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 الشروح  
  1البند   

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
ممجمددددددس االقتيدددددداد  التابملددددددة لمددددددن النظددددددا  الددددددداخمي لمجدددددان الفنيددددددة  7املددددددادة تدددددن   -0

الدددورة عمددص تمدد  جدددول أعمددال بددرقرار يف بدايددة  ددل دورة، ، المجددانتقددو  واالجتمدداعي عمددص أن 
 متدددو / 06املدددؤر   5104/537وقدددد وااددد، اجملمدددس، يف مقدددرر  أسددداد جددددول األعمدددال املؤقدددت  

، عمددص جدددول األعمددال املؤقددت لمدددورة الثامنددة عشددرة لمجنددة اململنيددة بتسددخري الملمددم 5104 هيوليدد
 ، الدورة والتكنولوجيا ألغراض التنمية وعمص وثائ

 06انتخبددت المجنددة بالت، يددة، يف جمسددتها الثامنددة اململقددودة يف لمممارسددة املتبملددة،  واقددا  و  -5
 الثامنة عشرة، عمص النحو التايل:، أعضاء مكتب دورهتا 5104أيار/مايو 

 جونسن )نيجرييا(السيدة أوموبوال    الرئيس:
 ودية()املممكة الملربية السملامل،يد ماجد السيد   الرئيس: وابن

 )هنغاريا(ميجر بيرت السيد    
 ايكتوريا رومريو )املكسي (السيدة    
 أندرو رينولد  )الواليا  املتحدة األمريكية(السيد    

ليتدددو  نددواب الددرئيس سدديملأ أ ددد يف الدددورا  السددابقة لمجنددة، وعمددص غددرار مددا  ددد   -3
 أيضا  مها  املقرر 

نددة يف دورهتددا الثامنددة عشددرة )انظددر املراددد، األول( وقددد أدعددد التنظدديم املقددرتا ألعمددال المج -4
عمدد   بدداملقررا  ذا  اليددمة اليددادرة عددن امممليددة الملامددة وعددن اجملمددس االقتيدداد  واالجتمدداعي 
لتيسدددري النظددددر يف بنددددود جدددددول األعمددددال ضددددمن اإلخلدددار الدددد،م  املتدددداا وواقددددا  خلدددددما  املددددؤمترا  

جددددوال  مؤقتدددا  وإر؛ددداديا   اقدددد تدددود المجندددة، إذا املخييدددة لمجندددة  وينبغدددي اعتبدددار امددددول الددد،م  
ارغدت مدن النظددر يف أ دد البنددود قبدل املوعددد احملددد يف امدددول الد،م ، أن تنتقددل مبا؛درة  إ  البنددد 

 التايل 
 أيدددار/ 8أيار/مدددايو إ  يدددو  اممملدددة  4ومدددن املقدددرر أن لتمدددا المجندددة مدددن يدددو  االثندددأ  -2

، 11/03إ  السددددددداعة  11/01 ية مددددددن السدددددداعة   وسددددددتدملقد اممسددددددا  اليدددددددبا5102 مددددددايو
   11/08إ  الساعة  11/02وجمسا  بملد الظهر من الساعة 

 ويرد يف املرا، الثاين، لمملمم، بيان بالتكوين احلايل لملضوية المجنة   -6
وبنددداء  عمدددص تو دددية مدددن المجندددة اململنيدددة بتسدددخري الملمدددم والتكنولوجيدددا ألغدددراض التنميدددة يف  -7

، 5100عشددددددددرة، اعتمددددددددد اجملمددددددددس االقتيدددددددداد  واالجتمدددددددداعي، يف متو /يوليدددددددده  دورهتددددددددا الرابملددددددددة
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الدددُ مدددددد   وجبهدددا  5100/532و 5100/538و 5100/537و 5100/536 املقدددررا 
الرتتيبدددا  املتملمقدددة  شدددار ة املنظمدددا  غدددري احلكوميدددة وهييدددا  اجملتمدددا املددددين وا ييدددا  األ اد يدددة 

ذلدد  القطدداا اخلدداع، يف أعمددال المجنددة اململنيددة بتسددخري  والتقنيددة وهييددا  قطدداا األعمددال،  ددا يف
  واعتمددد اجملمددس االقتيدداد  واالجتمدداعي 5102الملمددم والتكنولوجيددا ألغددراض التنميددة  دد  عددا  

الددد   مدددددد   وجبددده واليدددة اجملمدددس االستشدددار  لمقضدددايا امنسدددانية  5100/532أيضدددا  املقدددرر 
وجيا ألغراض التنمية ملدة ث   سنوا  أخدرى، اعتبدارا  التابا لمجنة اململنية بتسخري الملمم والتكنول

