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  الشروح    

    ١البند     
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

 للجان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتـصادي           من النظام الداخلي   ٧تنص املادة     -١
ة، بإقرار جدول أعمال تلك الدورة على ، يف بداية كل دوران على أن تقوم اللجواالجتماعي

 ٢٢ املـؤرخ  ٢٠١٣/٢٢٩، يف مقـرره  وقد وافق اجمللـس . أساس جدول األعمال املؤقت 
 عشرة للجنة املعنية بتسخري     سابعة على جدول األعمال املؤقت للدورة ال      ،٢٠١٣يوليه  /متوز

  .العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية وعلى وثائق الدورة
 ٧جلستها السابعة املعقودة يف     ارسة املتبعة، انتخبت اللجنة بالتزكية، يف       ووفقاً للمم   -٢

  : عشرة على النحو التايلسابعة، أعضاء مكتب دورهتا ال٢٠١٣يونيه /حزيران
 )الواليات املتحدة األمريكية (رينولدزالسيد أندرو     :الرئيس

 )اململكة العربية السعودية (املزيدماجد السيد   :نواب الرئيس

 )الكامريون (بييت يب إسامبيري  - جانسيد ال

 )هنغاريا (ميجربيتر السيد 

  )كوستاريكا (موراألكساندر السيد 
أيضاً ليتوىل  سُيعّين أحد نواب الرئيس     الدورات السابقة للجنة،    ما حدث يف    وعلى غرار     -٣

  .مهام املقرر
) انظـر املرفـق األول  (شرة  عسابعةوقد أُعّد التنظيم املقترح ألعمال اللجنة يف دورهتا ال        -٤

عمالً باملقررات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وعن اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي              
لتيسري النظر يف بنود جدول األعمال ضمن اإلطار الزمين املتاح ووفقـاً خلـدمات املـؤمترات                

؛ فقد تود اللجنة، إذا فرغت      وينبغي اعتبار اجلدول الزمين جدوالً مؤقتاً وإرشادياً      . املخصصة للجنة 
  .من النظر يف أحد البنود قبل املوعد احملدد يف اجلدول الزمين، أن تنتقل مباشرة إىل البند التايل

/  أيار ١٦إىل يوم اجلمعة    مايو  / أيار ١٢ثنني  ومن املقرر أن جتتمع اللجنة من يوم اإل         -٥
، ٠٠/١٣ىل الـساعة     إ ٠٠/١٠عقد اجللسات الصباحية مـن الـساعة        وسُت. ٢٠١٤مايو  

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥وجلسات بعد الظهر من الساعة 
  .ويرد يف املرفق الثاين، للعلم، بيان بالتكوين احلايل لعضوية اللجنة  -٦

  الوثائق
E/CN.16/2014/1  جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال  
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    ٢البند     
 علـى   تـها لعاملية جملتمع املعلومـات ومتابع    التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة ا      

  الصعيدين اإلقليمي والدويل
ُعقدت القمة العاملية جملتمع املعلومات، اليت نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت باسـم              -٧

ويف . )٢٠٠٥ (والثانية يف تـونس   ) ٢٠٠٣(األوىل يف جنيف    : األمم املتحدة، على مرحلتني   
لبناء جمتمع  ان  رؤية والتزام مشترك   املرحلة األوىل من القمة   يف  مدت  اعُت،  إعالن مبادئ جنيف  

النتائج أُقّرت   املرحلة الثانية،    يف و .)١(معلومات حموره اإلنسان وإمنائي املنحى وشامل للجميع      
بـشأن جمتمـع    تونس   وبرنامج عمل     تونس مد التزام  واعتُ ،اليت أسفرت عنها املرحلة األوىل    

  .لة أمور، موضوعي اآلليات املالية وإدارة اإلنترنتتناوال، يف مجاللذان املعلومات 
برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومـات إىل اجمللـس االقتـصادي            يف  لب  وطُ  -٨

