
GE.19-03490(A) 



 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 الثانية والعشرونالدورة 
 ٢٠١٩مايو /أاير ١٧-١٣جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ١ البند
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال    
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. -١
م احملرز يف تنفيذ نتائج القمة ا - ٢ العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها على الصعيدين لتقدُّ

 .اإلقليمي والدويل

  تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية:  -٣
 :املوضوعان ذوا األولوية  
  أتثري التغرير التكنولوجي السريع يف التنمية املستدامة؛  (أ)  
قمممادرل علممممى دور العلمممم والتكنولوجيممما وا بتكمممار يف بنمممما   تمعمممات  ب() 

 .العلمي النشاطمشاركة املواطنني يف منها بسبل ، التكيف
 سياسات العلم والتكنولوجيا وا بتكار. ابستعراضاملتعلقة عرض التقارير  -٤
 انتخاب الرئيس)ل( وأعضا  املكتب اآلخرين للدورل الثالثة والعشرين للجنة. -٥
 .جدول األعمال املؤقت للدورل الثالثة والعشرين للجنة وواثئقها  -٦
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية والعشرين.   -٧
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 شروحال  
 1البند     

 ومسائل تنظيمية أخرى األعمالإقرار جدول  
مممممن النظممممام الممممداخلي للجممممان الفنيممممة التابعممممة للمجلممممس ا قتصممممماد   ٧تممممنا املممممادل  -١

وا جتماعي على أن تقر اللجمان، يف بدايمة كمل دورل، جمدول أعممال تلمر المدورل علمى أسما  
 ،٢٠١8متوز/ يوليه  ٢٤املؤرخ  ٢٠١8/٢٦١ووافق اجمللس، يف مقرره  جدول األعمال املؤقت.

على جدول األعمال املؤقت للدورل الثانية والعشرين للجنة املعنية بتسمخري العلمم والتكنولوجيما 
 لتنمية وعلى واثئق الدورل.ألغراض ا

ووفقًا للممارسة املتبعمة، انتخبمت اللجنمة ابلتةكيمة، يف جلسمتها العاممة الثامنمة املعقمودل  -٢
 ، أعضا  مكتب دورهتا الثانية والعشرين، على النحو التايل:٢٠١8أاير/مايو  ١8 يف

  أ. مني جتوا )النمسا(  :الرئيس
 ابيبوليد  )بوتسواان( ينكيكغو   :نواب الرئيس

 وانغ روجيون )الصني(
 بيرت ماجور )هنغاراي(

 وأرجأت اللجنة انتخاب انئب الرئيس من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. -٣

 وسرياً على املمارسة السابقة للجنة، سُيعنين أحد نواب الرئيس ليتوىل أيضاً مهام املقرر.
يم املقممرتأل ألعممال اللجنممة يف دورهتما الثانيمة والعشممرين )انظمر املرفممق األول( التنظم وأُعمدر  -٤

املقمممممررات ذات الصمممملة الصمممممادرل عممممن اجملمعيمممممة العامممممة وعمممممن اجمللممممس ا قتصممممماد  اسممممتنادًا إىل 
وا جتماعي لتيسري النظر يف بنود جدول األعمال ضممن اإلطمار المةممل املتماأل ووفقمًا  مدمات 

فقد تود اللجنة،  وينبغي اعتبار اجملدول الةممل جدوً  مؤقتاً وإرشادايً؛ املخصصة للجنة.املؤمترات 
إذا أهنت نظرها يف أحد البنود قبل املوعد احملدد يف اجملدول الةممل، أن تنتقمل مباشمرل إىل البنمد 

 التايل.
 ١٧ إىل يممموم اجملمعمممةأاير/ممممايو  ١٣ومممن املقمممرر أن جتتممممع اللجنمممة ممممن يممموم ا ثنمممني  -٥

 ٠٠/١٣إىل السمماعة  ٠٠/١٠وسممُتعقد اجمللسمات الصممباحية مممن السمماعة  .٢٠١٩أاير/ممايو 
 .٠٠/١8إىل الساعة  ٠٠/١٥وجلسات بعد الظهر من الساعة 