ليتسددل لدده إبددا  برنددام  عممدده يف  دددود املددوارد اخلارجددة عددن  5105 ددانون الثاين/يندداير   0مددن 
 املي،انية املخيية   ا الغرض  

وسيدطمب إ  المجنة أن تستملرض يف دورهتدا الثامندة عشدرة اوائدد مشدار ة املنظمدا  غدري  -8
وا ييددا  األ اد يددة وهييددا  قطدداا األعمددال،  ددا يف ذلدد  القطدداا اخلدداع، يف أعمددال احلكوميددة 

المجنددة، وأن تو ددي اجملمددس بدداخلطوا  امل ئمدددة يف هدد ا اليدددد  وسدديدطمب إ  المجنددة أيضدددا  أن 
 تستملرض عمل اجملمس االستشار  لمقضايا امنسانية وأن تو ي اجملمس باخلطوا  املناسبة  

في الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي واالجتمااعي المعواود فاي  مساهمة اللجنة  
 5112عام 
خطدددة مو ددددة وجامملدددة  5102مدددن املقدددرر أن تملتمدددد امممليدددة الملامدددة يف أيمول/سدددبتم   -2

تسددتجيب لمتغددريا  الملديدددة الددُ  دددثت يف بييددة التنميددة الملامليددة مندد   5102لمتنميددة بملددد عددا  
  ااالنتقدددال إ  إخلدددار عددداملي خلمدددوات ومتكامدددل ومتماسددد  5111ا  مدددؤمتر القمدددة ليفلفيدددة يف عددد

يسددتند إ  أهددداف التنميددة املسددتدامة، يسددتم،  رويددة واضددحة ومتكاممددة  5102لمتنميددة بملددد عددا  
لمسياسددا  الملامددة مددن  يددم املفدداهيم ومددن  يددم التنفيدد  عمددص نطددا   يددا القطاعددا  و تمددف 

 امها  الفاعمة و ل املستويا  
  اجملمددس االقتيدداد  واالجتمدداعي دورا  مر ،يددا  يف وضددا ٍدد ت متكامددلت إ اء خطددة وسدديؤد -01

دَّد يف الوقت نفسده موضدوا 68/0مو دة وجامملة  وقد قرر  اممملية الملامة، يف قرارها  ، أن ُيد
، باعتبددار هدد   5106وموضددوا دورتدده لملددا   5102دورة اجملمددس االقتيدداد  واالجتمدداعي لملددا  

تقدال مدن خطدة تنميدة تسدتند إ  األهدداف اإللائيدة ليفلفيدة إ  أخدرى تسدتند املر مدة ستشدهد االن
إ  أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة،  وذلددد  إلتا دددة متسدددات مدددن الوقدددت ملنظومدددة اجملمدددس االقتيددداد  
واالجتمدداعي والدددول األعضدداء إلدخددال التملدددي   ال  مددة عمددص برااهددا  ددا يدددعم إخلددار التنميددة 

أمهيددة بالغددة  5106وعدا   5102اجملمددس االقتيدداد  واالجتمداعي لملددا   امديدد  وتكتسددي دورتدا
يف تكييف عمل منظومة اجملمس االقتياد  واالجتماعي برمتها تكييفا  يناسب ا يكل املؤسسدي 
امديد ال    ددته اممملية الملامة ومتكأ اجملمدس مدن االضدط ا بددور القيدادة الفنيدة يف توجيده 

 اف اإللائية ليفلفية إ  أهداف التنمية املستدامة  عممية االنتقال من األهد
وسدديدعم اجملمددس االقتيدداد  واالجتمدداعي عمميددة االنتقددال إ  إخلددار التنميددة امديددد مددن  -00

"إدارة عمميددة االنتقددال مددن األهددداف اإللائيددة ليفلفيددة  5102خدد ل املوضددوا املقددرر لدورتدده لملددا  
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يسددتم،مه األمددر"  وسدددتنظر منظومددة اجملمددس االقتيددداد   إ  أهددداف التنميددة املسددتدامة: مدددا الدد  
يف إخلدددار األعمددددال الددددُ ستضدددطما  ددددا خدددد ل دورة  5102واالجتمددداعي يف موضددددوا دورة عددددا  

 .5102والُ ستدتوج بتنظيم ام،ء الرايا املستوى يف متو /يوليه  5102 عا 
  دددانون األول/  02وخلمدددب رئددديس اجملمدددس االقتيددداد  واالجتمددداعي، يف رسدددالته املؤرخدددة  -05

