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الشروح
البند 1
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 -1ت د ددند امل د ددادة  7م د ددن النظ د دداا ال د ددداخاي لاج د ددان النني د ددة التاي د ددة لامجا د ددس االقت د دداد
واالجتمدداعي عا د أن تقددر الاجددان ،ف يدا ددة دددل دورة ،جدددول أعمددال تاد الدددورة عاد أسدداس
جددول األعمدال املؤقدت .ووا دق اتادس ،ف مقدرر  227/2019املدؤر  23مت ت /ليد ،2019
عا د جدددول األعمددال املؤقددت لادددورة الثالثددة وال شددر ن لاجنددة امل نيددة يتسددخري ال اددم والتكن ل جيددا
ألغراض التنمية وعا واثئق الدورة.
 -2وو قدا لاممارسددة املتب ددة ،ااتخبددت الاجنددة ابلتلديدة ،ف جاسددت ا ال امددة الثامنددة امل قد دة ف 17
أاير/مددا  ،)E/2019/31-E/CN.16/2019/1( 2019أعمدداج مكتددب دورهتددا الثالثددة وال شددر ن ،عاد
النح التايل:

الرئيس:

ديكغ ن اب ب ليد (ي تس اان)

ا اب الرئيس:

أ .مني جت ا (النمسا)
ييرت ماج ر (هنغاراي)

 -3وأرجد ا الاجنددة ااتخدداب انئد الدرئيس مددن دول آسدديا وازدديا ادددادن ومددن دول أمر كددا
الالتينية ومنطقة البحر الكار  .وسريا عا املمارسدة السدايقة لاجندة ،سدي دني أودد اد اب الدرئيس
ليت ىل أ ما م اا املقرر.
 -4وأع رد التنظيم املقرتح ألعمال الاجنة ف دورهتا الثالثة وال شر ن (ااظدر املر دق األول) اسدتنادا
إىل املقرراا ذاا ال داة ال دادرة عدن ايم يدة ال امدة وعدن اتادس االقت داد واالجتمداعي لتيسدري
النظ ددر ف ين د د ج دددول األعم ددال ض ددمن اإل ددار ال ددلما املت دداح وو ق ددا دددماا امل دؤمتراا املخ ددة
لاجنددة .و نبغددي اعتبددار ايدددول الددلما جدددوال مؤقتددا وإر دداداي؛ قددد تد د الاجنددة ،إذا أ ددت اظرهددا ف
أود البن د قبل امل عد ازدد ف ايدول اللما ،أن تنتقل مبا رة إىل البند التايل.
 -5ومدن املقددرر أن جتتمددا الاجنددة مدن  23إىل  27آذار/مددارس  .2020وسددت قد اياسدداا
ال باوية من الساعة  10/00إىل الساعة  13/00وجاسداا ي دد الظ در مدن السداعة 15/00
إىل الساعة .18/00
-6

و رد ف املر ق الثاين ييان أبعماج الاجنة احلاليني.

مسامهة اللجنة يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
ابلتنمية املستدامة
 -7اعتمد قرار ايم ية ال امة  1/70ف أ ا ل/سدبتم  .2015وسديدعم اتادس االقت داد
واالجتماعي واملنتدى السياسي الر يا املست ى امل ا ابلتنمية املستدامة ،يرعا ة اتادس ،تننيدج خطدة
التنميددة املسددتدامة ل دداا  2030مددن خددالل ضددا امل ض د م املختددار ل دداا " :2020ال مددل امل رجددل
واملساراا الكنياة ابلتغيري :تننيج عقد ال مل واإلجنات من أجل التنمية املستدامة".
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 -8وعم ددال ابألوك دداا ال د د اردة ف النق ددرة  29م ددن مر ددق ق د درار ايم ي ددة ال ام ددة ،305/72
سي قد صباح ا  23آذار/مارس  2020اجتمام مائدة مستد رة ر يا املست ى يشد ن "تسدخري
تكن ل جياا احلدود والنمداج مدن أجدل الت جيدل ابلتقددا يد حتقيدق أهددات التنميدة املسدتدامة".
وسددتك ن اتيجددة املناقشددة ف ددكل مد جل لادرئيس قدددا إىل اتاددس وإىل املنتدددى السياسددي الر يددا
املست ى امل ا ابلتنمية املستدامة يرعا ة اتاس لانظر ي .

