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 الشروح  
  1البند   

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
مددددددن النظدددددداا الددددددداخلي للجددددددان الننيددددددة التات ددددددة للمجلددددددس االقت دددددداد   7تدددددند املددددددادة  -1

اللجددان، ف تدايددة كددل دورة، جقددرار جدددول أعمددال تلدد  الدددورة علددي واالجتمدداعي علددي أن تقددوا 
 متددددوت/ 6املددددؤر   2017/250أ دددداو جدددددول األعمددددال املؤقددددت. وقددددد وا ددددق ا لددددس، ف مقددددرر  

علي جددول األعمدال املؤقدت للددورة احلاديدة وال شدرين للجندة امل نيدة تتسدخري ال لدم  2017 يوليه
 ئق الدورة. والتكنولوجيا ألغراض التنمية وعلي واث

وو قدددال للممار دددة املتب دددة، ااتخبدددت اللجندددة ابلتزكيدددة، ف جلسدددت ا ال امدددة الثامندددة امل قدددودة  -2
 ، أعضاا مكتب دورهتا احلادية وال شرين، علي النحو التايل: 2017أاير/مايو  12 ف

 أ. مني جتوا )النمسا( :اواب الرئيس 
 وااغ روجيون )ال ني(
 تيرت ماجور )هنغاراي(

 ف اويل إتيان غيسالن  ينااتمبو )موريشيوو(جوتي
 4وأرجددداو اللجندددة ااتخددداب رئددديس مدددن منطقدددة أمريكدددا الالتينيدددة والبحدددر الكددداري . وف  -3

، أيدو الدول األعضاا ف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكداري  تر دي  2017آب/أغسطس 
)اجلم وريدة الدومينيكيدة( ليكدون رئيسدال للددورة احلاديدة وال شدرين للجندة.  السيد تال ديدو غدوميس

 14و تنتخب اللجنة السيد غدوميس ف اجللسدة األوم مدن دورهتدا احلاديدة وال شدرين يدوا اال ندني 
امل دني  قبدل ااتخاتده. و دريال  -، وو قال للممار ة الساتقة  ي مل ت نته الدرئيس 2018أاير/مايو 

 الساتقة للجنة،  ُي نين أحد اواب الرئيس ليتوم أيضال م اا املقرر.  علي املمار ة
وقد أُعد التنظيم املقرتح ألعمال اللجنة ف دورهتا احلاديدة وال شدرين )ااظدر املر دق األول(  -4

عمددالل ابملقددرراو ذاو ال ددلة ال ددادرة عددن اجلم يددة ال امددة وعددن ا لددس االقت دداد  واالجتمدداعي 
تنددددود جدددددول األعمددددال ضددددمن اإلوددددار الددددزممت املتدددداح وو قددددال  دددددماو املددددؤمتراو  لتيسددددري النظددددر ف

املخ  دددة للجندددة. وينبغدددي اعتبدددار اجلددددول الدددزممت جددددوالل مؤقتدددال وإر دددادايل   قدددد تدددود اللجندددة، إذا 
 أهنت اظرها ف أحد البنود قبل املوعد ازدد ف اجلدول الزممت، أن تنتقل مبا رة إم البند التايل. 

 18أاير/مدددددايو إم يدددددوا اجلم دددددة  14مدددددن املقدددددرر أن جتتمددددد  اللجندددددة مدددددن يدددددوا اال ندددددني و  -5
 00/13إم السدددداعة  00/10. و ددددُت قد اجللسدددداو ال ددددباحية مددددن السدددداعة 2018أاير/مددددايو 

 . 00/18إم الساعة  00/15وجلساو ت د الظ ر من الساعة 
 ويرد ف املر ق الثاين تيان أبعضاا اللجنة احلاليني.  -6

ساااااة اللجناااة   ارااا ا الرىياااج املساااتوى للمجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي املع اااود   م  
 2018 عام
، امل نددددون ل ويدددددل 70/1، اعتمدددددو اجلم يددددة ال امدددددة قرارهددددا 2015ف أيلول/ ددددبتم   -7