"إدارة  5102، إ  روساء المجان الفنية أن ينظروا يف موضوا دورة اجملمس لملا  5104ديسم  
عمميددة االنتقددال مددن األهددداف اإللائيددة ليفلفيددة إ  أهددداف التنميددة املسددتدامة: مددا الدد   يسددتم،مه 

مها  موضددوعية، األمدر"،  بنددت مددن بندود جدددول أعمدال دورتدده،  مدا خلمددب إلديهم أن يقدددموا مسدا
عندددد االقتضددداء، إ  اجملمدددس االقتيددداد  واالجتمددداعي  دددي ينظدددر ايهدددا يف امددد،ء الرايدددا املسدددتوى 

   5102متو /يوليه  01إ   6رتة من املقرر عقد  يف الف 5102 لملا 
وبندددددددداء  عمددددددددص هدددددددد ا الطمددددددددب، و دددددددد ل  عمدددددددد   ب  كددددددددا  قددددددددرار اجملمددددددددس االقتيدددددددداد   -03

واململنددددددون "دور اجملمددددددس االقتيدددددداد   5118و /يوليدددددده مت 54املددددددؤر   5118/52 واالجتمدددددداعي
واالجتمدداعي يف التنفيدد  واملتابملددة املتكدداممأ واملنسددقأ لنتددائ  املددؤمترا  الرئيسددية ومددؤمترا  القمددة 
الددُ تملقدددها األمددم املتحدددة، يف ضددوء قددرارا  امممليددة الملامددة املتخدد ة يف هدد ا اليدددد،  ددا ايهددا 

 مقددة  5102أيار/مددايو  4ة يف  ددباا يددو  االثنددأ املواادد، "، سددوف تملقددد المجندد60/06القددرار 
  وسري ، النقاش عمدص املسدامهة املقدمدة مدن 5102نقاش و ارية لتناول موضوا دورة اجملمس لملا  

المجنة، يف ادال خ هتدا، يف إخلدار املناقشدة اماريدة بشد ن خطدة منظومدة األمدم املتحددة لمتنميدة ملدا 
ال من األهدداف اإللائيدة ليفلفيدة إ  أهدداف التنميدة املسدتدامة  ، وخبا ة االنتق5102بملد عا  

ال إ  ام،ء الرايا املستوى لملا      5102وسرتد نتائ  املناقشة يف ؛كل موج،ت يملد  الرئيس وُيد
 الوثائ،

E/CN.16/2015/1 جدول األعمال املؤقت املشروا وتنظيم األعمال 

  5البند   
علا   تهائج الومة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعالتودم المحرز في تنفيذ نتا
 الصعيدين اإلقليمي والدولي

عدقددد  القمددة الملامليددة جملتمددا اململمومددا ، الددُ نظمهددا االادداد الدددويل ل تيدداال  باسددم  -04
  ويف (5112) والثانيددددة يف تددددونس( 5113)األمددددم املتحدددددة، عمددددص مددددر متأ: األو  يف جنيددددف 

لبندداء اتمددا ان رويددة والتدد،ا  مشددرت  املر مددة األو  مددن القمددةيف مددد  اعتد ، إعدد ن مبددادي جنيددف
النتائ  الدُ أدقّر  املر مة الثانية،  يفو   (0)مملموما  حمور  اإلنسان وإلائي املنحص و؛امل لمجميا

بشدد ن اتمددا اململمومددا  تددونس وبرنددام  عمددل  تددونس مددد التدد،ا واعتد  ،أسددفر  عنهددا املر مددة األو 
 ناوال، يف  مة أمور، موضوعي اآلليا  املالية وإدارة اإلنرتنت تالم ان 
__________ 

  /http://www.itu.int/wsisالوثائ، اخلتامية لمقمة متا ة عمص املوقا الشبكي  (0)
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برنددددددام  عمددددددل تددددددونس بشدددددد ن اتمددددددا اململمومددددددا  إ  اجملمددددددس االقتيدددددداد  يف مددددددب وخلد  -02
ملتابملددة منظومددة األمددم املتحدددة امهددود املب ولددة عمددص نطددا  واالجتمدداعي أن يتددو  اإل؛ددراف عمددص 

لملاملية يف جنيف وتونس  واقيقدا   د   الغايدة، خلدمدب إ  لنتائ  الُ أسفر  عنها مر متا القمة اا
اجملمددس أن يسددتملرض واليدددة المجنددة،  ددا يف ذلددد  تقويتهددا، اخدد ا  يف االعتبدددار الددنه  القددائم عمدددص 