ملتابعة منظومة األمم املتحدة    اجلهود املبذولة على نطاق     واالجتماعي أن يتوىل اإلشراف على      
وحتقيقاً هلذه الغاية، طُلـب     . نيف وتونس لنتائج اليت أسفرت عنها مرحلتا القمة العاملية يف ج        ا

إىل اجمللس أن يستعرض والية اللجنة، مبا يف ذلك تقويتها، آخذاً يف االعتبار النهج القائم على                
  ).١٠٥برنامج عمل تونس، الفقرة  (تعدد أصحاب املصلحة

 / متـوز  ٢٨ املؤرخ   ٢٠٠٦/٤٦وقد قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره          -٩
تمع املعلومات واستعراض جلنة تسخري العلم      جملمتابعة مؤمتر القمة العاملي     بشأن   ٢٠٠٦ يوليه

ـ  للمجلس على حنو فعال   والتكنولوجيا ألغراض التنمية، أن تقدم اللجنة املساعدة          ا باعتباره
 املشورة يف   لهجهة التنسيق يف جمال متابعة نتائج القمة العاملية على نطاق املنظومة، وأن تقدم              

  .القمة العامليةترمي إىل تعزيز تنفيذ نتائج موافاته بتوصيات ا الشأن، وذلك بطرق منها هذ
 /متـوز  ٢٥  املـؤرخ  ٢٠٠٧/٨وطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٠
 أن   إىل األمني العام   تمع املعلومات، جمل ةتدفق املعلومات ملتابعة القمة العاملي     بشأن   ٢٠٠٧ يوليه

مجيع تمع املعلومات، مبا يف ذلك      جمل إىل اللجنة تقريراً عن تنفيذ نتائج القمة العاملية          يقدم سنوياً 
األمم املتحـدة الـيت     مؤسسات  ويف هذا الصدد، طلب اجمللس إىل       . التطبيقات اإللكترونية 

ـ والجان اإلقليمية وميّسري امل   الوإىل  ملسارات العمل   تضطلع بدور تيسريي      ةع الرئيـسي  يض
ملي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتنمية، وغريها من الكيانـات، أن          والتحالف العا 

ـ ل ها بتقارير ، حسب االقتضاء، مبوافاة أمانة اللجنة     تقوم ُمـدخالت يف التقريـر     ستخدم ك ُت
  .السنوي الذي يقدمه األمني العام إىل اللجنة

نتائج القمـة العامليـة     التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة       عن   ويهدف تقرير األمني العام     -١١
إىل تقدمي عـرض    ) A/68/65–E/2014/12 (جملتمع املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل     

الـسليمة  املمارسـات   علـى    أمثلة   ربزاًعام عن التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية، م         
__________ 

 ./http://www.itu.int/wsisالوثائق اخلتامية للقمة متاحة على املوقع الشبكي  )١(
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 إىل االسـتنتاجات    ويستند التقرير . والدروس املستفادة  املمارسات    هذه  تقاسم غيةالفعالة ب و
 يف  ٢٠١٣ ديسمرب/كانون األول اللجنة يف   عقدهتا  املناقشة اليت   حلقة  والتوصيات املنبثقة عن    

، وإىل املُدخالت اليت سامهت هبا هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا              واشنطن العاصمة 
ز يف  وستقوم اللجنة باستعراض وتقييم التقدم احملر     . أخرى ذات صلة  أدبيات  املتخصصة، وإىل   

تنفيذ نتائج القمة العاملية على الصعيدين اإلقليمي والدويل، حسبما هو مطلـوب يف قـرار               
  .٢٠٠٦/٤٦ اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 بشأن تسخري تكنولوجيات املعلومات     ٦٧/١٩٥ودعت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ١٢
بتعزيـز التعـاون    يعىن  إىل إنشاء فريق عامل     واالتصاالت ألغراض التنمية، رئيس اللجنة      

لدراسة التكليف الصادر عن القمة العاملية بشأن تعزيز التعاون، على النحـو الـوارد يف               
برنامج عمل تونس، عن طريق التماس ومجع واستعراض إسهامات مجيع الدول األعـضاء             