ل. و دديدعم ا لددس االقت دداد  واالجتمدداعي تننيددج 2030عاملنددا: خطددة التنميددة املسددتدامة ل دداا 
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، وهدو لمدن ال د يد 2018من خدالل موضدوعه املقدرر ل داا  2030ملستدامة ل اا خطة التنمية ا
ال ددداملي إم ال ددد يد ازلدددي: دعدددم قيددداا وتم ددداو مسدددتدامة وقدددادرة علدددي التكيدددف ف ا تم ددداو 

، امل ندون 2018احلضرية والرينيةل مبا يتوا ق م  حمور تركيز املنتدى السيا ي الر ي  املستوى ل اا 
 تقال إم وتم او مستدامة وقادرة علي التكيفل. لالتحول واالا

، (1)68/1مددن مر ددق قددرار اجلم يددة ال امددة  9و 8وعمددالل ابألحكدداا الددواردة ف النقددرتني  -8
أاير/مدايو بدباحال لتنداول دور ال لدم والتكنولوجيدا واالتتكدار  14 ُت قد مناقشة عامة يوا اال ندني 

يددف. و ددُتحدد الدددورة ُ ددُبل إعطدداا األولويددة لل لددم ف دعددم وتم دداو مسددتدامة وقددادرة علددي التك
والتكنولوجيددددا واالتتكددددار ف إوددددار اال ددددرتاتيجياو اإليائيددددة الوونيددددة تغيددددة  قيددددق أهدددددا  التنميددددة 
املستدامة. وعلي وجه ا  وص،  تتي  الدورة  ربة ل دد من بناع السيا او البارتين لتبدادل 

ر دداو النضددلي ف تطبيددق ال لددم والتكنولوجيددا واالتتكددار خدد اهتم وتقا ددم الدددروو املسددتنادة واملما
ألغراض  قيق وموعة أهدا  التنمية املستدامة اليت  يجر  ا ت راض ا ف إوار هجا املوضوع، 

 وهي كاآليت: 
   ضمان توا ر امليا  وخدماو ال ر  ال حي للجمي  -6اهلد  

   ديثدة ضمان ح ول اجلمي  تتكلنة ميسورة علي خدماو الطاقة احل -7اهلد
  املو وقة واملستدامة

   قدددادرة و ج دددل املددددن واملسدددتووناو البشدددرية  ددداملة للجميددد  وآمندددة  -11اهلدددد
  علي ال مود ومستدامة

   ضمان وجود أياط ا ت الك وإاتاج مستدامة -12اهلد  

   تخدام ا علدديوترميم ددا وت زيدز ا ددمحايددة الدنظم اإليكولوجيددة ال يدة  -15اهلدد 
وقدددف و حندددو مسدددتداا، وإدارة الغددداابو علدددي حندددو مسدددتداا، ومكا حدددة الت دددحر، 

  تدهور األراضي وعكس مسار ، ووقف  قدان التنوع البيولوجي

   ل التنميدددة ت زيدددز و دددائل التننيدددج وتنشددديع الشدددراكة ال امليدددة مدددن أجددد -17اهلدددد
 .املستدامة

عددن كثدب ف دور ال لدم والتكنولوجيددا واالتتكدار ف املسددا ة و دتتاح للجندة  ربددة للنظدر  -9
)أ(، وهو دور ال لم 3لدى اظرها ف املوضوع ذ  األولوية الوارد ضمن البند  7ف  قيق اهلد  

، وذلد  2030لدول عداا والتكنولوجيا واالتتكار لتحقيق تايدة كبرية ف ح ة الطاقة املتجددة حب
 . 2018أاير/مايو  16يوا األرت اا 

و ددددتقدا اتددددائا هددددج  املناقشددددة ف  ددددكل مددددوجز للددددرئيس  ددددال إم ا لددددس االقت دددداد   -10
 (. 2018 متوت/يوليه 19إم  16واالجتماعي لينظر  يه خالل جزئه الر ي  املستوى )

__________ 

 االقت اد  واالجتماعيل. املت لق تت زيز ا لس  61/16امل نون لا ت راض تننيج قرار اجلم ية ال امة  (1)
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مسااة اللجنة   مناقشاة ارمعياة العاماة بشاثن ألار التتاري التكنولاوجي الساريج علا    يا    
 ملستدامةأهداف التنمية ا

، إم اللجندددددددة امل نيدددددددة تتسدددددددخري ال لدددددددم 72/242ولبدددددددت اجلم يدددددددة ال امدددددددة، ف قرارهدددددددا  -11
والتكنولوجيدددا ألغدددراض التنميدددة أن تدددويل، عدددن وريدددق ا لدددس االقت ددداد  واالجتمددداعي، االعتبدددار 
الواجدددب أل دددر التغدددرياو التكنولوجيدددة السدددري ة الرئيسدددية علدددي  قيدددق أهددددا  التنميدددة املسدددتدامة. 