 ( 012)برنام  عمل تونس، الفقرة  تملدد أ حاب امليمحة
 متدددددو / 58املدددددؤر   5116/46وقددددد قدددددرر اجملمددددس االقتيددددداد  واالجتمددددداعي، يف قددددرار   -06
تسخري ب المجنة اململنيةتما اململموما  واستملراض جملمتابملة مؤمتر القمة الملاملي بش ن  5116 يوليه

جهددة  اباعتبارهددلممجمددس  املالددة سدداعدةمالملمددم والتكنولوجيددا ألغددراض التنميددة، أن تقددد  المجنددة 
املشددورة يف هدد ا  هلددالتنسددي، يف اددال متابملددة نتددائ  القمددة الملامليددة عمددص نطددا  املنظومددة، وأن تقددد  

  القمة الملامليةترمي إ  تمل،ي، تنفي  نتائ  مواااته بتو يا  الش ن، وذل  بطر  منها 
 متدددددددو / 52 املدددددددؤر  5117/8وخلمدددددددب اجملمدددددددس االقتيددددددداد  واالجتمددددددداعي، يف قدددددددرار   -07
أن  إ  األمدأ الملدا  تمدا اململمومدا ،جمل ةتدا، اململمومدا  ملتابملدة القمدة الملامليدبش ن  5117 يوليه

التطبيقددا  اإللكرتونيددة   يددا يقددد  سددنويا  إ  المجنددة تقريددرا  عددن تنفيدد  نتددائ  القمددة،  ددا يف ذلدد  
ملسدارا  األمم املتحدة الُ تضدطما بددور تيسدري  مؤسسا  ويف ه ا اليدد، خلمب اجملمس إ  

جيدددددا  والتحدددددالف الملددددداملي لتكنولو  ةا الرئيسدددددييضدددددوامجدددددان اإلقميميدددددة وميّسدددددر  املالوإ  الملمدددددل 
،  سب االقتضداء،  وااداة أماندة اململموما  واالتياال  والتنمية، وغريها من الكيانا ، أن تقو 

 مددخ   يف التقرير السنو  ال   يقدمه األمأ الملا  إ  المجنة ستخد   تد ل هابتقارير  المجنة
ة جملتمددددا التقددددد  احملددددر  يف تنفيدددد  نتددددائ  القمددددة الملامليددددعددددن  ويهدددددف تقريددددر األمددددأ الملددددا  -08

إ  تقدد  عددرض ( A/70/63–E/2015/10) عمددص اليدمليدين اإلقميمدي والدددويل ومتابملتهدا اململمومدا 
الفملالدة السدميمة و املمارسدا  عمدص أمثمدة    ا  عا  عن التقد  احملر  يف تنفي  نتائ  القمة الملامليدة، مد

إ  االسددددتنتاجا   باالسددددتناد التقريددددر أدعددددد  و والدددددرود املسددددتفادةاملمارسددددا   هدددد   تقاسددددم غيددددةب
يف  5104 تشدددرين الثددداين/نوام المجندددة يف عقددددهتا املناقشدددة الدددُ  مقدددة والتو ددديا  املنبثقدددة عدددن 

دخ   الددُ سددامهت  ددا هييددا  األمددم املتحدددة وو االهتددا املتخييددة، وإ  املددجنيدف، سويسددرا، 
يف تنفيدد  نتددائ  أخددرى ذا   ددمة  وسددتقو  المجنددة باسددتملراض وتقيدديم التقددد  احملددر  أدبيددا  وإ  

القمة الملاملية عمص اليمليدين اإلقميمي والدويل،  سدبما هدو مطمدوب يف قدرار اجملمدس االقتيداد  
  5116/46 واالجتماعي

 متددددددو / 06املددددددؤر   5104/57وخلمددددددب اجملمددددددس االقتيدددددداد  واالجتمدددددداعي، يف قددددددرار   -02
، ومتابملتهاتما اململمومدا  الملاملية جملتقييم التقدم احملرز يف تنفي  نتائ  القمة بش ن  5104 يوليه

أن تقد ، عقب انتهاء دورهتا الثامنة عشرة، إ  اممملية الملامة، يف سيا  االسدتملراض إ  المجنة 
نتددائ  اسددتملراض التقددد  احملددر   ،5102يف عددا   تجريه لتنفيدد  نتددائ  القمددة الملامليددةسددالملددا  الدد   

