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  اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
  الدورة السادسة عشرة
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   من جدول األعمال املؤقت١البند 
  ار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقر
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  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -١
التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على الـصعيدين               -٢

  اإلقليمي والدويل
  :املوضوعان ذوا األولوية  -٣
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  الشروح

    ١البند     
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

قتـصادي   للجان الفنيـة التابعـة للمجلـس اال         من النظام الداخلي   ٧تنص املادة     -١
، يف بداية كل دورة، بإقرار جدول أعمال تلك الدورة على ان على أن تقوم اللجواالجتماعي

 ٢٤ املـؤرخ  ٢٠١٢/٢٢٨، يف مقـرره  وافق اجمللـس وقد . أساس جدول األعمال املؤقت 
 عشرة للجنة املعنية بتسخري     سادسةول األعمال املؤقت للدورة ال     على جد  ،٢٠١٢يوليه  /متوز

  .راض التنمية وعلى وثائق الدورةلوجيا ألغالعلم والتكنو
 ٢٤جلستها الثامنة املعقودة يف     ووفقاً للممارسة املتبعة، انتخبت اللجنة بالتزكية، يف          -٢
  : عشرة على النحو التايلسادسةدورهتا ال، أعضاء مكتب ٢٠١٢مايو /أيار

  )بريو(السيد ميغيل بالومينو دي ال غاال   :الرئيس
  )هنغاريا( بيتر مايور السيد  :نواب الرئيس

  )ليسوتو(السيدة ثاتو رجيينا موسيسيلي 
  )الواليات املتحدة األمريكية(السيد أندرو رينولدز 

 حممد  السيد،  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ املعقودة يف     التاسعة تهايف جلس انتخبت اللجنة،   و  -٣
  . السادسة عشرة لرئيس الدورةنائباً) مجهورية إيران اإلسالمية (كاظم أسايش طاالب توزي 

سُيعّين أحد نواب الرئيس ليقوم أيـضاً مبهـام   وعلى غرار الدورات السابقة للجنة،     -٤
  .املقرر
انظـر املرفـق    ( عشرة   سادسة ألعمال اللجنة يف دورهتا ال     وقد أُعّد التنظيم املقترح     -٥

ادي عمالً باملقررات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وعن اجمللـس االقتـص            ) األول
واالجتماعي لتيسري النظر يف بنود جدول األعمال ضمن اإلطار الزمين املتاح ووفقاً خلدمات             

وينبغي اعتبار اجلدول الزمين جدوالً مؤقتاً وإرشادياً؛ فقد تـود          . املؤمترات املخصصة للجنة  
قـل  اللجنة، إذا فرغت من النظر يف أحد البنود قبل املوعد احملدد يف اجلدول الـزمين، أن تنت                

  .مباشرة إىل البند التايل
 ٧إىل يـوم اجلمعـة      يونيه  / حزيران ٣ومن املقرر أن جتتمع اللجنة من يوم االثنني           -٦

، ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠وستعقد اجللسات الصباحية من الساعة . ٢٠١٣يونيه /حزيران
  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥وجلسات بعد الظهر من الساعة 
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  .، للعلم، بيان بالتكوين احلايل لعضوية اللجنةويرد يف املرفق الثاين  -٧
  الوثائق

E/CN.16/2013/1  جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال  

    ٢البند     
التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمـع املعلومـات علـى              

  الصعيدين اإلقليمي والدويل
مع املعلومات، اليت نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت باسـم         ُعقدت القمة العاملية جملت     -٨

.  يف تـونس   ٢٠٠٥ يف جنيف والثانية عام      ٢٠٠٣األوىل عام   : األمم املتحدة، على مرحلتني   
، رؤية مشتركة والتـزام     "إعالن مبادئ جنيف  "اعُتمدت، يف    )١(ويف املرحلة األوىل من القمة    

 املرحلـة   يفو.  وإمنائي املنحى وشامل للجميـع     مشترك لبناء جمتمع معلومات حموره اإلنسان     
 وبرنامج   تونس مد التزام سفرت عنها املرحلة األوىل واعتُ    النتائج اليت أ  أُقرت  الثانية، يف تونس،    

تناوال، يف مجلة أمور، موضوعي اآلليـات املاليـة   اللذان  بشأن جمتمع املعلومات    تونس  عمل  
  .وإدارة اإلنترنت

