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 شروحال   
   1البند   

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
مددددددن النظددددددا  الددددددداختي لتجدددددان الذنيددددددة التايمددددددة لتمجتددددددس االقت دددددداد   ٧تدددددند املددددددادة  -1

يددرقرار جدددول أعمددال تتدد  الدددورة عتدد  واالجتمدداعي عتدد  أن تقددو  التجددان، ت يدايددة  ددل دورة، 
متدددويف/  2٧املدددؤر   2٠16/254وقدددد وااددد، امتدددس، ت مقدددرر   أسددداد جددددول األعمدددال املؤقدددت.

، عتدددد  جدددددول األعمددددال املؤقددددت لتدددددورة المشددددرين لتجنددددة املمنيددددة يتسددددخري المتددددم 2٠16 يوليدددد 
 والتكنولوجيا ألغراض التنمية وعت  وثائ، الدورة.

وواقدددال لتممارسدددة املتبمدددة، اجتخبدددت التجندددة يالتا يدددة، ت جتسدددتنا المامدددة ال امندددة املمقدددودة  -2
 ، أعضاء مكتب دورهتا المشرين، عت  النحو التايل:2٠16أيار/مايو  13 ت

 أ. مني جتوا )النمسا(  جواب الرئيس:
 ينديكتو اوجسيكا ايتنو )الربايفيل( 
 ييرت ماجور )هنغاريا( 
 )موريشيود( جويفيف جويل إتيني غيسالن سيناتامبو 

 دداجون ال ددا /   24وأرجدد ى التجنددة اجتخدداب رئدديس مددن دول  سدديا واحملددي  ا دداد . وت  -3
، أيدددددى الدددددول األعضدددداء ت منيقددددة  سدددديا واحملددددي  ا دددداد  تر ددددي  رو ددددون واجدددد  2٠1٧يندددداير 

ة المشددرين لتجنددة. وسددتنتخب التجنددة السدديد واجدد  ت اجلتسددة األو  )ال ددني( ليكددون رئيسددال لتدددور 
، وواقدال لتممارسدة السدايقة، سديممل ي دذت  2٠1٧أيار/مدايو  8ثندني االمن دورهتدا المشدرين يدو  

عتدد  املمارسددة السددايقة لتجنددة، سدديمني أرددد جددواب الددرئيس  وسددريال املمددني قبددل اجتخايدد .  - الددرئيس
 ليتو  أيضال منا  املقرر.

وقددد أُعددد التنظدديم املقددرتا ألعمددال التجنددة ت دورهتددا المشددرين )اجظددر املرادد، األول( عمددالل  -4
يداملقرراى ذاى ال دتة ال دادرة عددن اجلمميدة المامدة وعدن امتددس االقت داد  واالجتمداعي لتيسددري 

 ددة النظددر ت ينددود جدددول األعمددال ضددمن اإلاددار الددام  املتدداا وواقددال  دددماى املددؤمتراى املخ 
اقد تود التجندة، إذا أتدت جظرهدا ت ، وإر اديال ال مؤقت جدوالل  الام  اجلدول اعتبار وينبغي لتجنة.

 أرد البنود قبل املوعد احملدد ت اجلدول الام ، أن تنتقل مبا رةل إ  البند التايل.
أيدددار/  12أيار/مدددايو إ  يدددو  اجلممدددة  8ثندددني االومدددن املقدددرر أن جتتمدددم التجندددة مدددن يدددو   -5

وجتسداى  ٠٠/13إ  الساعة  ٠٠/1٠وسُتمقد اجلتساى ال بارية من الساعة  .2٠1٧ مايو
 .٠٠/18إ  الساعة  ٠٠/15يمد الظنر من الساعة 

 ويرد ت املرا، ال ا  ييان ي عضاء التجنة احلاليني. -6
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اللجنة في الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي واالجتمااعي المعواود فاي مساهمة   
 2017عام 
، املمنددددون ل ويددددل ٧٠/1اعتمدددددى اجلمميددددة المامددددة قرارهددددا ، 2٠15ت أيتول/سددددبتمرب  -٧

ل. وسدديدعم امتددس االقت دداد  واالجتمدداعي تنذيددا 2٠3٠عاملنددا: خيددة التنميددة املسددتدامة لمددا  
وهدو لالقضداء عتد   2٠1٧مدن خدالل موضدوع  املقدرر لمدا   2٠3٠خية التنمية املستدامة لما  

تنميددددة املسددددتدامة، وتوسدددديم الذددددر  املتارددددة، الذقددددر  ميددددم أ ددددكال  وأيمدددداد  مددددن خددددالل تمايددددا ال
 ومواجنة التحدياى ذاى ال تةل. 