 ويرد يف املرفق الثاين بيان أبعضا  اللجنة احلاليني. -٦

عي املعقعود يف مسامهة اللجنة يف اجلزء الرفيع  املسعتوى للمجلعس االقتصعادي واالجتمعا    
 2019 امع
املعنون "حتويل عاملنا:  ٧٠/١، اعتمدت اجملمعية العامة قرارها ٢٠١٥يف أيلول/سبتمرب  -٧

وسمميدعم اجمللممس ا قتصمماد  وا جتممماعي واملنتمممدى  ."٢٠٣٠خطممة التنميممة املسممتدامة لعممام 
مة السياسي الرفيع املستوى املعمل ابلتنمية املستدامة، برعاية اجمللس،  تنفيذ خطة التنمية املستدا

 : "متكني النا  وضمان الشمول واملساوال".٢٠١٩ع عام و من خالل موض ٢٠٣٠لعام 



E/CN.16/2019/1 

3 GE.19-03490 

، (١)٧٢/٣٠٥ممن مرفممق قمرار اجملمعيمة العامممة  ٢٩وعمماًل ابألحكمام الممواردل يف الفقمرل  -8
دور العلممم قشممة ملناأاير/مممايو امباحًا  ١٣يموم ا ثنممني  املسممتوى سمُتنظم مائممدل مسمتديرل رفيعممة

ناقشة يف  والتكنولوجيا وا بتكار يف متكني النا  وضمان الشمول واملساوال. يجة امل وستكون نت
شمكل  ممموجة للممرئيس يقمدم إىل اجمللممس وإىل املنتممدى السياسممي الرفيمع املسممتوى املعمممل ابلتنميممة 

  املستدامة برعاية اجمللس للنظر فيه.
  الواثئق  

E/CN.16/2019/1  األعمال املؤقت املشروأل وتنظيم األعمالجدول 

 2البند  
التقدُّم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتم  املعلومات ومتابعتها على 

 لصعيدين اإلقليمي والدويلا
ُعقمدت القممة العامليمة جملتممع املعلوممات الما نظمهما ا حتماد المدويل لالتصما ت ابسممم  -٩

ويف  (.٢٠٠٥(، والثانيمة يف تمونس )٢٠٠٣علمى ممرحلتني: األوىل يف جنيمف )األمم املتحمدل، 
، اعتُممدت يف املرحلمة األوىل ممن القممة رويمة والتمةام مشمرتكان الصادر يف جنيف إعالن املبادئ

ت  لبنا   تمع معلومات حموره اإلنسان وإمنائي املنحى وشامل للجميع. ية، ُأقرر ن ثا ال ويف املرحلة 
سفرت عنها املرحلة األوىل، واعتُمد التةام تونس وبرانمج عمل تونس بشأن  تمع النتائج الا أ

 املعلومات اللذان تناو ، يف مجلة أمور، موضوعي اآلليات املالية وإدارل اإلنرتنت.
وطُلممممب يف بممممرانمج عمممممل تممممونس بشمممممأن  تمممممع املعلومممممات إىل اجمللممممس ا قتصممممماد   -١٠

اجملهود املبذولة على نطاق منظومة األمم املتحدل ملتابعمة  وا جتماعي أن يتوىل اإلشراف على
وحتقيقاً هلذه الغاية، ُطلب إىل  النتائج الا أسفرت عنها مرحلتا القمة العاملية يف جنيف وتونس.

د در اجمللس أن يستعرض و ية اللجنة، مبا يف ذلر تقويتها، آخذاً يف ا عتبار النهج القائم على تع
  (.١٠٥مج عمل تونس، الفقرل أاحاب املصلحة )بران

 متمممممموز/ ٢8املممممممؤرخ  ٢٠٠٦/٤٦وقممممممرر اجمللممممممس ا قتصمممممماد  وا جتممممممماعي، يف قممممممراره  -١١
بشأن متابعة القمة العاملية جملتمع املعلومات واستعراض اللجنة املعنية بتسخري العلم  ٢٠٠٦ يوليه

نسيق والتكنولوجيا ألغراض التنمية، أن تقدم اللجنة مساعدل فعالة إىل اجمل لس ابعتبارها جهة الت
يف  ال متابعة نتائج القمة العاملية على نطاق املنظومة، وأن تقمدم لمه املشمورل يف همذا الشمأن، 