. ووضع توصيات بشأن كيفية القيام هبذا التكليف على حنو تـام  واجلهات املعنية األخرى،    
 يف اعتباره، عند دعـوة الفريـق العامـل إىل االنعقـاد،             لب أيضاً أن يأخذ الرئيس    وطُ

  الفريق العامل تقريـراً    أن يقدم االجتماعات املقررة بالفعل يف جدول اجتماعات اللجنة، و       
، كإسهام يف االسـتعراض     ٢٠١٤إىل اللجنة يف دورهتا السابعة عشرة اليت ستعقد يف عام           

  .ملية جملتمع املعلوماتالعام لنتائج القمة العا
، أجرى رئيس اللجنـة مـشاورات مـع         ٦٧/١٩٥وعمالً بقرار اجلمعية العامة       - ١٣

، ٢٠١٣مارس  /عات أصحاب املصلحة، أعِلنت عقبها، يف آذار      اجملموعات اإلقليمية وجممو  
 دولـة  ٢٢ويتألف الفريق العامل من . بتعزيز التعاون التشكيلة النهائية للفريق العامل املعين      

 واجملتمع املـدين، واألوسـاط التقنيـة        ،القطاع اخلاص كل من    ومخسة ممثلني عن     اًضوع
الفريق اجتمـاعني    وقد عقد    .واألكادميية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية     

، ومرات أخرى إن    ٢٠١٤فرباير  / وسيلتئم على األقل مرة أخرى يف شباط       ،٢٠١٣يف عام   
م الفريق العامل تقريره إىل الدورة الـسابعة عـشرة للجنـة،            وسيقّد.  ذلك اقتضى األمر 

سيوفّر ُمدخالت ُتستخدم يف االستعراض العام لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومـات،              مما
وقرار )  أدناه ١٥انظر الفقرة    (٢٠١٣/٩اجمللس االقتصادي واالجتماعي      استناداً إىل قرار  
  .٦٧/١٩٥اجلمعية العامة 

تـسخري تكنولوجيـات     بـشأن    ٦٨/١٩٨يف قرارها   ت اجلمعية العامة،    بعرأقد  و  -١٤
 واحلاجـة إىل     الفجوة الرقمية املتنامية   من هاعن قلق ،  املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية   

وقررت اجلمعية  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  الفوائد اإلمنائية ل  تسخري  سّدها من أجل    
 نتائج القمـة العامليـة، وفقـاً   لطرائق استعراضها لتنفيذ     لنهائيةالعامة أيضاً أن تضع الصيغة ا     

 / يف أقـرب وقـت ممكـن ال يتجـاوز هنايـة آذار              من برنامج عمل تونس    ١١١ لفقرةل
ميسرين اثنني لعقد مشاورات حكومية تعيني ، ودعت رئيس اجلمعية العامة إىل       ٢٠١٤ مارس

  .دولية مفتوحة لذلك الغرض
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/  متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠١٣/٩دي واالجتماعي، يف قراره     وطلب اجمللس االقتصا    -١٥
 ،ومتابعتها العاملية جملتمع املعلومات القمة نتائج تنفيذ يف احملرز التقدم تقييم بشأن ٢٠١٣ يوليه
ــا  يف ،تنظم أن اللجنة إىل  التقدم بشأن موضوعية مناقشة ،٢٠١٤ عام يف عشرة السابعةدورهتـ

وسـتجري املناقـشة املوضـوعية يـوم        ). ٤٧قـرة   الف(العاملية   القمة نتائج تنفيذ يف احملرز
  ).املرفق األول(، كما هو مبّين يف تنظيم األعمال املقترح ٢٠١٤مايو / أيار١٤ األربعاء

  الوثائق
A/69/65–E/2014/12           التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العامليـة

  جملتمع املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل
E/CN.16/2014/CRP.1   فريق املناقشة املنعقد بني الدوراتاجتماعتقرير عن   

    ٣البند     
  املوضوعان ذوا األولوية

بالدور احليوي الـذي ميكـن للعلـم         "٦٨/٢٢٠سلّمت اجلمعية العامة يف قرارها        -١٦
، تأديته يف التنمية ويف تيسري      ، مبا يف ذلك التكنولوجيات السليمة بيئياً       واالبتكار والتكنولوجيا