، (1)68/1مددن مرادد، قددرار اجلمميددة المامددة  9و 8األركددا  الددواردة ت الذقددرتني ي وعمددالل  -8
، ملناقشدة موضدوع 2٠1٧أيار/مدايو  8ثندني، االسيمقد اجتماع مائدة مستديرة ويفار  صباا يدو  

. وسدري ا اجتمداع املائددة املسدتديرة عتد  دور المتدم 2٠1٧ داد  واالجتمداعي لمدا  امتس االقت
والتكنولوجيدددا وااليتكدددار ت القضددداء عتددد  الذقدددر  ميدددم أ دددكال  وأيمددداد ، وسدددرتد جتدددائة املناقشدددة 

 دددكل مدددوجا يمدددد  الدددرئيس ويقدمددد  إ  امتدددس لكدددي ينظدددر ايددد  أثنددداء اجلددداء الرايدددم املسدددتوى  ت
 (.2٠1٧/يولي  متويف 2٠إ   1٧)

 الوثائ،

E/CN.16/2017/1 جدول األعمال املؤقت املشروا وتنظيم األعمال 

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

 الصعيدين اإلقليمي والدولي
املمتومدداى الددم جظمنددا اال دداد الدددويل لالت دداالى ياسددم ُعقدددى القمددة المامليددة متمددم  -9

وت  (.2٠٠5( وال اجيددددة ت تددددوجس )2٠٠3األمددددم املتحدددددة، عتدددد  مددددررتتني: األو  ت جنيددددف )
إعددالن مبدداد  جنيددف، اعُتمدددى ت املررتددة األو  مددن القمددة ررتيددة والتدداا  مشددرت ان لبندداء  تمددم 

وت املررتددة ال اجيدة، أُقددرنى النتدائة الددم   دامل لتجميدم.ممتومداى ودور  اإلجسددان وإ دائي املنحدد  و 
أسددذرى عننددا املررتددة األو ، واعُتمددد التدداا  تددوجس ويرجددامة عمددل تددوجس يشدد ن  تمددم املمتومدداى 

 التاان تناوال، ت مجتة أمور، موضوعي اآللياى املالية وإدارة اإلجرتجت.
رجددددددامة عمددددددل تددددددوجس يشدددددد ن  تمددددددم املمتومدددددداى إ  امتددددددس االقت دددددداد  واُتددددددب ت ي -1٠

واالجتمدداعي أن يتددو  اإل ددراف عتدد  اجلنددود املباولددة عتدد  جيددات منظومددة األمددم املتحدددة ملتايمددة 
و قيقدال  دا  الغايدة، اُتدب إ   النتائة الم أسذرى عننا مررتتا القمة الماملية ت جنيف وتوجس.

يدددة التجنددة، لددا ت ذلددد  تقويتنددا،  خدداال ت االعتبدددار الددننة القددائم عتددد  امتددس أن يسددتمرض وال
  (.1٠5تمدد أصحاب امل تحة )يرجامة عمل توجس، الذقرة 

متدددددويف/  28املدددددؤر   2٠٠6/46وقددددد قدددددرر امتددددس االقت ددددداد  واالجتمددددداعي، ت قددددرار   -11
تمم املمتوماى واستمراض التجنة املمنية يتسخري المتم يش ن متايمة القمة الماملية م 2٠٠6 يولي 

والتكنولوجيا ألغراض التنمية، أن تقد  التجنة مساعدة امالة إ  امتدس ياعتبارهدا جندة التنسدي، 
__________ 

 املتمت، يتمايا امتس االقت اد  واالجتماعيل. 61/16املمنون: لاستمراض تنذيا قددددرار اجلممية المامة  (1)
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ت  ددال متايمددة جتددائة القمددة المامليددة عتدد  جيددات املنظومددة، وأن تقددد  لدد  املشددورة ت هدداا الشدد ن، 
 صياى ترمي إ  تمايا تنذيا جتائة القمة الماملية.وذل  ييرت مننا موااات  يتو 