و اجلم يددة ال امددة كددجل  أن توابددل مناقشددة موضددوع لأ ددر التغددري التكنولددوجي السددري  علددي وقددرر 
 قيق أهدا  التنمية املستدامةل خالل دورهتا الثالثة والسب ني. وا تجاتة هلج  الدعوة، ومسدا ة 
من اللجنة ف مناقشة اجلم يدة ال امدة،  دت قد اللجندة اجتمداع مائددة مسدتديرة ر يد  املسدتوى ت دد 

لتنددداول موضدددوع أ دددر التغدددري التكنولدددوجي السدددري  علدددي  ،2018أاير/مدددايو  14ظ دددر يدددوا اال ندددني 
  قيق أهدا  التنمية املستدامة. 

  الواثئق 

E/CN.16/2018/1 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال 

  2البند   
ومتابعتهاااا علااا  الت ااادم ا ااارف   تنايااال متاااائمل ال ماااة العاملياااة جملتماااج املعلوماااا  

 الصعيدين اإلقليمي والدويل
ُعقدددو القمددة ال امليددة  تمدد  امل لومدداو الدديت اظم ددا اال دداد الدددويل لالت دداالو اب دددم  -12

(. وف 2005والثاايدددة ف تدددواس ) ،(2003األمدددم املتحددددة، علدددي مدددرحلتني: األوم ف جنيدددف )
إعددالن مبددادي جنيددف، اعُتمدددو ف املرحلددة األوم مددن القمددة ركاي والتددزاا مشددرتكان لبندداا وتمدد  
م لومداو حمددور  اإلاسدان وإيددائي املنحدي و ددامل للجميد . وف املرحلددة الثاايدة، أُقددر و النتدائا الدديت 

تددرجما عمددل تددواس تشددان وتمدد  امل لومدداو أ ددنرو عن ددا املرحلددة األوم، واعُتمددد التددزاا تددواس و 
 اللجان تناوال، ف مجلة أمور، موضوعي اآللياو املالية وإدارة اإلارتات. 

ووُلددددددب ف تددددددرجما عمددددددل تددددددواس تشددددددان وتمدددددد  امل لومدددددداو إم ا لددددددس االقت دددددداد   -13
ملتات ددة واالجتمدداعي أن يتددوم اإل ددرا  علددي اجل ددود املبجولددة علددي اطددات منظومددة األمددم املتحدددة 

النتائا اليت أ نرو عن ا مرحلتا القمة ال املية ف جنيف وتواس. و قيقدال هلدج  الغايدة، وُلدب إم 
ا لس أن يست رض والية اللجنة، مبا ف ذل  تقويت ا، آخجال ف االعتبار الن ا القائم علي ت دد 

 (. 105أبحاب امل لحة )ترجما عمل تواس، النقرة 
متدددددوت/  28املدددددؤر   2006/46االقت ددددداد  واالجتمدددداعي، ف قدددددرار  وقددددد قدددددرر ا لدددددس  -14
تشان متات ة القمة ال املية  تم  امل لوماو وا ت راض اللجنة امل نية تتسدخري ال لدم  2006 يوليه

والتكنولوجيا ألغراض التنمية، أن تقدا اللجنة مساعدة   الة إم ا لدس ابعتبارهدا ج دة التنسديق 
ا القمددة ال امليددة علددي اطددات املنظومددة، وأن تقدددا لدده املشددورة ف هددجا الشددان، ف وددال متات ددة اتددائ

 وذل  تطرت من ا موا اته تتوبياو ترمي إم ت زيز تننيج اتائا القمة ال املية.
متدددددددوت/  25املدددددددؤر   2007/8وولدددددددب ا لدددددددس االقت ددددددداد  واالجتمددددددداعي، ف قدددددددرار   -15
تشان تدد ق امل لومداو ملتات دة القمدة ال امليدة  تمد  امل لومداو، إم األمدني ال داا أن  2007 يوليه