ونس بشأن جمتمع املعلومـات إىل اجمللـس االقتـصادي          برنامج عمل ت  يف  لب  وطُ  -٩
واالجتماعي أن يتوىل اإلشراف، على نطاق منظومة األمم املتحدة، على متابعة النتائج الـيت              

 أن  إىل اجمللسوحتقيقاً هلذه الغاية، طُلب. أسفرت عنها مرحلتا القمة العاملية يف جنيف وتونس     
ها، آخذاً يف االعتبار النهج القـائم علـى تعـدد           يستعرض والية اللجنة، مبا يف ذلك تقويت      

  .)٢(أصحاب املصلحة
       / متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٤٦وقد قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره          -١٠

تمع املعلومات واستعراض جلنة تسخري العلم      جملمتابعة مؤمتر القمة العاملي     " واملعنون   ٢٠٠٦يوليه  
 باعتبـاره   إىل اجمللس على حنو فعـال     ، أن تقدم اللجنة املساعدة      "نميةوالتكنولوجيا ألغراض الت  

 املـشورة يف  إليهجهة التنسيق يف جمال متابعة نتائج القمة العاملية على نطاق املنظومة، وأن تقدم             
  .القمة العامليةترمي إىل تعزيز تنفيذ نتائج موافاته بتوصيات هذا الشأن، وذلك بطرق منها 

 / متـوز  ٢٧  املـؤرخ  ٢٠٠٧/٨ االقتصادي واالجتماعي، يف قراره      وطلب اجمللس   -١١
 ،"تدفق املعلومات ملتابعة مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات         "، واملعنون ٢٠٠٧ يوليه

تمـع  جملالقمـة العامليـة      أن يقدم سنوياً إىل اللجنة تقريراً عن تنفيذ نتـائج            إىل األمني العام  
ذا الـصدد، طلـب اجمللـس إىل       ويف ه .  كافة التطبيقات اإللكترونية  مبا يف ذلك     املعلومات،
قليميـة  إىل جلان األمـم املتحـدة اإل      دة اليت تضطلع بدور تيسريي و     األمم املتح مؤسسات  

__________ 

 ./http://www.itu.int/wsisالوثائق اخلتامية للقمة متاحة على املوقع الشبكي  )١(
 .١٠٥برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، الفقرة  )٢(
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التحالف العاملي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتنمية،      وميّسري املوضوع الرئيسي و   
 بتقـارير تـشكل     قتضاء، مبوافاة أمانة اللجنـة    ، حسب اال  وغريها من الكيانات، أن تقوم    

  .ُمدخالت للمسامهة يف إعداد التقرير السنوي الذي يقدمه األمني العام إىل اللجنة
التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العامليـة          عن   تقرير األمني العام  "ويهدف    -١٢

 تقدمي عرض عام عن التقدم احملـرز   إىل )٣("جملتمع املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل     
  هذه الفعالة هبدف تقاسم  السليمة و املمارسات  على   أمثلة   ربزاًيف تنفيذ نتائج القمة العاملية، م     
ويستند التقرير إىل االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن املناقشة . املمارسات والعرب املستخلصة

، وإىل املُـدخالت الـيت      بريو ب ليما يف   ٢٠١٣ يرينا/ثايناليت أجراها فريق اللجنة يف كانون ال      
. سامهت هبا هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وإىل موارد مرجعية أخرى ذات صلة

وستقوم اللجنة باستعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية على الـصعيدين              
  .٢٠٠٦/٤٦ لس االقتصادي واالجتماعياإلقليمي والدويل، حسبما هو مطلوب يف قرار اجمل

تـسخري تكنولوجيـات   " املعنـون   ٦٧/١٩٥ودعت اجلمعية العامة، يف قراراهـا         -١٣
بتعزيـز  إىل إنشاء فريق عامل يعـىن       ، رئيس اللجنة    "املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية   

عزيز التعاون، على   التعاون لدراسة التكليف الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن ت          
النحو الوارد يف برنامج عمل تونس، عن طريق التماس إسهامات من مجيع الدول األعـضاء               

القيـام هبـذا    ووضع توصيات بشأن كيفية     واجلهات املعنية األخرى ومجعها واستعراضها،      
إىل  يف اعتباره، عند دعوة الفريق العامل        ؛ وطُلب أيضاً أن يأخذ الرئيس     التكليف على حنو تام   

 الفريق العامـل  أن يقدم واالنعقاد، االجتماعات املقررة بالفعل يف جدول اجتماعات اللجنة،         
، كإسـهام يف    ٢٠١٤ إىل اللجنة يف دورهتا السابعة عشرة الـيت سـتعقد يف عـام               تقريراً