متدددددددويف/  25املدددددددؤر   2٠٠٧/8واتدددددددب امتدددددددس االقت ددددددداد  واالجتمددددددداعي، ت قدددددددرار   -12
يش ن تدا، املمتومداى ملتايمدة القمدة المامليدة متمدم املمتومداى، إ  األمدني المدا  أن  2٠٠٧ يولي 

 تنذيددا جتددائة القمددة، لددا ت ذلدد  مجيددم التيبيقدداى اإللكرتوجيددة.يقددد  سددنويال إ  التجنددة تقريددرال عددن 
وت هاا ال دد، اتب امتس إ  مؤسساى األمم املتحدة الم تضديتم يددور تيسدري  ملسداراى 

دددددر  املواضددددديم الرئيسدددددية والتحدددددالف المددددداملي لتكنولوجيددددداى  الممدددددل وإ  التجدددددان اإلقتيميدددددة وميسن
وغدري  مدن الكياجداى، أن تقدو ، رسدب االقتضداء، لوااداة أماجدة املمتوماى واالت االى والتنميدة، 

 التجنة يتقاريرها لُتستخد   ُمدخالى ت التقرير السنو  الا  يقدم  األمني الما  إ  التجنة.
ويندددددف تقريددددر األمددددني المددددا  عددددن التقددددد  احملددددريف ت تنذيددددا جتددددائة القمددددة المامليددددة متمددددم  -13

( إ  تقدددع عددرض A/72/64-E/2017/12ومتايمتنددا عتدد  ال ددميدين اإلقتيمددي والدددويل )املمتومدداى 
عا  عن التقد  احملريف ت تنذيا جتائة القمة المامليدة، مدربيفال أم تدة عتد  املمارسداى السدتيمة والذمالدة 

ياالسدددددتناد إ   2٠16وأُعدددددد تقريدددددر عدددددا   يغيدددددة تقاسدددددم هدددددا  املمارسددددداى والددددددرود املسدددددتذادة.
نتاجاى والتوصددددياى املنب قددددة عددددن رتقددددة املناقشددددة الددددم عقدددددهتا التجنددددة ت  دددداجون ال ددددا / االسددددت
ت جنيددددف، سويسددددرا، وإ  املدددددخالى الددددم سدددداحت  ددددا هي دددداى األمددددم املتحدددددة  2٠1٧ يندددداير

وسددتقو  التجنددة ياسددتمراض وتقيدديم التقددد   وو االهتددا املتخ  ددة، وإ  أدييدداى أخددرى ذاى صددتة.
جتددائة القمددة المامليددة عتدد  ال ددميدين اإلقتيمددي والدددويل، رسددبما هددو ميتددوب ت  احملددريف ت تنذيددا

 .2٠٠6/46قرار امتس االقت اد  واالجتماعي 
وسوف تستمم التجنة إ  إرااة يش ن التقد  الدا  أردريف  الذريد، المامدل املمد  يتمايدا  -14

، وهددو الوثيقددة ا تاميددة يشدد ن االسددتمراض ٧٠/125ت القددرار  التمدداون. واتبددت اجلمميددة المامددة
المشدددر  لتنذيدددا جتدددائة القمدددة المامليدددة متمدددم املمتومددداى، إ  رئددديس التجندددة املمنيدددة يتسدددخري المتدددم 
والتكنولوجيددا ألغدددراض التنميددة إجشددداء اريدد، عامدددل لوضدددم توصددياى يشددد ن املضددي قددددمال ت تنذيدددا 

تددوخ  ت يرجددامة عمددل تددوجس، وتقدددع تقريددر إ  التجنددة ت دورهتددا التمدداون املمددايف، عتدد  النحددو امل
 دداجون   26-2٧؛ 2٠16أيتول/سددبتمرب  3٠احلاديددة والمشددرين. واجتمددم الذريدد، المامددل مددرتني )

 أيدددددار/ 5إ   3(. ومدددددن املتوقدددددم أن يمقدددددد اجتماعددددد  ال الددددد  ت الذدددددرتة مدددددن 2٠1٧ال ا /ينددددداير 
 . 2٠1٧ مايو