 وذلر بطرق منها موافاته بتوايات ترمي إىل تعةية تنفيذ نتائج القمة العاملية.
متمممممموز/  ٢٥املممممممؤرخ  ٢٠٠٧/8وطلمممممب اجمللممممممس ا قتصمممممماد  وا جتمممممماعي، يف قممممممراره  -١٢
عام أن  ٢٠٠٧ يوليه بشأن تدفق املعلومات ملتابعة القمة العاملية جملتمع املعلومات، إىل األمني ال

يقدم سنوايً إىل اللجنة تقريراً عن تنفيذ نتائج القمة، مبا يف ذلر مجيع التطبيقات اإللكرتونية.  
ذا الصدد، طلب اجمللس إىل مؤسسات األمم املتحدل الا تضطلع بدور تيسري  ملسارات ويف ه

مممر  املواضممميع الرئيسمممية والتحمممالف العممماملي لتكنولوجيممممات  العممممل وإىل اللجمممان اإلقليميمممة وميسر
__________ 

  املتعلق بتعةية اجمللس ا قتصاد  وا جتماعي". ٦١/١املعنون "استعراض تنفيذ قرار اجملمعية العامة  (١)
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املعلومات وا تصا ت والتنمية، وغريها من الكياانت، حسب ا قتضا ، أن توايف أمانة اللجنة 
 لُتستخدم ُمدخالٍت يف التقرير السنو  الذ  يقدمه األمني العام إىل اللجنة. بتقاريرها

ويهمدف تقريممر األمممني العممام عممن التقممدم احملممرز يف تنفيممذ نتممائج القمممة العامليممة جملتمممع  -١٣
( إىل تقمد  عمرض A/74/62-E/2019/6املعلومات ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والمدويل )

قق من تقدم يف تنفيذ نتائج القمة العامل ية، مربزاً أمثلة على املمارسات اجمليدل والفعالة عام عما حتح
 اب سممتناد إىل ٢٠١8وأُعممد تقريمر عمام   ذه املمارسممات والمدرو  املسمتفادل.بمالتعريمف بغيمة 

 ا سممتنتاجات والتواممميات املنبثقممة عمممن حلقمممة النقمماج الممما عقمممدهتا اللجنممة يف كمممانون الثممماين/
 سممماهبت بممما هيمممممات األممممم املتحمممدل ووكا هتمممما يف فيينممما، وإىل املمممدخالت المممما ٢٠١٩ ينممماير

رز يف احملموستسمتعرض اللجنمة وتقميرم التقمدم  املتخصصة، وإىل أدبيات أخرى متصملة ابملوضموع.
قممرار اجمللمممس  قليمممي والممدويل، حسمممبما يقتضمميهتنفيممذ نتممائج القممممة العامليممة علممى الصمممعيدين اإل

 .٢٠٠٦/٤٦ا قتصاد  وا جتماعي 
  الواثئق

A/74/62-E/2019/6  م احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها التقدُّ
 على الصعيدين اإلقليمي والدويل

E/CN.16/2019/CRP.1 intersessional panel meetingon the  Report 

E/CN.16/2019/CRP.2  World Summit on the Information SocietyImplementing 

, 2018outcomes 

 3البند     
 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 

(، أن تكمممون ٤)الفقمممرل  ٢٠٠٦/٤٦قممرر اجمللمممس ا قتصممماد  وا جتمممماعي، يف قمممراره  -١٤
علممى نطمماق املنظوممممة يف  ممال متابعممة نتمممائج القمممة العامليممة جملتممممع اللجنممة هممي جهممة التنسممميق 

املعلوممات، علممى أن حتممافل يف الوقممت نفسممه علمى و يتهمما األامملية املتمثلممة يف تسممخري العلممم 
  والتكنولوجيا ألغراض التنمية.