  .االستعراض العام لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
   / ، دعا رئيس اللجنـة، يف كـانون الثـاين         ٦٧/١٩٥وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٤
، أعضاء اللجنة إىل تقدمي تعقيبات على التشكيلة اليت اقترحها لعضوية الفريـق             ٢٠١٣ يناير

بتعزيز التعاون لدراسة التكليف الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن           العامل املعين   
ويتوقع الرئيس أن يطلع اللجنة على      .  عمل تونس  مجتعزيز التعاون، على النحو الوارد يف برنا      

  .٢٠١٣فرباير /تكوين الفريق وعلى اخلطوات املقبلة املتعلقة بإنشاء الفريق العامل يف شباط
  الوثائق

A/68/65–E/2013/11      ن التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة عتقرير األمني العام
لصعيدين نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على ا      

  اإلقليمي والدويل
E/CN.16/2013/CRP.1   فريق املناقشة املنعقد بني الدوراتاجتماعتقرير عن   

__________ 

)٣( A/68/65–E/2013/11. 
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    ٣البند     
  املوضوعان ذوا األولوية

ــرات    -١٥ ــاعي، يف الفق ــصادي واالجتم ــس االقت ــب اجملل ــن ٦ و٥ و٤طل  م
ينطلق من توجه إمنـائي     ، إىل اللجنة أن تتبع برنامج عمل متعدد السنوات          ٢٠٠٦/٤٦ قراره

وقررت اللجنة أن تركز يف كل فترة سنتني على موضوع          . قوي ويتضمن عدداً من املواضيع    
حمدد يتصل ببناء جمتمع املعلومات بغية تضييق الفجوة الرقمية والعمـل، يف إطـار واليتـها         

  . التنميةيف العلم والتكنولوجيا آثارصلية، على تدارس األ
  :ألولوية اللذان ستتناوهلما اللجنة مهاواملوضوعان ذوا ا  -١٦

تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض استدامة املدن واجملتمعـات           )أ(  
  ؛احمللية شبه احلضرية

  .خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل  )ب(  
يف مـداوالهتا يف    ومن أجل اإلسهام يف زيادة فهم هذين املوضوعني ومساعدة اللجنة             -١٧

    / كانون الثاين  ٩ إىل   ٧ يف الفترة من     بريو، ب ليماسة عشرة، اجتمع فريق مناقشة يف       ساددورهتا ال 
  .وسُيعرض على اللجنة تقرير فريق املناقشة. ٢٠١٣يناير 

  الوثائق
E/CN.16/2013/2       تسخري العلم والتكنولوجيـا    تقرير األمني العام عن

امة املدن واجملتمعات احمللية    واالبتكار ألغراض استد  
  شبه احلضرية

E/CN.16/2013/3       خـدمات اإلنترنـت ذات     تقرير األمني العام عن
  النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل

E/CN.16/2013/CRP.1       فريق املناقشة املنعقد بـني     تقرير موجز عن اجتماع
  الدورات

    ٤البند     
   سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكارعرض التقارير املتعلقة باستعراضات

تسخري العلـم   " املعنون   ٢٠٠٩/٨أعرب اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٨
 ملا يضطلع به    ؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    ، عن تقديره مل   "والتكنولوجيا ألغراض التنمية  

 تـوفري   االستمرار يف جعه على   تكنولوجيا واالبتكار، وش  من استعراضات لسياسات العلم وال    
  .إلجراء تلك االستعراضاتخربته ومهاراته التحليلية 
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 تسهيل، اللجنة على    ٢٠١١/١٧وشجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٩
إجراء استعراضات جديدة لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار بالتعاون الوثيق مع منظمة           

العلم والثقافة، والبنك الدويل، وغريمها من املـصارف واملؤسـسات          األمم املتحدة للتربية و   
اإلمنائية الدولية ذات الصلة، والنظر يف طرائق جديدة لرصد التقدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه                 

وبصفة خاصة، شجع اجمللس اللجنة على حتديد الفرص وأفضل املمارسـات           . االستعراضات
لكترونية واهلندسة اإللكترونية والتعليم اإللكتـروين       برامج العلوم اإل   من يف كل وأوجه التآزر   