جهود القضاء على الفقر، وحتقيق ويشمل ذلك ". اجلهود املبذولـة ملواجهة التحديات العاملية  
تعزيز الصحة على الصعيد    ، و هتاطاقة وزيادة كفاء  الاألمن الغذائي، وتعزيز فرص الوصول إىل       

قتصاديني، وحتسني اإلنتاجيـة    ، وحتسني التعليم، والتعجيل خبطى التنوع والتحول اال       العاملي
  .ودعم التنمية املستدامة يف هناية املطاف، والقدرة على املنافسة

 أن تكون   ،)٤الفقرة   (٢٠٠٦/٤٦  يف قراره  ،قّرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي   و  -١٧
، على أن حتافظ يف      العاملية نتائج القمة يف جمال متابعة    اللجنة جهة التنسيق على نطاق املنظومة       

. تسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض التنميـة     املتمثلة يف   لوقت نفسه على واليتها األصلية      ا
  .ينطلق من توجه إمنائي قويإىل اللجنة أن تتبع برنامج عمل متعدد السنوات اجمللس وطلب 

بالعلم يتعلق  ويف كل دورة سنوية، تركز اللجنة، وفقاً لواليتها، على موضوع حمدد              -١٨
ببناء جمتمع املعلومات بغية تضييق الفجـوة الرقميـة،         يتعلق  ا واالبتكار، وآخر    والتكنولوجي

  .واليتها األصليةيف إطار على التنمية، وذلك املوضوعني وتبحث آثار كل من هذين 
  :واملوضوعان ذوا األولوية اللذان ستتناوهلما اللجنة مها  -١٩

  ؛٢٠١٥ية ملا بعد عام طة التنمتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار خل  )أ(  
عقد من إسهامات اللجنة املعنية بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا           : التقييم '١'

  ألغراض التنمية يف األهداف اإلمنائية لأللفية؛
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من أجل خطة التنمية ملـا      لعلم والتكنولوجيا واالبتكار    آفاق ا : االستشراف '٢'
  ؛٢٠١٥بعد عام 

ألغراض التنمية االجتماعيـة    تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       )ب(  
  . واالقتصادية الشاملة

ومن أجل اإلسهام يف زيادة فهم هذين املوضوعني ومساعدة اللجنة يف مداوالهتا يف               -٢٠
 ٤ إىل   ٢ يف الفتـرة مـن       واشنطن العاصمة،  عشرة، اجتمع فريق مناقشة يف       السابعةدورهتا  

  .لتنظر فيهعلى اللجنة  شةوسُيعرض تقرير فريق املناق. ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول
  الوثائق

E/CN.16/2014/2      طة التنمية ملا   تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار خل
   ٢٠١٥بعد عام 

E/CN.16/2014/3         تسخري تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت
  ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة

E/CN.16/2014/CRP.1  فريق املناقشة املنعقد بني الدورات تقرير عن اجتماع  

    ٤البند     
  عرض التقارير املتعلقة باستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

تسخري العلـم والتكنولوجيـا      بشأن   ٦٨/٢٢٠ ا يف قراره  ،ت اجلمعية العامة  أعرب  -٢١
) األونكتـاد ( التنميـة ؤمتر األمم املتحدة للتجارة و     مل ا عن تقديره  ،ألغراض التنمية واالبتكار  

االسـتمرار  ه على   تمن استعراضات لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وشجع      جيريه   ملا
  .إلجراء تلك االستعراضات توفري خربته ومهاراته التحليلية يف
 تسهيل، اللجنة على    ٢٠١١/١٧وشجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -٢٢

سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار بالتعاون الوثيق مع منظمة        إجراء استعراضات جديدة ل   
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة والبنك الدويل وغريمها من املصارف واملؤسسات اإلمنائية            