يقدددا  ددنوايل إم اللجنددة تقريددرال عددن تننيددج اتددائا القمددة، مبددا ف ذلدد  مجيدد  التطبيقدداو اإللكرتوايددة. 
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راو وف هجا ال دد، ولب ا لس إم مؤ ساو األمم املتحدة الديت تضدطل  تددور تيسدري  ملسدا
دددددر  املواضدددددي  الرئيسدددددية والتحدددددالف ال ددددداملي لتكنولوجيددددداو  ال مدددددل وإم اللجدددددان اإلقليميدددددة وميس 
امل لوماو واالت االو والتنميدة، وغدري  مدن الكيداجو، أن تقدوا، حسدب االقتضداا، مبوا داة أماادة 

 للجنة.اللجنة تتقاريرها لُتستخدا كُمدخالو ف التقرير السنو  الج  يقدمه األمني ال اا إم ا
وي ددددد  تقريددددر األمددددني ال دددداا عددددن التقدددددا ازددددرت ف تننيددددج اتددددائا القمددددة ال امليددددة  تمدددد   -16

( إم تقدددع عددرض A/73/66-E/2018/10امل لومدداو ومتات ت ددا علددي ال دد يدين اإلقليمددي والدددويل )
ليمة والن الدة عاا عن التقدا ازرت ف تننيج اتائا القمة ال امليدة، مد تال أمثلدة علدي املمار داو السد

 تغية تقا م هج  املمار او والدروو املستنادة. 
ابال ددددتناد إم اال دددتنتاجاو والتوبددددياو املنبثقدددة عددددن حلقددددة  2017وأُعدددد تقريددددر عددداا  -17

ف جنيددف،  ويسددرا، وإم املدددخالو  2017 املناقشددة الدديت عقدددهتا اللجنددة ف كددااون الثاين/يندداير
ة ووكاالهتدددا املتخ  دددة، وإم أدتيددداو أخدددرى ذاو بدددلة. الددديت  دددا ت ادددا هي ددداو األمدددم املتحدددد

و دددتقوا اللجندددة اب دددت راض وتقيددديم التقددددا ازدددرت ف تننيدددج اتدددائا القمدددة ال امليدددة علدددي ال ددد يدين 
 .2006/46اإلقليمي والدويل، حسبما هو مطلوب ف قرار ا لس االقت اد  واالجتماعي 

الدج  أحدرت  النريدق ال امدل امل دمت تت زيدز  و و  تستم  اللجنة إم إحاوة تشان التقدا -18
، وهددو الو يقددة ا تاميددة تشددان اال ددت راض 70/125الت دداون. وولبددت اجلم يددة ال امددة ف القددرار 

ال شدددر  لتننيدددج اتدددائا القمدددة ال امليدددة  تمددد  امل لومددداو، إم رئددديس اللجندددة امل نيدددة تتسدددخري ال لدددم 
ل لوضدد  توبدددياو تشدددان املضددي قددددمال ف تننيدددج والتكنولوجيددا ألغدددراض التنميدددة إاشدداا  ريدددق عامددد

الت دداون امل ددزت، علددي النحددو املتددوخي ف تددرجما عمددل تددواس، وتقدددع تقريددر إم اللجنددة ف دورهتددا 
  27-26، و2016أيلول/ ددبتم   30) مخددس مددراواحلاديددة وال شددرين. واجتمدد  النريددق ال امددل 

، 2017أيلول/ دددددددبتم   27-25، و2017أاير/مدددددددايو  5-3، و2017كدددددددااون الثاين/ينددددددداير 
 . النريق ال املرئيس تقرير علي الدورة و ُي رض (. 2018كااون الثاين/يناير   31-29و

 الواثئق

A/73/66-E/2018/10 Progress made in the implementation of and follow-up to the 

outcomes of the World Summit on the Information Society at 

the regional and international levels 

E/CN.16/2018/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting 

E/CN.16/2018/CRP.2 
E/CN.16/2018/CRP.3 

Implementing World Summit on the Information Society 

outcomes, 2017 

Report of the Chair of the Working Group on Enhanced 

Cooperation 

 

   3البند   

 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
(، أن تكددددون 4)النقددددرة  2006/46قددددرر ا لددددس االقت دددداد  واالجتمدددداعي، ف قددددرار   -19