  وإضدااة  إ  ذلد ، عدن خلريد، اجملمدسوذلد  خ ل عشر سنوا  يف تنفيد  نتدائ  القمدة الملامليدة، 
أن تمدددتمس تقدددد  م،يدددد مدددن املسدددامها  مدددن خلمدددب اجملمدددس االقتيددداد  واالجتمددداعي إ  المجندددة 
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 5102الدول األعضاء و يا امليسرين وامها  اململنية وأن تنظم يف دورهتا الثامنة عشرة يف عا  
ر  خدد ل عشددر سددنوا  يف تنفيدد  التقددد  احملدد املتملمدد، باسددتملراضمناقشددة موضددوعية بشدد ن التقريددر 

وسددتجر   عددن خلريدد، اجملمددس  نتددائ  القمددة الملامليددة وأن تقددد  تقريددرا عددن ذلدد  إ  امممليددة الملامددة،
،  مددا هددو مبددّأ يف تنظدديم األعمددال املقددرتا 5102أيار/مددايو  2 الث ثدداءاملناقشددة املوضددوعية يددو  

 )املرا، األول( 
الملمدددل الددد   بددددأ  الفريددد، يددداد  واالجتمددداعي ويف نفدددس القدددرار، ال دددق اجملمدددس االقت -51

مت اديدددد  مدددن مسدددائل تتملمددد، باإلنرتندددت يف سددديا   الملامدددل اململددد  بتمل،يددد، التملددداون السدددتملراض مدددا
 اليددا ململامددة هدد   املسددائل واديددد وضددا هدد    وجددودةالسياسددة الملامددة ووضددا قائمددة باآلليددا  امل

ائل وتسددملص إ  اديددد الثغددرا  يف حماولددة اآلليددا ، إن وجددد ، ومددا إذا  انددت تقددو   ملامددة املسدد
بد ن توا دل   وعد وة  عمدص ذلد ، أو دص اجملمدس تقدد ها لمت  د من نوا التو ديا  الدُ قدد يمد، 

أمانة المجندة هد ا الملمدل عمدص أن تقدد  مدا تتو دل إليده مدن نتدائ  إ  المجندة يف اجتماعهدا الد   
ا يف التقريددر املقددرر إعددداد  عددن اسددتملراض يملقددد بددأ الدددورا  إلجددراء م،يددد مددن املناقشددة وإدماجهدد

  وعمدد    دد   التو ددية، ناقشددت التقددد  احملددر  خدد ل عشددر سددنوا  يف تنفيدد  نتددائ  القمددة الملامليددة
المجنددة الملمددل الدد   قامددت بدده أمانتهددا بشدد ن هدد ا املوضددوا يف إخلددار اريدد، املناقشددة التددابا المجنددة 

 يف جنيف، سويسرا  5104تشرين الثاين/نوام   ال   انملقد يف الفرتة الفا مة بأ الدورتأ يف
 الوثائ،

A/70/63–E/2015/10 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 

UNCTAD/DTL/STICT/2015/3 Implementing WSIS Outcomes: A Ten-year Review 

(forthcoming)2 

E/CN.16/2015/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting  

E/CN.16/2015/CRP.2 Mapping of international Internet public policy 

issues 

  3البند   
 تخسير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

"بالددددددددور احليدددددو  الدددد    كدددددن لمملمدددددم  68/551امممليدددددة الملامدددددة، يف قرارهددددا  سددددممت -50
والتكنولوجيددا واالبتكددار،  ددا يف ذلدد  التكنولوجيددا  السددميمة بيييددا ، ت ديتدده يف التنميددة ويف تيسددري 
امهددود املب ولددة ملواجهددة التحددديا  الملامليددة"  ويشددمل ذلدد  جهددود القضدداء عمددص الفقددر، واقيدد، 

، وتمل،يدد، اددرع الو ددول إ  الطاقددة و يددادة  فاءهتددا، وتمل،يدد، اليددحة عمددص اليددمليد األمددن الغدد ائي

__________ 

(5) WSIS, World Summit on the Information Society  
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الملدددداملي، واسددددأ التملمدددديم، والتملجيددددل خبطددددص التنددددوا والتحددددول االقتيدددداديأ، واسددددأ اإلنتاجيددددة 
 والقدرة عمص املنااسة، ودعم التنمية املستدامة يف ٍاية املطاف  

(، أن تكددددون 4)الفقددددرة  5116/46يف قددددرار  وقددددرر اجملمددددس االقتيدددداد  واالجتمدددداعي،  -55
المجنة جهة التنسي، عمدص نطدا  املنظومدة يف ادال متابملدة نتدائ  القمدة الملامليدة جملتمدا اململمومدا ، 
عمدددص أن ادددااق يف الوقدددت نفسددده عمدددص واليتهدددا األ دددمية املتمثمدددة يف تسدددخري الملمدددم والتكنولوجيدددا 