 ووفقاً هلذه الو ية، تركة اللجنة يف كل دورل سنوية على موضوعني ذو  أولوية. -١٥
 عان ذوا األولوية اللذان تتناوهلما اللجنة يف إطار هذا البند هبا:و واملوض -١٦
 أتثري التغرير التكنولوجي السريع يف التنمية املستدامة؛  (أ) 
بسبل ، التكيفقادرل على دور العلم والتكنولوجيا وا بتكار يف بنا   تمعات   )ب( 

  .مشاركة املواطنني يف النشاط العلميمنها 
يع  -١٧ وتوخت اللجنة ابختيار هذين املوضوعني أن تسهم النتائج يف املنتدى السياسي الرف

نا  وضمان  ٢٠١٩املستوى املعمل ابلتنمية املستدامة الذ  سيدر  يف عام  موضوع متكني ال
 ١٠و 8و ٤املستدامة، وهي األهداف الشمول واملساوال وما يتصل بذلر من أهداف التنمية 

 .١٧و ١٦و ١٣و
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، إىل اللجنة املعنية بتسخري ٧٣/١٧وإضافة إىل ذلر، طلبت اجملمعية العامة، يف قرارها  -١8
نظر  العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، عن طريق اجمللس ا قتصاد  وا جتماعي، أن تواال ال

حتقيق يف ة، مثل الذكا  ا اطناعي، يف مجلة أمور، يعة الرئيسريات التكنولوجية السر التغأتثري يف 
وأن توائم هذا املسعى مع دورل متابعة املنتدى السياسي الرفيع ، وغاايهتاأهداف التنمية املستدامة 

املسمتوى املعممل ابلتنميمة املسمتدامة بغيمة دعمم اجملهممود الما تبمذهلا مجيمع البلمدان ممن أجمل حتقيممق 
تدايت أخرى األ هداف، بسبل منها إقامة شراكات مع جهات فاعلة ومنظمات ومبادرات ومن

ليب تس التعاون من أجل حتقيق هذه الغاية. جه التقدم وأفضل املمارسات لتسهيلمعنية، ونشر أو 
األولوية،   سيما أتثري التغرير التكنولوجي السريع  املوضوعني ذوح هذا الطلبح املداو ُت بشأن 

 يف التنمية املستدامة.
ومسماعدل اللجنممة يف مممداو هتا يف ذوح  األولويممة املوضموعني ولإلسمهام يف زايدل فهممم  -١٩

ثاين/ ت ١٧إىل  ١٥من يف فيينا يف الفرتل  حلقة نقاج تدورهتا الثانية والعشرين، ُعقد شرين ال
 وسيعرض التقرير عن حلقة النقاج على اللجنة. .٢٠١٩نوفمرب 
  الواثئق

E/CN.16/2019/2  تقرير األمني العام عن أتثري التغرير التكنولوجي السريع يف التنمية
 املستدامة

E/CN.16/2019/3    تقرير األمني العام عن دور العلم والتكنولوجيا وا بتكار يف بنا
مشاركة املواطنني يف منها بسبل ، التكيفقادرل على  تمعات 

  النشاط العلمي
E/CN.16/2019/CRP.1 intersessional panel meetingon the  Report 

 4البند     
 سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار عرض التقارير املتعلقة ابستعراض

ثمممة عمممن استعراضمممات سياسمممات العلمممم والتكنولوجيممما  -٢٠ يتعلممق همممذا البنمممد مبعلوممممات حمدر
وا بتكار الا جيريها مؤمتر األمم املتحدل للتجارل والتنميمة قصمد مسماعدل البلمدان الناميمة علمى 

تكنولوجيما وا بتكمار يف اسمرتاتيجياهتا اإلمنائيمة لدمج سياسمات العلمم والالالزمة حتديد التدابري 
الوطنية، وتقاسم املعلومات عن التقدم احملرز والدرو  املسمتفادل والتحمدايت الما تواجههما يف 
تنفيذ التوايات الا ايغت يف إطار استعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا وا بتكار السابقة، 

 .٢٠١8/٢٩وقرار اجمللس ا قتصاد  وا جتماعي  ٧٢/٢٤٢وفقاً لقرار اجملمعية العامة 
تكار يف   وستستمع اللجنة إىل عروض عن استعراض  -٢١ سياسات العلم والتكنولوجيا وا ب