اللجنددددة هددددي ج ددددة التنسدددديق علددددي اطددددات املنظومددددة ف وددددال متات ددددة اتددددائا القمددددة ال امليددددة  تمدددد  
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امل لومدددداو، علددددي أن  ددددا س ف الوقددددت انسدددده علددددي واليت ددددا األبددددلية املتمثلددددة ف تسددددخري ال لددددم 
 لتنمية. والتكنولوجيا ألغراض ا

 هلج  الوالية، تركز اللجنة ف كل دورة  نوية علي موضوعني ذو  أولوية. وو قال  -20
 واملوض ان ذوا األولوية اللجان تتناوهلما اللجنة ف إوار هجا البند  ا: -21

دور ال لم والتكنولوجيا واالتتكار لتحقيق تايدة كبرية ف ح ة الطاقة املتجد دة  )أ( 
 2030حبلول عاا 
مددد  تنددداا الكنددداااو الرقميدددة لال دددتنادة مدددن التكنولوجيددداو القائمدددة والنا ددد ة،  )ب( 

 الرتكيز تشكل خاص علي الب د اجلنساين والب د املت لق ابلشباب
وقددد توخددت اللجنددة ابختيددار هدددجين املوضددوعني أن تسدد م النتددائا ف املنتدددى السيا دددي  -22

التحدول واالاتقدال موضوع  2018   يدرو ف عاا الر ي  املستوى امل مت ابلتنمية املستدامة الج
ومددا يت ددل تددجل  مددن أهدددا  التنميددة املسددتدامة،  إم وتم دداو مسددتدامة وقددادرة علددي التكيددف

 .17و 15و 12و 11و 7و 6وهي األهدا  
ولإل دددد اا ف تايدة   ددددم هددددجين املوضددددوعني ومسدددداعدة اللجنددددة ف مددددداوالهتا ف دورهتددددا  -23

 الثددددداين/ تشدددددرين 8إم  6ال شدددددرين، اجتمددددد   ريدددددق مناقشدددددة ف جنيدددددف ف الندددددرتة مدددددن احلاديدددددة و 
 . و ي رض تقرير  ريق املناقشة علي اللجنة.2017 او م 
 الواثئق

E/CN.16/2018/2 The role of science, technology and innovation to increase 

substantially the share of renewable energy by 2030 Report of 

the Secretary-General  
E/CN.16/2018/3 Building digital competencies to benefit from existing and 

emerging technologies, with a special focus on gender and 

youth dimensions  
 تقرير األمني ال اا 

E/CN.16/2018/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting 

   4البند   

 عرض الت ارير املتعل ة ابستعراضا  سياسا  العلم والتكنولوجيا واالبتكار
يت لدددق هدددجا البندددد مب لومددداو مسدددتكملة عدددن ا ت راضددداو  يا ددداو ال لدددم والتكنولوجيدددا  -24

علدددي  واالتتكددار الدديت جيري ددا مدددؤمتر األمددم املتحدددة للتجدددارة والتنميددة تغيددة مسددداعدة البلدددان الناميددة
 ديددد التددداتري الضددرورية لدددما  يا دداو ال لددم والتكنولوجيددا واالتتكددار ف ا ددرتاتيجياهتا اإليائيددة 
الوونيدددة، وتقا ددددم امل لومددداو عددددن التقددددا ازددددرت والددددروو املسددددتنادة والتحددددايو الدددديت تواج  ددددا 

تننيددددددددج التوبددددددددياو الدددددددديت بدددددددديغت ف إوددددددددار ا ت راضدددددددداو  يا دددددددداو ال لددددددددم والتكنولوجيددددددددا  ف
وقددددددددرار ا لددددددددس االقت دددددددداد   70/213لقددددددددرار اجلم يددددددددة ال امددددددددة ال السدددددددداتقة، و قدددددددد تتكددددددددارواال

 .2016/23 واالجتماعي
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، إم األواكتددداد تو دددي  2017/22وولددب ا لدددس االقت ددداد  واالجتمدداعي، ف قدددرار   -25
تتكددار ادد  إدمدداج الوونيددة املت لقدة ابل لددم والتكنولوجيدا واال  ددت راض السيا داوال اطدات إودار 