بدددا برندددام  عمددل متملددددد السددنوا  ينطمددد، مدددن ألغددراض التنميدددة  وخلمددب اجملمدددس إ  المجنددة أن تت
 توجه إلائي قو   

ويف  دددل دورة سدددنوية، تر ددد، المجندددة، واقدددا  لواليتهدددا، عمدددص موضدددوا حمددددد يتملمددد، بدددالملمم  -53
والتكنولوجيا واالبتكار، واخر يتملم، ببناء اتما اململموما  بغية تضيي، الفجدوة الرقميدة، وتبحدم 

 لتنمية، وذل  يف إخلار واليتها األ مية اثار  ل من ه ين املوضوعأ عمص ا
 واملوضملان ذوا األولوية الم ان ستتناو ما المجنة مها:  -54

  5102االستشراف االسرتاتيجي يف خطة التنمية ملا بملد عا   )أ( 
 التنمية الرقمية  )ب( 

 ومددن أجددل اإلسددها  يف  يددادة اهددم هدد ين املوضددوعأ ومسدداعدة المجنددة يف مددداوالهتا يف -52
 تشددرين الثدداين/ 58إ   56دورهتددا الثامنددة عشددرة،  اجتمددا اريدد، مناقشددة يف جنيددف يف الفددرتة مددن 

   وسيملرض تقرير اري، املناقشة عمص المجنة  5104نوام  
 الوثائ،

E/CN.16/2015/2 Report of the Secretary-General on digital 

development  

E/CN.16/2015/3  Report of the Secretary-General on strategic 

foresight for the post-2015 development agenda  

E/CN.16/2015/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting  

  4البند   
 عرض التوارير المتعلوة باستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

بش ن تسخري الملمم والتكنولوجيا واالبتكار  68/551أعربت اممملية الملامة، يف قرارها  -56
ألغدددراض التنميدددة عدددن تقريرهدددا ملدددؤمتر األمدددم املتحددددة لمتجدددارة والتنميدددة )األونكتددداد( ملدددا  ريددده مدددن 
استملراضددا  لسياسددا  الملمددم والتكنولوجيددا واالبتكددار، و؛ددجملته عمددص االسددتمرار يف تددواري خ تدده 

 ا  ومهارته التحميمية إلجراء تم  االستملراض
، المجندددة عمدددص تيسدددري 5100/07و؛دددجا اجملمدددس االقتيددداد  واالجتمددداعي، يف قدددرار   -57

إجددراء استملراضددا  جديدددة لسياسددا  الملمددم والتكنولوجيددا واالبتكددار بالتملدداون الوثيدد، مددا منظمددة 
األمم املتحدة لمرتبية والملمم والثقااة )اليونسكو( والبن  الدويل وغريمها من امليارف واملؤسسا  
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لائيددددة الدوليدددددة ذا  اليدددددمة، والنظددددر يف خلرائددددد، جديددددددة لر دددددد التقددددد  احملدددددر  يف تنفيددددد  هددددد   اإل
االستملراضددا   وبيددفة خا ددة، ؛ددجا اجملمددس االقتيدداد  واالجتمدداعي المجنددة عمددص أن ادددد، 
لدددى إجدددراء استملراضدددا  لسياسدددا  الملمدددم والتكنولوجيدددا واالبتكدددار، الفدددرع وأاضدددل املمارسدددا  

م  الملمددو  اإللكرتونيددة وا ندسددة اإللكرتونيددة والتملمدديم اإللكددرتوين وايمددا بينهددا وأوجدده التدديف ر يف بددرا
عمددددص  ددددمليد الملددددا   وعدددد وة عمددددص ذلدددد ، خلمددددب اجملمددددس إ  المجنددددة أن تنجدددد، وتنشددددر املبددددادي 
التوجيهيددددة امديدددددة ملنهجيددددة سياسددددا  الملمددددم والتكنولوجيددددا واالبتكددددار، وتبددددادل النتددددائ  وأاضددددل 

، 5103/01تنفيدد ها  ويف وقددت تددال، ؛ددجا اجملمددس، يف مشددروا قددرار   املمارسددا  النا؛ددية عددن
المجنة أيضا  عمص تمل،ي، التملامل ما تكنولوجيا  اململموما  واالتياال  بو دفها عنيدرا  أساسديا  
يساهم يف تسخري الملمم والتكنولوجيا وا ندسة من أجل االبتكار يف إخلار استملراضا  سياسا  