ال اثئق

E/CN.16/2020/1

جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال

البند 2
التقد د ادحمل ا ددرف يف تناي ددل مت ددائمل القم ددة العاملي ددة جملتم ددع املعلوم ددام ومتابعتع ددا علد د
الصعيدين اإلقليمي والدويل
 -9عقدددا القمددة ال امليددة تتمددا امل ا مدداا الددد اظم ددا االحتدداد الدددويل لالت دداالا ابسددم
األم ددم املتح دددة ،عا د م ددرواتني :األوىل ف جني ددف ( ،)2003والثااي ددة ف ت د اس ( .)2005وف
إعددالن املبددادن ال ددادر ف جنيددف ،اعتمدددا ف املرواددة األوىل مددن القمددة رل ددة والت دلاا مشددرتدان
لبنداج جمتمدا م ا مداا هد ر اإلاسدان وإاددائي املنحد و دامل لاجميدا .وف املروادة الثاايدة ،أقدردرا
النتائا الد أسدنرا عن دا املروادة األوىل ،واعتمدد التدلاا تد اس ويدرانما عمدل تد اس يشد ن جمتمدا
امل ا ماا الاجان تناوال ،ف مجاة أم ر ،م ض عي اآللياا املالية وإدارة اإلارتات.
 -10و ا د ددب ف يد د درانما عم د ددل تد د د اس يشد د د ن جمتم د ددا امل ا م د دداا إىل اتا د ددس االقت د دداد
واالجتمدداعي أن ت د ىل اإل درات عا د اي د د املبجولددة عا د اطدداق منظ مددة األمددم املتحدددة ملتاي ددة
النتائا الد أسنرا عن ا مرواتا القمة ال املية ف جنيف وت اس .وحتقيقدا ددج الغا دة ،ادب إىل
اتاس أن ست رض وال ة الاجنة ،مبا ف ذل تق ت ا ،آخجا ف االعتبار الن ا القائم عا ت ردد
أصحاب امل احة (النقرة .)105
 -11وقرر اتاس االقت اد واالجتماعي ،ف قدرار  46/2006يشد ن متاي دة القمدة ال امليدة
تتما امل ا ماا واست راض الاجنة امل نيدة يتسدخري ال ادم والتكن ل جيدا ألغدراض التنميدة ،أن تقددا
الاجنة مساعدة الة إىل اتاس ابعتبارها ج ة التنسيق ف جمال متاي ة اتائا القمة ال املية عاد
اطاق املنظ مدة ،وأن تقددا لد املشد رة ف هدجا الشد ن ،وذلد يطدرق من دا م ا اتد يت صدياا ترمدي
إىل ت ل ل تننيج اتائا القمة ال املية.
 -12و اددب اتاددس االقت دداد واالجتمدداعي ،ف ق درار  8/2007إىل األمددني ال دداا أن قدددا
س ددن اي إىل الاجن ددة تقر د درا ع ددن تنني ددج ات ددائا القم ددة ال املي ددة تتم ددا امل ا م دداا ،مب ددا ف ذل د د مجي ددا
التطبيقدداا اإللكرتوايددة .وف هددجا ال دددد ،اددب اتاددس إىل مؤسسدداا األمددم املتحدددة الددد تمددطاا
وميسددر امل اضدديا الرئيسددية والتحددالف ال دداملي
يدددور تيسددري ملسدداراا ال مددل وإىل الاجددان اإلقايميددة ر
لتكن ل جيداا امل ا مداا واالت دداالا والتنميدة ،وغريهددا مدن الكيداانا ،وسددب االقتمداج ،أن تد اف
ٍ
دخالا ف التقر ر السن الج قدم األمني ال اا إىل الاجنة.
أمااة الاجنة يتقار رها لتستخدا م
 -13و دت تقر ر األمني ال اا عن التقدا ازرت ف تننيج اتائا القمة ال املية تتمدا امل ا مداا
ومتاي ت ا عا ال يد ن اإلقايمي والدويل ( )A/75/62-E/2020/11إىل تقدمي عرض عاا عما ححتقدق
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مددن تقدددا ف تننيددج اتددائا القمددة ال امليددة ،م د تا أمثاددة عاد املمارسدداا اييدددة والن الددة يغيددة الت ر ددف
هبد ددج املمارسد دداا والد دددروس املسد ددتنادة .وأعد ددد تقر د ددر عد دداا  2019ابالسد ددتناد إىل االسد ددتنتاجاا
والت ص ددياا املنبثق ددة ع ددن واق ددة النق ددا ال ددد عق دددهتا الاجن ددة ف تش ددر ن الث دداين/ا م  2019ف
جنيف ،وإىل املدخالا الد سامهت هبدا هياداا األمدم املتحددة ووداالهتدا املتخ دة ،وإىل أدييداا
أخرى مت اة ابمل ض م .وستست رض الاجندة وتقديرم التقددا ازدرت ف تننيدج اتدائا القمدة ال امليدة عاد
ال يد ن اإلقايمي والدويل ،وسبما قتمي قرار اتاس االقت اد واالجتماعي .46/2006