 .وأوغندا إثيوبياكل من 
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  5البند    
 انتخاب الرئيس)ة( وأعضاء املكتب اآلخرين للدورة الثالثة والعشرين للجنة 

للممارسة املتبعة، ستنتخب اللجنة يف هناية الدورل الثانية والعشرين رئيساً/رئيسًة وفقًا  -٢٢
أيضمًا مهمام  )ل(وسميتوىل أحمد نمواب المرئيس لمدورهتا الثالثمة والعشمرين. )ل(وأربعمة نمواب للمرئيس

 .)ل(املقرر

 6 البند 
 األعمال املؤقت للدورة الثالثة والعشرين للجنة وواثئقها جدول

مممممن النظممممام الممممداخلي للجممممان الفنيممممة التابعممممة للمجلممممس ا قتصمممماد   ٩وفقمممًا للمممممادل  -٢٣
عرض علمى اللجنممة مشمروع جمدول األعممال املؤقممت لمدورهتا الثالثمة والعشممرين وا جتمماعي، سميُ 

 مشفوعاً بذكر الواثئق الا ستقدم إىل اللجنة كي تنظر فيها.

  7 البند
 ثانية والعشريناعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا ال

من النظام الداخلي للجان الفنية، تقدم اللجنة إىل اجمللس ا قتصاد   ٣٧وفقاً للمادل  -٢٤
 وا جتماعي تقريراً عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين.
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 املرفق األول

 تنظيم األعمال املقرتح    
 الربانمج  املناقشة موضوع/بند جدول األعمال  الساعةخ/التاري 

 مايو/أاير 13االثنني، 
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية  -١ ٠٠/١٠

 أخرى
  ا فتتاحية البياانت

إقرار جدول األعمال وتنظيم   
 األعمال

للمجلس  ٢٠١٩إسهام اللجنة يف موضوع عام  
ا قتصمممماد  وا جتممممماعي واملنتممممدى السياسممممي 

دور " :الرفيمع املسمتوى املعمممل ابلتنميمة املسممتدامة
العلمم والتكنولوجيمما وا بتكمار يف متكممني النمما  

  ل"وضمان الشمول واملساوا

 مناقشة عامة

تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض  -٣ ٠٠/١٥
 التنمية:

 :املوضوعان ذوا األولوية
أتثري التغرير التكنولوجي السريع يف  (أ)

 التنمية املستدامة

مقدمة ومائدل مستديرل رفيعة 
  جلسة حتاوراملستوى تليهما 

 

 مايو/أاير 14الثالاثء، 
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض  -٣ ٠٠/١٠

 التنمية:
  :املوضوعان ذوا األولوية

أتثري التغرير التكنولوجي السريع يف  (أ)
 التنمية املستدامة

 مناقشة عامة وجلسة حتاور

ية  -٢ ٠٠/١٥ عامل م احملرز يف تنفيذ نتائج القمة ال التقدُّ
جملتمممممممممممع املعلومممممممممممات ومتابعتهمممممممممما علمممممممممممى 

 الصعيدين اإلقليمي والدويل

مقدمة ومائدل مستديرل رفيعة 
  املستوى تليهما جلسة حتاور

 مايو/أاير 15األربعاء، 
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض  -٣ ٠٠/١٠

 التنمية:
  مقدمة تليها جلسة حتاور
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 الربانمج  املناقشة موضوع/بند جدول األعمال  الساعةخ/التاري 
 :املوضوعان ذوا األولوية

دور العلم والتكنولوجيا وا بتكار يف  (ب)
، التكيفقادرل على بنا   تمعات 

مشاركة املواطنني يف منها بسبل 
 النشاط العلمي

 

 عمممممممممرض التقممممممممممارير املتعلقمممممممممة ابسممممممممممتعراض -٤ ٠٠/١٥
 سياسات العلم والتكنولوجيا وا بتكار

مقدممة تليهما مناقشممة عاممة وجلسممة 
 حتاور

 مايو/أاير 16اخلميس، 
تقممممممد  مشمممممماريع املقرتحممممممات، تليممممممه   مشاورات غري رمسية  ٠٠/١٠

 مناقشة

 مناقشمة بشمأن مشماريع املقرتحممات  مشاورات غري رمسية ٠٠/١٥

 (اتبع)