كدددار، والتخطددديمي لتقدددد  مملمومدددا  دوريدددة حمدثدددة عدددن التقدددد  احملدددر  يف الملمدددم والتكنولوجيدددا واالبت
 البمدان الُ أجريت  ا استملراضا  لسياسا  الملمم والتكنولوجيا واالبتكار 

وستسدددتما المجندددة إ  عدددرض التقريدددر املتملمددد، باسدددتملراض سياسدددا  الملمدددم والتكنولوجيدددا  -58
سددديدطمب إ  البمدددان الددُ أجريددت ايهدددا   و 5104-5103واالبتكددار يف تايمنددد، الدد   أبدد، يف 

خ ل السنوا  األخرية استملراضا  لسياسا  الملمم والتكنولوجيدا واالبتكدار أن تقدد  مملمومدا  
 حمدثة عن أنشطة املتابملة  

  2البند   
 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة التاسعة عشرة للجنة

جندددة يف ٍايدددة دورهتدددا الثامندددة عشدددرة رئيسدددا  لددددورهتا واقدددا  لمممارسدددة املتبملدددة، سدددتنتخب الم -52
 التاسملة عشرة أربملة نواب لمرئيس  وسيتو  أ د نواب الرئيس أيضا  مها  املقرر  

  6البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة عشرة للجنة 

 مدددددن النظدددددا  الدددددداخمي لمجدددددان الفنيدددددة التابملدددددة لممجمدددددس االقتيددددداد  2واقدددددا  لممدددددادة  -31
واالجتمددداعي، سددديملرض عمدددص المجندددة مشدددروا جددددول األعمدددال املؤقدددت لددددورهتا التاسدددملة عشدددرة، 

 مشفوعا  ببيان الوثائ، الُ ستقد  إ  المجنة  ي تنظر ايها 

  7البند   
 اعتماد تورير اللجنة عن دورتها الثامنة عشرة 

  اجملمدس االقتيداد  من النظا  الداخمي لمجان الفنية، تقد  المجندة إ 37واقا  لممادة  -30
 واالجتماعي تقريرا  عن أعمال دورهتا الثامنة عشرة  
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 المرفق األول

 تنظيم األعمال الموترح  

 ال نام  بند جدول األعمال/موضوا املناقشة التاريخ/الساعة

 أيار/مايو 4ثنين، الا

إقدددرار جددددول األعمدددال ومسدددائل تنظيميدددة  -0 11/01
 أخرى

 البيانا  االاتتا ية

إقرار جدول األعمال وتنظيم   
 األعمال

مسددددامهة المجنددددة يف موضددددوا دورة اجملمددددس   
: 5102االقتيددددداد  واالجتمددددداعي لملدددددا  

إدارة عمميدددددددددة االنتقدددددددددال مدددددددددن األهدددددددددداف 
اإللائيدددددددددة ليفلفيدددددددددة إ  أهدددددددددداف التنميدددددددددة 

 املستدامة: ما ال   يستم،مه األمر

اجتمدددددددددداا مائدددددددددددة مسددددددددددتديرة 
 جمسة ااورو ار  تميه 

التقد  احملر  يف تنفي  نتدائ  القمدة الملامليدة  -5 11/02
جملتمددددددددددددا اململمومددددددددددددا  ومتابملتهددددددددددددا عمددددددددددددص 

 اليمليدين اإلقميمي والدويل

 عرض تقرير األمأ الملا 

اجتماا مائدة مسدتديرة و ار : اسدتملراض   
التقد  احملر  يف تنفي  نتدائ  القمدة الملامليدة 

 جملتما اململموما 

اجتمدددددددددداا مائدددددددددددة مسددددددددددتديرة 
 ميه مناقشة عامةو ار  ت

 أيار/مايو 2الثالثاء، 

التقد  احملر  يف تنفي  نتدائ  القمدة الملامليدة  -3 11/01
جملتمددددددددددددا اململمومددددددددددددا  ومتابملتهددددددددددددا عمددددددددددددص 
اليدددددددمليدين اإلقميمدددددددي والددددددددويل: جمسدددددددة 
موضددوعية بشدد ن اسددتملراض القمددة الملامليددة 

سدنوا   01جملتما اململمومدا  بملدد مضدي 
مددددددددددددددددددددددددددددددددن القددددددددددددددددددددددددددددددددرار  27)الفقددددددددددددددددددددددددددددددددرة 

E/RES/2014/27) 