 ئ،الوثا

A/72/64-E/2017/12 التقد   احملريف ت تنذيا جتائة القمة الماملية متمم املمتومداى ومتايمتندا 
 عت  ال ميدين اإلقتيمي والدويل

E/CN.16/2017/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting 

E/CN.16/2017/CRP.2 Implementing World Summit on the Information Society 

outcomes, 2016 
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 3البند   

 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
(، أن تكددددون 4)الذقددددرة  2٠٠6/46قددددرر امتددددس االقت دددداد  واالجتمدددداعي، ت قددددرار   -15

متمددددم التجنددددة هددددي جنددددة التنسددددي، عتدددد  جيددددات املنظومددددة ت  ددددال متايمددددة جتددددائة القمددددة المامليددددة 
املمتومددداى، عتدددد  أن  ددددااف ت الوقددددت جذسدددد  عتدددد  واليتنددددا األصددددتية املتم تددددة ت تسددددخري المتددددم 

  والتكنولوجيا ألغراض التنمية.
  ا  الوالية، تر ا التجنة ت  ل دورة سنوية عت  موضوعني ذو  أولوية. وواقال  -16
 التجنة ت إاار هاا البند حا: واملوضمان ذوا األولوية التاان تتناو ما -1٧
 ؛جُدُنة االيتكار اجلديدة لدعم تنذيا أهداف التنمية املستدامة )أ( 
 2٠3٠.دور المتم والتكنولوجيا وااليتكار ت ضمان األمن الغاائي حبتول عا   )ب( 

لسياسددي وقددد توخددت التجنددة ياختيددار هدداين املوضددوعني أن تسددنم النتددائة ت املنتدددى ا -18
موضدددوع القضددداء عتددد   2٠1٧الرايدددم املسدددتوى املمددد  يالتنميدددة املسدددتدامة الدددا  سددديدرد ت عدددا  

ة املسددددتدامة، وهددددي الذقددددر وتمايددددا الرخدددداء ت عدددداب متغددددري ومددددا يت ددددل يددددال  مددددن أهددددداف التنميدددد
 .1٧و 14و 9و 5و 3و 2و 1األهداف 

ت مدددداوالهتا ت دورهتددددا ولإلسدددنا  ت يفيدددادة انددددم هددداين املوضدددوعني ومسدددداعدة التجندددة  -19
 .2٠1٧ داجون ال ا /ينداير   25إ   23المشرين، اجتمم اريد، مناقشدة ت جنيدف ت الذدرتة مدن 

 وسيمرض تقرير اري، املناقشة عت  التجنة.
 الوثائ،

E/CN.16/2017/2 جُدُنة االيتكار اجلديدة لدعم تنذيا أهداف التنمية املستدامة 
 الما  األمني يرتقر 

E/CN.16/2017/3  دور المتددم والتكنولوجيددا وااليتكددار ت ضددمان األمددن الغدداائي حبتددول
  2٠3٠عا  

  تقرير األمني الما 
E/CN.16/2017/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting 

 4البند 

 والتكنولوجيا واالبتكارعرض التوارير المتعلوة باستعراضات سياسات العلم 
يتمتدددد، هدددداا البنددددد لمتومدددداى مسددددتكمتة عددددن استمراضدددداى سياسدددداى المتددددم والتكنولوجيددددا  -2٠

وااليتكار الم  رينا مؤمتر األمم املتحدة لتتجدارة والتنميدة يغيدة مسداعدة البتددان الناميدة عتد   ديدد 
كددار ت اسددرتاتيجياهتا اإل ائيددة الوانيددة، التدددايري الضددرورية لدددمة سياسدداى المتددم والتكنولوجيددا وااليت

وتقاسددددم املمتومدددداى عددددن التقددددد  احملددددريف والدددددرود املسددددتذادة والتحدددددياى الددددم تواجننددددا ت تنذيددددا 
ال التوصياى الم صيغت ت إاار استمراضاى سياسداى المتدم والتكنولوجيدا وااليتكدار السدايقة، واقد