. الدولية ذات الصلة، والنظر يف طرائق جديدة لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ هذه االستعراضات   
 إجراء استعراضات لسياسات العلم     لدى ،دحتّدأن  لس اللجنة على    وبصفة خاصة، شجع اجمل   
برامج العلوم اإللكترونية يف الفرص وأفضل املمارسات وأوجه التآزر ، والتكنولوجيا واالبتكار

وعالوة على ذلـك،    . العاملوفيما بينها على صعيد     واهلندسة اإللكترونية والتعليم اإللكتروين     
ن ُتنجز وتنشر املبادئ التوجيهية اجلديدة ملنهجية سياسـات العلـم    اللجنة أإىلطلب اجمللس   

 والحقـاً،  . عن تنفيـذها   شئة النتائج وأفضل املمارسات النا    وتبادل ،والتكنولوجيا واالبتكار 
 تعزيز التعامل مع تكنولوجيا    اللجنة أيضاً على     ،٢٠١٣/١٠ يف مشروع قراره     ،شّجع اجمللس 
 والتكنولوجيـا   يف تـسخري العلـم     ومتكينياً أساسياً صراًعن بوصفها واالتصاالت املعلومات
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ر، االبتكار يف إطار استعراضات سياسات العلم والتكنولوجيـا واالبتكـا   واهلندسة من أجل    
التخطيط لتقدمي معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف البلدان اليت أجريت هلا استعراضـات              و

  .لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
التقرير املتعلق باستعراض سياسات العلم والتكنولوجيـا       وستستمع اللجنة إىل عرض       -٢٣

، وإىل معلومات حمّدثة عن أنشطة املتابعة من البلدان         ٢٠١٣واالبتكار يف عمان، الذي بدأ عام       
  .اليت أُِجنزت فيها استعراضات لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف العامني املاضيني

    ٥البند     
   عشرة للجنةثامنةانتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين للدورة ال

ة عشرة رئيساً لدورهتا    سابعوفقاً للممارسة املتبعة، ستنتخب اللجنة يف هناية دورهتا ال          -٢٤
  .مهام املقررأيضاً سيتوىل أحد نواب الرئيس و. عشرة وأربعة نواب للرئيسالثامنة 

    ٦البند     
   عشرة للجنة ووثائقهاثامنة للدورة الجدول األعمال املؤقت

 من النظام الداخلي للجان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتـصادي             ٩وفقاً للمادة     -٢٥
عـشرة  الثامنة  واالجتماعي، سُيعرض على اللجنة مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا          

  .مشفوعاً ببيان الوثائق اليت سُتقدم إىل اللجنة كي تنظر فيها

    ٧البند     
   عشرةبعةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السا

 من النظام الداخلي للجان الفنيـة، سـتقدم اللجنـة إىل اجمللـس              ٣٧وفقاً للمادة     -٢٦
  .ة عشرةسابعاالقتصادي واالجتماعي تقريراً عن أعمال دورهتا ال
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  املرفق األول

   تنظيم األعمال املقترح    
  الربنامج  املناقشةموضوع /بند جدول األعمال  الساعة/التاريخ

  مايو/ أيار١٢اإلثنني، 
إقرار جدول األعمال ومسائل      -١  ٠٠/١٠

  تنظيمية أخرى
  البيانات االفتتاحية

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

القمة العاملية جملتمـع املعلومـات      
 على الصعيدين اإلقليمـي     تهاومتابع
  والدويل

   تقرير األمني العامعرض

 :اجتماع مائـدة مـستديرة وزاري       
استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج      

  القمة العاملية جملتمع املعلومات

اجتماع مائدة مستديرة وزاري تليـه      
  مناقشة عامة

    املوضوعان ذوا األولوية  -٣  ٠٠/١٥
 :اجتماع مائـدة مـستديرة وزاري       

بتكار تسخري العلم والتكنولوجيا واال   
  ٢٠١٥طة التنمية ملا بعد عام خل

اجتماع مائدة مستديرة وزاري تليـه      
  مناقشة عامة

  مايو/ أيار١٣الثالثاء، 
    املوضوعان ذوا األولوية  -٣  ٠٠/١٠
تسخري العلم والتكنولوجيـا      )أ(  