 مناقشة عامة )تابا(

لتقد  احملر  يف تنفي  نتدائ  القمدة الملامليدة ا -4 11/02
جملتمددددددددددددا اململمومددددددددددددا  ومتابملتهددددددددددددا عمددددددددددددص 
اليدددددددمليدين اإلقميمدددددددي والددددددددويل: جمسدددددددة 
موضددوعية بشدد ن اسددتملراض القمددة الملامليددة 

سدنوا   01جملتما اململمومدا  بملدد مضدي 
 (E/RES/2014/27من القرار  27)الفقرة 

 امة )تابا(مناقشة ع
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 ال نام  بند جدول األعمال/موضوا املناقشة التاريخ/الساعة

 أيار/مايو 6األربعاء، 

تسددددددددخري الملمددددددددم والتكنولوجيددددددددا ألغددددددددراض  -2 11/01
 التنمية

 املوضوعان ذوا األولوية 
االستشراف االسرتاتيجي يف خطة التنميدة  )أ(

  5102ملا بملد عا  
 التنمية الرقمية )ب(

 تقد  ومناقشة عامة

عددددددددرض التقددددددددارير املتملمقددددددددة باستملراضددددددددا   -6 11/02
 الملمم والتكنولوجيا واالبتكارسياسا  

 تقد  تميه جمسة ااور

 أيار/مايو 7الخميس، 

 ،تقدددددد  مشددددداريا املقرت دددددا  مشاورا  غري رمسية   11/01
 تميه مناقشة 

مناقشددددددددددددة بشدددددددددددد ن مشدددددددددددداريا  مشاورا  غري رمسية   11/02
 املقرت ا  

 أيار/مايو 8الجمعة، 

11/01 
 11/02و

تب اآلخدرين انتخاب الرئيس وأعضاء املك -7
 لمدورة التاسملة عشرة لمجنة

 انتخاب أعضاء املكتب
 

 مشاورا  غري رمسية  
 اختاذ إجراءا  بش ن مشاريا املقرت ا  

مناقشددددددددا  بشدددددددد ن مشدددددددداريا 
 املقرت ا ،  سب االقتضاء

جددددول األعمدددال املؤقدددت لمددددورة التاسدددملة  -8 
 عشرة لمجنة ووثائقها

اعتمددددددددددداد مشدددددددددددروا جددددددددددددول 
ورة األعمددددددددددال املؤقددددددددددت لمددددددددددد

 املقبمة

اعتمددداد تقريددددر المجنددددة عدددن دورهتددددا الثامنددددة  -2 
 عشرة

 اعتماد مشروا التقرير 

  اختتا  الدورة  
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 المرفق الثاني

أعضاء اللجناة المعنياة بتساخير العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة فاي   
 دورتها الثامنة عشرة

  وا عضوا ، ومدة عضوية  ل عضو أربا سن 43تت لف المجنة من  
 

 األعضاء
  30مدددددددددة الملضددددددددوية يف  تنتهددددددددي

  انون األول/ديسم 

 5106 االااد الروسي 0

 5106 أملانيا 5

 5108 أنغوال 3
 5108 أوغندا 4
 5108 اإلس مية( -إيران ) هورية  2

 5108 با ستان 6
 5106 ال ا يل 7

 5106 ال تغال 8

 5108 بمغاريا 2

 5108 بولندا 01
 5108 املتملددة القوميا ( -)دولة بوليفيا  00
 5108 بريو 05

 5108 تايمند 03
 5106 تر مانستان 04
 5108 تر يا 02

 5106  هورية أاريقيا الوسطص 06

 5108 اممهورية الدومينيكية 07

 5106  امبيا 08

 5106 سر  النكا 02

 5108 السويد 51

 5106 سويسرا 50

 5106 ؛يمي 55

 5108 اليأ 53

 5106 عمان 54
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 األعضاء

  30مدددددددددة الملضددددددددوية يف  تنتهددددددددي
  انون األول/ديسم 

 5106 انمندا 52

 5106 الكامريون 56

 5108  ندا 57
 5108  وبا 58

 5108  و  ديفوار 52
 5106  وستاريكا 31

 5108  ينيا 30
 5108 التفيا 35

 5106 لي يا 33

 5106 املكسي  34

 5108 املممكة املتحدة ل يطانيا الملظمص وأيرلندا الشمالية 32

 5108 موريتانيا 36
 5108 موريشيود 37

 5106 النمسا 38

 5106 نيجرييا 32

 5108 ا ند 41

 5106 هنغاريا 40

 5108 الواليا  املتحدة األمريكية 45

 5106 اليابان 43
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