ال اثئق
A/75/62–E/2020/11

التقدددا ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة ال امليددة تتمددا امل ا مدداا
ومتاي ت ا عا ال يد ن اإلقايمي والدويل

البند 3
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 -14قرر اتاس االقت اد واالجتماعي ،ف قرار  ،46/2006أن تك ن الاجندة هدي ج دة
التنسدديق عا د اطدداق املنظ مددة ف جمددال متاي ددة اتددائا القمددة ال امليددة تتمددا امل ا مدداا ،عا د أن
حتددا ف ال ق ددت انس د عا د وال ت ددا األص دداية املتمثا ددة ف تسددخري ال ا ددم والتكن ل جي ددا ألغ دراض
التنمية .وو قا دج ال ال ة ،تردل الاجنة ف دل دورة سن ة عا م ض عني ذو أول ة.
 -15وامل ض عان ذوا األول ة املقرر أن تتناودما الاجنة ف إ ار هجا البند مها:
(أ)

التغري التكن ل جي السر ا من أجل حتقيق التنمية الشاماة واملستدامة؛
تسخري ر

(ب) استكشددات تكن ل جيدداا النمدداج مددن أجددل التنميددة املسددتدامة ومنددا ا الت دداون
الدويل ف جمال البح ث ف هجا السياق.
 -16وت خت الاجنة ابختيار هدج ن امل ضد عني أن تسد م النتدائا ف املنتددى السياسدي الر يدا
املست ى امل ا ابلتنمية املستدامة وم ض ع املختار ل اا .2020
 -17وإضددا ة إىل ذل د  ،ابددت ايم يددة ال امددة ،ف قرارهددا  ،17/73إىل الاجنددة ،عددن ر ددق
اتاس االقت اد واالجتماعي ،أن ت اصل النظر ف أتثري التغرياا التكن ل جية السر ة الرئيسة،
مثل الجداج االصدطناعي ،ف مجادة أمد ر ،ف حتقيدق أهددات التنميدة املسدتدامة وغاايهتدا ،وأن تد ائم
هجا املس ما دورة متاي ة املنتددى السياسدي الر يدا املسدت ى امل دا ابلتنميدة املسدتدامة يغيدة دعدم
اي د الد تبجدا مجيا البادان من أجل حتقيق األهدات ،يسبل من ا إقامة راداا ما ج اا
اعا ددة ومنظم دداا ومب ددادراا ومنت دددايا أخ ددرى م ني ددة ،واش ددر أوج د التق دددا وأ م ددل املمارس دداا
دب املددداوالا يش د ن امل ض د عني
لتسد يل الت دداون مددن أجددل حتقيددق هددج الغا ددة .وسددتا هددجا الطاد ح
ذو األول ة ،ال سيما امل ض م األول.
ح

ذو األول دة ومسداعدة الاجندة ف مدداوالهتا ف دورهتدا
 -18ولإلس اا ف تايدة م امل ضد عني ح
الثالث ددة وال شد ددر ن ،عقد دددا واق ددة اقد ددا ف جنيد ددف د د مي  7و 8تشد ددر ن الثد دداين/ا م .2019
وسي رض التقر ر عن واقة النقا عا الاجنة.
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ال اثئق
E/CN.16/2020/2