 .2٠16/23قت اد  واالجتماعي وقرار امتس اال ٧٠/213لقرار اجلممية المامة 
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وستستمم التجنة إ  عروض عدن استمراضداى سياسداى المتدم والتكنولوجيدا وااليتكدار ت  -21
مجنوريدددة إيدددران اإلسدددالمية ورواجددددا. وسدددُتدع  البتددددان الدددم أجريدددت ايندددا خدددالل السدددنواى األخدددرية 

 ى ودثة عن أجشية املتايمة.استمراضاى لسياساى المتم والتكنولوجيا وااليتكار إ  تقدع ممتوما

   5البند   
 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة الحادية والعشرين للجنة

المشدرين رئيسدال لددورهتا احلاديدة  الددورةواقال لتممارسة املتبمدة، سدتنتخب التجندة ت تايدة  -22
ا  املقرر.وسيتو  أرد جواب الرئيس أيضال من والمشرين وأريمة جواب لترئيس.

   6البند   
جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والعشرين للجنة ووثائوها

مدددددن النظدددددا  الدددددداختي لتجدددددان الذنيدددددة التايمدددددة لتمجتدددددس االقت ددددداد   9واقدددددال لتمدددددادة  -23
واالجتمدداعي، سدديمرض عتدد  التجنددة مشددروع جدددول األعمددال املؤقددت لدددورهتا احلاديددة والمشددرين 

الوثائ، الم ستقد  إ  التجنة  ي تنظر اينا.مشذوعال يبيان 

   7البند   
اعتماد تورير اللجنة عن دورتها العشرين 

من النظا  الداختي لتجان الذنية، تقد  التجندة إ  امتدس االقت داد   3٧واقال لتمادة  -24
واالجتماعي تقريرال عن أعمال دورهتا المشرين.
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 المرفق األول

 الموترحتنظيم األعمال   
 الربجامة  يند جدول األعمال/موضوع املناقشة التاريخ/الساعة
 أيار/مايو 8، االثنين
  1٠البياجاى االاتتارية إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -1 /٠٠

 وتنظيم المملإقرار جدول األعمال   

مسدددددداحة التجنددددددة ت موضددددددوع امتددددددس االقت دددددداد   
وهو لالقضاء عتد  الذقدر  2٠1٧واالجتماعي لما  

 ميددددم أ ددددكال  وأيمدددداد  مددددن خددددالل تمايددددا التنميددددة 
املسددددددددتدامة، وتوسدددددددديم الذددددددددر  املتارددددددددة ومواجنددددددددة 

 التحدياى ذاى ال تةل 

اجتمددددددداع مائددددددددة مسدددددددتديرة ويفار  تتيددددددد  
 رجتسة  او 

15التقددددد   احملددددريف ت تنذيددددا جتددددائة القمددددة المامليددددة   -2 /٠٠
متمدددددددددم املمتومددددددددداى ومتايمتندددددددددا عتددددددددد  ال دددددددددميدين 

 اإلقتيمي والدويل

 عرض تقرير األمني الما 

استمراض التقد  احملريف ت تنذيا جتائة القمدة المامليدة  
 املمتوماىمتمم 

اجتمددددددداع مائددددددددة مسدددددددتديرة ويفار  تتيددددددد  
 مناقشة عامة

 أيار/مايو 9الثالثاء، 
1٠التقددددد   احملددددريف ت تنذيددددا جتددددائة القمددددة المامليددددة   -2 /٠٠

متمدددددددددم املمتومددددددددداى ومتايمتندددددددددا عتددددددددد  ال دددددددددميدين 
 اإلقتيمي والدويل

 )تايم(مناقشة عامة 

 15تسخري المتم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  -3 /٠٠
 املوضوعان ذوا األولوية:

دور المتددددم والتكنولوجيددددا وااليتكددددار ت  )ب( 
  .2٠3٠ضمان األمن الغاائي حبتول عا  

 تقدع ومناقشة عامة وجتسة  اور

 أيار/مايو 10األربعاء، 
1٠عرض التقارير املتمتقة ياستمراضاى سياساى   -4 /٠٠

  المتم والتكنولوجيا وااليتكار
  تقدع تتي  جتسة  اور

 15تسخري المتم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  -3 /٠٠
 األولوية:املوضوعان ذوا 

جُدُنددددددة االيتكددددددار اجلديدددددددة لدددددددعم تنذيددددددا  )أ( 
 أهداف التنمية املستدامة