.  إجراء استعراضات لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار      لدى العامل   وفيما بينها، يف أحناء   
 اللجنة أن ُتنجز وتنشر املبادئ التوجيهية اجلديدة ملنهجية         إىلوعالوة على ذلك، طلب اجمللس      
 . عن تنفيذهاشئة النتائج وأفضل املمارسات الناوتبادلكار سياسات العلم والتكنولوجيا واالبت

، اللجنة على وضع مقاييس لتقييم      ٢٠١٢/٦وشجع اجمللس أيضاً، يف وقت الحق، يف قراره         
التقدم الذي حترزه البلدان يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراضات سياسـات العلـم              

ة لرصد هذا التقدم، بناًء علـى طلـب         والتكنولوجيا واالبتكار، وإجراء استعراضات دوري    
  .البلدان تلك
التقرير املتعلق باستعراض سياسات العلم والتكنولوجيـا     ض  وستستمع اللجنة إىل عر     -٢٠

  .واالبتكار يف اجلمهورية الدومينيكية

    ٥البند     
  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين للدورة السابعة عشرة للجنة

ـ      بعة، ستن وفقاً للممارسة املت    -٢١ سة عـشرة رئيـساً     سادتخب اللجنة يف هناية دورهتا ال
  .مهام املقررأيضاً سيتوىل أحد نواب الرئيس و. ة عشرة وأربعة نواب للرئيسبعلدورهتا السا

    ٦البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة ووثائقها

لتابعـة للمجلـس االقتـصادي       من النظام الداخلي للجان الفنيـة ا       ٩وفقاً للمادة     -٢٢
ة عـشرة   بعول األعمال املؤقت لدورهتا السا    واالجتماعي، سُيعرض على اللجنة مشروع جد     

  .مشفوعاً ببيان الوثائق اليت سُتقدم إىل اللجنة كي تنظر فيها

    ٧البند     
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة عشرة

ن الفنيـة، سـتقدم اللجنـة إىل اجمللـس           من النظام الداخلي للجا    ٣٧وفقاً للمادة     -٢٣
  .سة عشرةساديراً عن أعمال دورهتا الاالقتصادي واالجتماعي تقر
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  املرفق األول

  تنظيم األعمال املقترح    
  الربنامج  موضوع املناقشة/بند جدول األعمال  الساعة/التاريخ

  يونيه/ حزيران٣االثنني، 
  إقرار جدول األعمال ومـسائل     - ١  العاشرة صباحاً

  تنظيمية أخرى
  البيانات االفتتاحية

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    
يف تنفيذ ومتابعـة     التقدم احملرز    - ٢  

نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات     
  على الصعيدين اإلقليمي والدويل

  عرض تقرير األمني العام

اجتماع مائدة مستديرة وزاري بشأن   
 تنفيـذ  استعراض التقدم احملـرز يف   "

  "نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

اجتماع مائدة مستديرة وزاري تليـه      
  مناقشة عامة

الثالثــة بعــد 
  الظهر

تسخري العلـم والتكنولوجيـا      - ٣
  التنميةواالبتكار ألغراض 

  

اجتماع مائدة مستديرة وزاري بشأن   
تسخري العلم والتكنولوجيا للتصدي    "

  "للتحديات اإلمنائية

ع مائدة مستديرة وزاري تليـه      اجتما
  مناقشة عامة

  يونيه/ حزيران٤الثالثاء، 
يف تنفيذ ومتابعـة     التقدم احملرز    - ٢  العاشرة صباحاً

نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات     
  على الصعيدين اإلقليمي والدويل

   تابع- مناقشة عامة 

الثالثــة بعــد 
  الظهر

يف تنفيذ ومتابعـة     التقدم احملرز    - ٢
تائج القمة العاملية جملتمع املعلومات     ن

  على الصعيدين اإلقليمي والدويل

   تابع- مناقشة عامة 

  يونيه/ حزيران٥األربعاء، 
ــة  - ٤  العاشرة صباحاً ــارير املتعلق ــرض التق  ع

ــم  ــات العل ــات سياس باستعراض
  والتكنولوجيا واالبتكار

  تقدمي يليه حوار تفاعلي

الثانية عـشرة   
  ظهراً

    :ذوا األولوية املوضوعان - ٣

تسخري العلـم والتكنولوجيـا     ) أ(  
واالبتكار ألغراض استدامة املـدن     

  واجملتمعات احمللية شبه احلضرية

  تقدمي ومناقشة عامة
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  الربنامج  موضوع املناقشة/بند جدول األعمال  الساعة/التاريخ
الثالثــة بعــد 