 .الُن ا اليت عند قاعدة اهلراأهدا  التنمية املستدامة، م  الرتكيز تركيزال خابال علي 

ال مدددل اجلدددار  مدددن أجدددل ا دددتكمال إودددار األواكتددداد و تسدددتم  اللجندددة إم عدددرض عدددن  -26
ال ت راض  يا ة ال لدم والتكنولوجيدا واالتتكدار، مد  الرتكيدز تشدكل خداص علدي أهددا  التنميدة 

 .ال رَض حلقُة  اور تشان القضااي ذاو ال لةاملستدامة، و يلي 

   5البند   
 والعشرين للجنة لثاميةامتخاب الرئيس وأعضاا املكتب اآلخرين للدورة ا

ال شدرين رئيسدال لددورهتا احلاديدة و  الددورةو قال للممار ة املتب ة،  تنتخب اللجنة ف هناية  -27
 أحد اواب الرئيس أيضال م اا املقرر.و يتوم  وال شرين وأرت ة اواب للرئيس. الثااية

   6البند   
 والعشرين للجنة وواثئ ها الثاميةجدول األعمال املؤقت للدورة 

مدددددن النظددددداا الدددددداخلي للجدددددان الننيدددددة التات دددددة للمجلدددددس االقت ددددداد   9و قدددددال للمدددددادة  -28
شدددرين وال  الثاايدددةواالجتمددداعي،  دددي رض علدددي اللجندددة مشدددروع جددددول األعمدددال املؤقدددت لددددورهتا 

 مشنوعال تبيان الواثئق اليت  تقدا إم اللجنة كي تنظر  ي ا.

   7البند   
 العشرين و  احلادية اعتماد ت رير اللجنة عن دورهتا

من النظاا الداخلي للجان الننية، تقدا اللجندة إم ا لدس االقت داد   37و قال للمادة  -29
 رين.ال شاحلادية و واالجتماعي تقريرال عن أعمال دورهتا 
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 املرى  األول

 تنظيم األعمال امل رتح  
 ال جما  تند جدول األعمال/موضوع املناقشة التاريخ/الساعة

 أاير/مايو 14، االلنني
 البياجو اال تتاحية  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -1 00/10
إقدددددددددرار جدددددددددددول األعمددددددددددال   

 وتنظيم ال مل
دعددددم قيددددداا وتم ددددداو دور ال لددددم والتكنولوجيدددددا واالتتكدددددار ف  

 مستدامة وقادرة علي التكيف ف ا تم او احلضدرية والرينيدة
)مسا ة اللجندة ف موضدوع ا لدس االقت داد  واالجتمداعي 

 (2018ل اا 

  مناقشة عامة

أ دددر التغدددرياو التكنولوجيدددة السدددري ة علدددي  قيدددق أهددددا  التنميدددة  00/15
أ ددر )مسددا ة اللجنددة ف مناقشددة اجلم يددة ال امددة تشددان  املسددتدامة

 التغري التكنولوجي السري  علي  قيق أهدا  التنمية املستدامة(

تقددددددددددع واجتمدددددددددداع مائدددددددددددة 
مسددددددددتديرة ر يدددددددد  املسددددددددتوى 

 تلي ما جلسة  اور
 أاير/مايو 15الثالاثا، 

ال امليدددددة  تمددددد  التقددددددرا ازدددددرت ف تننيدددددج اتدددددائا القمدددددة  -2 00/10
 امل لوماو ومتات ت ا علي ال  يدين اإلقليمي والدويل

 تقدع تقرير األمني ال اا
اجتماع مائدة مسدتديرة ر يد  

 املستوى تليه جلسة  اور
 تسخري ال لم والتكنولوجيا ألغراض التنمية -3 00/15

 املوضوعان ذوا األولوية: 
اال دددتنادة مدددن تنددداا الكنددداااو الرقميدددة ألجدددل  )ب( 

التكنولوجيدددداو القائمددددة والنا دددد ة، مدددد  الرتكيددددز 
تشددددكل خدددداص علددددي الُب ددددد اجلنسدددداين والُب ددددد 

 . املت لق ابلشباب

تقددددددددددددع ومناقشدددددددددددة عامدددددددددددة 
 وجلسة  اور

 أاير/مايو 16األربعاا، 
عدددرض التقدددارير املت لقدددة اب ت راضددداو  يا ددداو ال لدددم  -4 00/10