 تقدع ومناقشة عامة وجتسة  اور
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 الربجامة  يند جدول األعمال/موضوع املناقشة التاريخ/الساعة
 أيار/مايو 11الخميس، 
 1٠تقدع مشاريم املقرتراى، تتي  مناقشة مشاوراى غري رمسية  /٠٠

 15)تايم(مناقشة يش ن مشاريم املقرتراى  مشاوراى غري رمسية  /٠٠
 أيار/مايو 12الجمعة 
٠٠/15مواصدددددددددتة املناقشددددددددداى يشددددددددد ن مشددددددددداريم  مشاوراى غري رمسية و 1٠/٠٠

 املقرتراى، رسب االقتضاء
   

الدددددرئيس وأعضددددداء املكتدددددب اآلخدددددرين  اجتخددددداب  -5 
  لتدورة احلادية والمشرين لتجنة

  اختاذ إجراءاى يش ن مشاريم املقرتراى

 اجتخاب أعضاء املكتب
 اعتماد مشاريم املقرتراى

جدددددددددول األعمددددددددال املؤقددددددددت لتدددددددددورة احلاديددددددددة   -6 
 والمشرين لتجنة ووثائقنا

اعتماد مشدروع جددول األعمدال املؤقدت 
 لتدورة املقبتة

 اعتماد مشروع التقرير اعتماد تقرير التجنة عن دورهتا المشرين  -٧ 
  اختتا  الدورة 
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 المرفق الثاني 

التنمياة فاي  أعضاء اللجناة المعنياة بتساخير العلام والتكنولوجياا ألغاراض  
 دورتها العشرين

عضوال، مدة عضوية  ل مننم أريم سنواى. 43تت لف التجنة من 

 *األعضاء

تنتنددددددددي مدددددددددة المضددددددددوية ت 
  اجون األول/ديسمرب  31

 2٠2٠ اال اد الروسي -1
 2٠2٠ أملاجيا -2
 2٠18 أجغوال -3
 2٠18 أوغندا -4
 2٠18 اإلسالمية( -إيران )مجنورية  -5
 2٠18 يا ستان -6
 2٠2٠ الربايفيل -٧
 2٠2٠ الربتغال -8
 2٠18 تغارياي -9
 2٠2٠ يور ينا ااسو  -1٠
 2٠18 يولندا -11
 2٠18 املتمددة القومياى( -يوليذيا )دولة  -12
 2٠18 يريو -13
 2٠18 تايتند -14
 2٠2٠ تر ماجستان -15
 2٠18 تر يا -16
 2٠18 الدومينيكيةاجلمنورية  -1٧
 2٠2٠ مجنورية الكوجغو الدميقرااية -18
 2٠18 السويد -19
 2٠2٠ سويسرا -2٠
 2٠2٠  يتي -21
 2٠18 ال ني -22
 2٠2٠  ايفاخستان -23
 2٠2٠ الكامريون -24
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 *األعضاء
تنتنددددددددي مدددددددددة المضددددددددوية ت 

  اجون األول/ديسمرب  31

 2٠18  ندا -25
 2٠18  ويا  -26
 2٠18  وى ديذوار  -2٧
 2٠18  ينيا -28
 2٠18 التذيا -29
 2٠2٠ لستذادور -3٠
 2٠2٠ املمتكة المريية السمودية -31
 2٠18 يرلندا الشمالية املمتكة املتحدة لربيياجيا المظم  و  -32
 2٠18 موريتاجيا -33
 2٠18 موريشيود -34
 2٠2٠ النمسا -35
 2٠2٠ جيجرييا -36
 2٠18 ا ند -3٧
 2٠2٠ هنغاريا -38
 2٠18 الوالياى املتحدة األمريكية -39
 2٠2٠ اليايان -4٠
أرجددد  امتدددس االقت ددداد  واالجتمددداعي اجتخددداب عضدددو واردددد مدددن الددددول األاريقيدددة وعضدددو مدددن دول  *

أمريكا الالتينية ومنيقدة البحدر الكداريآ و خدر مدن دول أورويدا الغرييدة ودول أخدرى، تبددأ عضدويتنم ت 
 .2٠2٠ اجون األول/ديسمرب   31تاريخ االجتخاب وتنتني ت 

    