  الظهر
    : املوضوعان ذوا األولوية- ٣

تسخري العلـم والتكنولوجيـا     ) أ(  
واالبتكار ألغراض استدامة املـدن     

  به احلضريةواجملتمعات احمللية ش

   تابع- مناقشة عامة 

خدمات اإلنترنت ذات النطاق    ) ب(  
  العريض من أجل جمتمع رقمي شامل

  تقدمي ومناقشة عامة

  يونيه/ حزيران٦اخلميس، 
مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع       العاشرة صباحاً

  املقترحات
مشاورات غري رمسية بشأن مـشاريع      

  املقترحات
الثالثــة بعــد 

  الظهر
ت غري رمسية بشأن مشاريع     مشاورا

  املقترحات
مشاورات غري رمسية بشأن مـشاريع      

   تابع- املقترحات 
  يونيه/ حزيران٧اجلمعة، 

  العاشرة صباحاً
والثالثة بعـد   

  الظهر

انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب     - ٥
  اآلخرين للدورة السابعة عشرة للجنة

  انتخاب أعضاء املكتب

 جدول األعمال املؤقت للدورة    - ٦  
  السابعة عشرة للجنة ووثائقها

تتواصل املشاورات غري الرمسية بـشأن      
حسب (مشاريع املقترحات مبوازاة ذلك 

  )االقتضاء
  اختاذ إجراءات بشأن مشاريع املقترحات    
اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا      - ٧  

  السادسة عشرة
  اعتماد مشروع جدول األعمال املؤقت

  اعتماد مشروع التقرير    
    تام الدورةاخت  
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  املرفق الثاين

أعضاء اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة يف              
  دورهتا السادسة عشرة

  )؛ مدة العضوية أربع سنوات)٤( عضوا٤٣ً(    
  ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ٢٠١٣األعضاء يف عام   
  ٢٠١٦  االحتاد الروسي  ١
  ٢٠١٦  أملانيا  ٢
  ٢٠١٤  ) اإلسالمية- مجهورية (إيران   ٣
  ٢٠١٦  الربازيل  ٤
  ٢٠١٦  الربتغال  ٥
  ٢٠١٤  بلغاريا  ٦
  ٢٠١٤  بريو  ٧
  ٢٠١٤  تركيا  ٨
  ٢٠١٤  توغو  ٩

  ٢٠١٤  تونس  ١٠
  ٢٠١٦  مجهورية أفريقيا الوسطى  ١١
  ٢٠١٤  مجهورية ترتانيا املتحدة  ١٢
  ٢٠١٤  اجلمهورية الدومينيكية  ١٣
  ٢٠١٤  رواندا  ١٤
  ٢٠١٦  زامبيا  ١٥
  ٢٠١٦  سري النكا  ١٦
  ٢٠١٤  السلفادور  ١٧
  ٢٠١٤  السويد  ١٨
  ٢٠١٦  سويسرا  ١٩
  ٢٠١٦  شيلي  ٢٠
  ٢٠١٤  الصني  ٢١
  ٢٠١٦  عمان  ٢٢

__________ 

 .أحدمها يف جمموعة آسيا، واآلخر يف جمموعة أوروبا الشرقية: يوجد حالياً منصبان شاغران )٤(
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  ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ٢٠١٣األعضاء يف عام   
  ٢٠١٤  فرنسا  ٢٣
  ٢٠١٤  الفلبني  ٢٤
  ٢٠١٦  فنلندا  ٢٥
  ٢٠١٦  الكامريون  ٢٦
  ٢٠١٤  كوبا  ٢٧
  ٢٠١٦  كوستاريكا  ٢٨
  ٢٠١٤  التفيا  ٢٩
  ٢٠١٦  ليبرييا  ٣٠
  ٢٠١٤  ليسوتو  ٣١
  ٢٠١٤  مالطة  ٣٢
  ٢٠١٦  املكسيك  ٣٣
  ٢٠١٤  اململكة العربية السعودية  ٣٤
  ٢٠١٤  موريشيوس  ٣٥
  ٢٠١٦  النمسا  ٣٦
  ٢٠١٦  نيجرييا  ٣٧
  ٢٠١٤  اهلند  ٣٨
  ٢٠١٤  هنغاريا  ٣٩
  ٢٠١٤  الواليات املتحدة األمريكية  ٤٠
  ٢٠١٦  اليابان  ٤١

        