 والتكنولوجيا واالتتكار 
 تقدع تليه جلسة  اور 

 تسخري ال لم والتكنولوجيا ألغراض التنمية -3 00/15
 املوضوعان ذوا األولوية: 
دور ال لددددددم والتكنولوجيددددددا واالتتكددددددار لتحقيددددددق  )أ( 

تايدة كبدددرية ف ح دددة الطاقدددة املتجدددددة حبلدددول 
 2030عاا 

تقددددددددددددع ومناقشدددددددددددة عامدددددددددددة 
 وجلسة  اور

 أاير/مايو 17اخلميس، 
تقدددع مشدداري  املقرتحدداو،  مشاوراو غري رمسية  00/10

 تليه مناقشة

مناقشددددددددة تشددددددددان مشدددددددداري   مشاوراو غري رمسية  00/15
 )اتت (املقرتحاو 
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 ال جما  تند جدول األعمال/موضوع املناقشة التاريخ/الساعة
 أاير/مايو 18 ،ارمعة

موابدددددددلة املناقشددددددداو تشدددددددان  مشاوراو غري رمسية 00/15و 00/10
مشددداري  املقرتحددداو، حسدددب 

 االقتضاا
ااتخددددداب الدددددرئيس وأعضددددداا املكتدددددب اآلخدددددرين للددددددورة  -5 

 وال شرين للجنة  الثااية
 ااتخاب أعضاا املكتب

 اعتماد مشاري  املقرتحاو اختاذ إجراااو تشان مشاري  املقرتحاو 
وال شدرين للجندة  الثاايةجدول األعمال املؤقت للدورة  -6 

 وواثئق ا
اعتمددددددددددداد مشدددددددددددروع جددددددددددددول 

 املقبلةاألعمال املؤقت للدورة 
 اعتماد مشروع التقرير ال شريناحلادية و اللجنة عن دورهتا  تقريراعتماد  -7 
  اختتاا الدورة 
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 املرى  الثاين

أعضااااا اللجناااة املعنياااة بتساااخري العلااام والتكنولوجياااا ألغاااراض التنمياااة     
 العشريناحلادية و دورهتا 

  نواو. عضوال، مدة عضوية كل من م أرت  43تتالف اللجنة من 

 *األعضاا
  31تنت ددي مدددة ال ضددوية ف 

 كااون األول/ديسم 

 2020 اال اد الرو ي -1
 2020 أملاايا -2
 2018 أاغوال -3
 2018 أوغندا -4
 2018 اإل المية( -إيران )مج ورية  -5
 2018 ابكستان -6
 2020 ال اتيل -7
 2020 ال تغال -8
 2018 لغارايت -9

 2020 توركينا  ا و  -10
 2018 تولندا -11
 2018 املت ددة القومياو( -تولينيا )دولة  -12
 2018 تريو -13
 2018 اتيلند -14
 2020 تركمااستان -15
 2018 تركيا -16
 2018 اجلم ورية الدومينيكية -17
 2020 مج ورية الكواغو الدميقراوية -18
 2020 جنوب أ ريقيا -19
 2018 السويد -20
 2020  ويسرا -21
 2020  يلي -22
 2018 ال ني -23
 2020 كاتاخستان -24
 2020 الكامريون -25
 2018 كندا -26
 2018 كواب  -27
 2018 كوو دينوار  -28
 2018 كينيا -29
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 *األعضاا
  31تنت ددي مدددة ال ضددوية ف 

 كااون األول/ديسم 

 2018 التنيا -30
 2020 لسلنادورا -31
 2020 ملكسي  ا -32
 2020 اململكة ال رتية الس ودية -33
 2018 يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة ل يطاايا ال ظمي و  -34
 2018 موريتاايا -35
 2018 موريشيوو -36
 2020 النمسا -37
 2020 ايجرياي -38
 2018 اهلند -39
 2020 هنغاراي -40
 2018 الوالايو املتحدة األمريكية -41
 2020 الياابن -42
واالجتمدداعي ااتخدداب عضددو واحددد مددن دول أورواب الغرتيددة ودول أخددرى، تبدددأ أرجددا ا لددس االقت دداد   *

 .2020كااون األول/ديسم    31ف اتريخ االاتخاب وتنت ي ف  هعضويت
    