طة التنميـة ملـا بعـد       واالبتكار خل 
  ٢٠١٥ عام

  تقدمي ومناقشة عامة

    )تابع(لوية املوضوعان ذوا األو  -٣  ٠٠/١٥
ــات    )ب(   ــسخري تكنولوجي ت

املعلومات واالتصاالت ألغـراض    
التنمية االجتماعية واالقتـصادية    

  الشاملة

  تقدمي ومناقشة عامة
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  الربنامج  املناقشةموضوع /بند جدول األعمال  الساعة/التاريخ
  مايو/ أيار١٤األربعاء، 

يف تنفيذ نتـائج    التقدم احملرز     -٢  ٠٠/١٠
القمة العامليـة جملتمـع املعلومـات       

 على الصعيدين اإلقليمـي     تهاومتابع
جلسة موضوعية بـشأن     : والدويل

القمة العامليـة جملتمـع     استعراض  
،  سنوات ١٠املعلومات بعد مضي    

 مـن القـرار     ٤٧يف إطار الفقـرة     
E/RES/2013/9  

   تابع-مناقشة عامة 

يف تنفيذ نتائج   التقدم احملرز   : تابع  -٢  ٠٠/١٥
 تهاالقمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابع    

: على الصعيدين اإلقليمـي والـدويل     
القمة جلسة موضوعية بشأن استعراض     

العاملية جملتمع املعلومات بعد مـضي      
 مـن  ٤٧، يف إطار الفقرة    سنوات ١٠

  E/RES/2013/9القرار 

   تابع-مناقشة عامة 

  مايو/ أيار١٥اخلميس، 
ــة   -٤  ٠٠/١٠ ــارير املتعلق عــرض التق

ــم  باستعراضــات سياســات العل
  والتكنولوجيا واالبتكار

  عليتقدمي يليه حوار تفا

مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع       ٠٠/١٥
  املقترحات

مشاورات غري رمسية بشأن مـشاريع      
   تابع-املقترحات 

  مايو/ أيار١٦اجلمعة، 
٠٠/١٠ 
  ٠٠/١٥و

انتخاب الـرئيس وأعـضاء       -٥
عشرة الثامنة  املكتب اآلخرين للدورة    

  للجنة

  انتخاب أعضاء املكتب

جـدول األعمـال املؤقــت     -٦  
  عشرة للجنة ووثائقهانة ثامللدورة ال

تواصل املشاورات غري الرمسية بـشأن      
مشاريع املقترحـات مبـوازاة ذلـك       

  )حسب االقتضاء(
 اختاذ إجراءات بشأن مشاريع املقترحات    
اعتماد تقرير اللجنـة عـن        -٧  

   عشرةبعةدورهتا السا
اعتماد مشروع جـدول األعمـال      

  عشرة للجنةثامنة للدورة الاملؤقت 
  مشروع التقريراعتماد     
    اختتام الدورة  
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  املرفق الثاين

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

  ) أ( عضواً، ومدة عضوية كل عضو أربع سنوات٤٣تتألف اللجنة من     
  

  )٢٠١٤(األعضاء 
/ كانون األول  ٣١تنتهي مدة العضوية يف     

  ٢٠١٤ديسمرب 
  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  ورية الدومينيكيةاجلمه  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

__________ 

 . واآلخر يف جمموعة أوروبا الشرقيةيف جمموعة احمليط اهلادئ وآسيا،أحدمها : يوجد حالياً منصبان شاغران  )أ (
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  )٢٠١٤(األعضاء 

/ كانون األول  ٣١تنتهي مدة العضوية يف     
  ٢٠١٤ديسمرب 

  ٢٠١٦  عمان  ٢٢
  ٢٠١٤  فرنسا  ٢٣
  ٢٠١٤  الفلبني  ٢٤
  ٢٠١٦  فنلندا  ٢٥
  ٢٠١٦  الكامريون  ٢٦
  ٢٠١٤  كوبا  ٢٧
  ٢٠١٦  اريكاكوست  ٢٨
  ٢٠١٤  التفيا  ٢٩
  ٢٠١٦  ليربيا  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

        

  


