل  -1 00/10

 تنظيمية أخرى
 البياااو االفتتا ية

  
إقدددددددرار جددددددددول األعمدددددددال وتنظددددددديم 

 األعمال

 

مسددددداةة ال جندددددة ف موضدددددوع دورة ا  دددددس 
، 2016االقت دددددداد  واالجتمدددددداعي ل دددددداا 

: 2015تننيددج خطددة التنميددة ملددا ت ددد عدداا "
  االلتاامدددداو إىل حتقيدددد  االاتقددددال مددددن قطدددد

 "النتائا

اجتماع مائدة مسدتديرة وتار  ت يد  
 ج سة حتاور

التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة  -2 00/15
امل  ومدددداو ومتات ت ددددا ع ددددي ال امليددددة  تمدددد  

 ال  يدين اإلق يمي والدويل

 عرض تقرير األمني ال اا

 
اسدددددت راض التقددددددا ازدددددرت ف تننيدددددج اتدددددائا 

 القمة ال املية  تم  امل  وماو

اجتماع مائدة مسدتديرة وتار  ت يد  
 مناقشة عامة

 أيار/مايو  10الثالثاء 
 التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة -2 00/10

ال امليددددة  تمدددد  امل  ومدددداو ومتات ت ددددا ع ددددي 
 ال  يدين اإلق يمي والدويل

 )تات ( مناقشة عامة

 

عددددددددددددددددددددرض التقددددددددددددددددددددارير املت  قددددددددددددددددددددة  -4
تاست راضاو سياسداو ال  دم والتكنولوجيدا 

 واالتتكار

 تقدع ت ي  ج سة حتاور

   أيار/مايو 11األربعاء 
تسخري ال  م والتكنولوجيا ألغراض  -3 00/10

 املوضوعان ذوا األولوية: التنمية
 مدن وتىن حتتية ذكية ( )أ 

تقددددع ت يددد  مناقشدددة عامدددة وج سدددة 
 حتاور
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 ال ااما تند جدول األعمال/موضوع املناقشة التاريخ/الساعة

االستشدراف مدن أجدل التنميددة  ( )ب  00/15
  الرقمية

   أيار/مايو 12الخميس 
تقددددددع مشددددداري  املقرت ددددداو، ت يددددد   مشاوراو غري رمسية  00/10

 مناقشة

اقشددة تشدد ن مشدداري  املقرت دداو من مشاوراو غري رمسية  00/15
  ()تات

   أيار/مايو 13الجمعة 
ااتخددداب الددددرئيس وأعضددداء املكتددددب  -5 00/15و 00/10

 اآلخرين ل دورة ال شرين ل جنة

 ااتخاب أعضاء املكتب

مواادد ة املناقشدداو تشدد ن مشدداري   مشاوراو غري رمسية  
 املقرت او،  سب االقتضاء

  املقرت اواختاذ إجراءاو تش ن مشاري   

 
جدددددددول األعمددددددال املؤقددددددت ل دددددددورة  -6

 ال شرين ل جنة ووثائق ا
اعتمدددداد مشددددروع جدددددول األعمددددال 

 املؤقت ل دورة املقب ة

 
اعتمدددداد تقريدددددر ال جندددددة عدددددن دورهتدددددا  -7

 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 

 عضوال، ومدة عضوية كل عضو أرت  سنواو. 43تت لف ال جنة من 

 كااون األول/ديسم   31تنت ي مدة ال ضوية ف  األعضاء

 2018 أاغوال -1
 2016 النمسا -2
 2018 القومياو(املت ددة  -تولينيا )دولة  -3
 2016 ال اتيل -4
 2018 ت غاريا -5
 2016 الكامريون -6
 2018 كندا -7
 2016 مج ورية أفريقيا الوسطي -8
 2016 إي ي -9

 2018 ال ني -10
 2016 كوستاريكا -11
 2018 كوو دينوار -12
 2018 كوتا -13
 2018 امم ورية الدومينيكية -14
 2016 فن ندا -15
 2016 أملاايا -16
 2016 هنغاريا -17
 2018 ايند -18
 2018 اإلسالمية( -إيران )مج ورية  -19
 2016 الياتان -20
 2018 كينيا -21
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 كااون األول/ديسم   31تنت ي مدة ال ضوية ف  األعضاء

 2018 التنيا -22
 2016 لي يا -23
 2018 موريتاايا -24
 2018 موريشيود -25
 2016 املكسي  -26
 2016 ايجرييا -27
 2016 عمان -28
 2018 تاكستان -29
 2018 تريو -30
 2018 تولندا -31
 2016 ال تغال -32
 2016 االحتاد الروسي -33
 2016 سر  الاكا -34
 2018 السويد -35
 2016 سويسرا -36
 2018 تاي ند -37
 2018 تركيا -38
 2016 تركمااستان -39
 2018 أوغندا -40
املم كة املتحدة ل يطاايا ال ظمي  -41

 2018 الشمالية وأيرلندا
 2018 الوالياو املتحدة األمريكية -42
 2016 تامبيا -43

    