 مايو/أاير 17اجلمعة، 
 ،مناقشة بشأن مشاريع املقرتحات مشاورات غري رمسية ٠٠/١٥و  ٠٠/١٠

 حسب ا قتضا 
وأعضمممممما  املكتمممممممب  )ل(انتخمممممماب الممممممرئيس -٥ 

  اآلخرين للدورل الثالثة والعشرين للجنة
 انتخاب أعضا  املكتب

 إقرار مشاريع املقرتحات إجرا ات بشأن مشاريع املقرتحات 
الثالثمممممة جممممدول األعممممممال املؤقممممت للمممممدورل  -٦ 

 والعشرين للجنة وواثئقها
مشروع جدول األعمال إقرار 

 املؤقت للدورل املقبلة
اعتممماد تقريمممر اللجنمممة عمممن دورهتممما الثانيمممة  -٧ 

 والعشرين
 اعتماد مشروع التقرير

  اختتام الدورل 
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 املرفق الثاين

التنميععة يف أعضععاء اللجنععة املعنيععة بتسععخري العلععم والتكنولوجيععا ألغععراض    
 لثانية والعشرينادورهتا 

 عضواً، مدل عضوية كل منهم أربع سنوات. ٤٣تتألف اللجنة من    

 *األعضا  
كانون   ٣١ يف العضويةهي تتن 

 األول/ديسمرب
 ٢٠٢٠ ا حتاد الروسي -١  
 ٢٠٢٢ إثيوبيا  -٢
 ٢٠٢٠ أملانيا -٣
 ٢٠٢٢ اإلسالمية( –إيران )مجهورية   -٤
 ٢٠٢٠ الربازيل -٥
 ٢٠٢٠ الربتغال -٦
 ٢٠٢٢ بلجيكا -٧
 ٢٠٢٢ بوتسواان -8
 ٢٠٢٠ بوركينا فاسو  -٩

 ٢٠٢٢ اتيلند -١٠
 ٢٠٢٠ تركمانستان -١١
 ٢٠٢٢ تركيا -١٢
 ٢٠٢٢ اجملمهورية الدومينيكية -١٣
 ٢٠٢٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية -١٤
 ٢٠٢٠ جنوب افريقيا -١٥
 ٢٠٢٢ رومانيا -١٦
 ٢٠٢٠ السلفادور -١٧
 ٢٠٢٠ سويسرا -١8
 ٢٠٢٠ شيلي -١٩
 ٢٠٢٠ اربيا  -٢٠
 ٢٠٢٢ الصني -٢١
 ٢٠٢٢ عمان -٢٢
 ٢٠٢٠ فنلندا -٢٣
 ٢٠٢٠ كازاخستان -٢٤
 ٢٠٢٠ الكامريون  -٢٥
 ٢٠٢٢ كندا -٢٦



E/CN.16/2019/1 

GE.19-03490 10 

 *األعضا  
كانون   ٣١ يف العضويةهي تتن 

 األول/ديسمرب
 ٢٠٢٢ كواب -٢٧  
 ٢٠٢٢ كينيا -٢8
 ٢٠٢٢  تفيا -٢٩
 ٢٠٢٢ ليرباي -٣٠
 ٢٠٢٢ مصر -٣١
 ٢٠٢٠ املكسير -٣٢
 ٢٠٢٠ اململكة العربية السعودية -٣٣
 ٢٠٢٢ وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدل لربيطانيا العظمى  -٣٤
 ٢٠٢٠ النمسا -٣٥
 ٢٠٢٢ نيبال -٣٦
 ٢٠٢٠ نيجرياي -٣٧
 ٢٠٢٠ هنغاراي -٣8
 ٢٠٢٢ الو ايت املتحدل األمريكية -٣٩
 ٢٠٢٠ الياابن -٤٠
أرجمممأ اجمللممممس ا قتصمممماد  وا جتممممماعي انتخمممماب عضممممو واحممممد مممممن الممممدول  *  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لفرتل أربع سنوات األفريقية، وعضوين من دول 
 .٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وتنتهي يف  ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ١تبدأ يف 

    

 
 