E/CN.16/2020/3

E/CN.16/2020/CRP.1

تقر ددر األمددني ال دداا عددن تسددخري التغد ردري التكن لد جي السددر ا
ف التنمية الشاماة واملستدامة
تقر ددر األمددني ال دداا عددن استكشددات تكن ل جيدداا النمدداج
من أجل التنمية املسدتدامة ومندا ا الت داون الددويل ف جمدال
البح ث ف هجا السياق
تقر ر اجتمام ر ق ا اج لنرتة ما يني الدوراا

البند 4
عرض التقارير املتعلقة ابستعراض سياسام العلم والتكنولوجيا واالبتكار
 -19ت اق هجا البند مب ا مداا ه ردثدة عدن است راضداا سياسداا ال ادم والتكن ل جيدا وااليتكدار
الدد رر ددا مدؤمتر األمددم املتحددة لاتجددارة والتنميدة ق ددد مسداعدة البادددان الناميدة عاد حتد دد التدددايري
الالتمددة لدددما سياسدداا ال اددم والتكن ل جيددا وااليتكددار ف اس درتاتيجياهتا اإلاائيددة ال نيددة ،وتقاسددم
امل ا مداا عددن التقدددا ازدرت والدددروس املسددتنادة والتحددايا الددد ت اج ددا ف تننيدج الت صددياا الددد
صدديغت ف إ ددار است راضدداا سياسدداا ال اددم والتكن ل جيددا وااليتكددار السددايقة ،و قددا لقدرار ايم يددة
ال امة  242/72وقرار اتاس االقت اد واالجتماعي .25/2019
 -20وستسددتما الاجنددة إىل عددروض عددن است راضدداا سياسدداا ال اددم والتكن ل جيددا وااليتكددار
ف دل من إثي ييا وأوغندا وينما.

البند 5
امتخاب الرئيس(ة) وأعضاء املكتب اآلخرين للدورة الرابعة والعشرين للجنة
 -21و قا لاممارسة املتب ة ،سدتنتخب الاجندة ف ا دة الددورة الراي دة وال شدر ن رئيسا/رئيسدة وأري دة
ا اب لارئيس(ة) لدورهتا الثالثة وال شرن .وسيت ىل أود ا اب الرئيس(ة) أ ما م اا املقرر(ة).

البند 6
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والعشرين للجنة وواثئقعا
 -22و ق د ددا لام د ددادة  9م د ددن النظ د دداا ال د ددداخاي لاج د ددان النني د ددة التاي د ددة لامجا د ددس االقت د دداد
واالجتمدداعي ،سددي رض عا د الاجنددة مشددروم جدددول األعمددال املؤقددت لدددورهتا الراي ددة وال شددر ن
مشن عا يجدر ال اثئق الد ستقدا إىل الاجنة دي تنظر ي ا.

البند 7
اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة والعشرين
 -23و قا لامادة  37من النظاا الداخاي لاجان الننية ،تقدا الاجندة إىل اتادس االقت داد
واالجتماعي تقر را عن أعمال دورهتا الثالثة وال شر ن.
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املرفق األول
تنظيم األعمال املقرتح
التار خ والت قيت

يند جدول األعمال وم ض م املناقشة
االثنني 23 ،آذار/مارس

10/00

15/00

البند  1من جددول األعمدال  -إقدرار جددول األعمدال ومسدائل تنظيميدة
أخرى

البياانا اال تتاوية

مسددامهة الاجنددة ف اتاددس االقت دداد واالجتمدداعي وف اجتمددام املائدددة
املسددتد رة الر يددا املسددت ى يش د ن تسددخري تكن ل جيدداا احلدددود والنمدداج
مددن أجددل الت جيددل ابلتقدددا ي د حتقيددق أهدددات التنميددة املسددتدامة الددج
قد املنتدى السياسي الر يا املست ى امل ا ابلتنمية املستدامة

مناقشة عامة

البن ددد  3م ددن ج دددول األعم ددال  -م ضد د م تس ددخري ال ا ددم والتكن ل جي ددا
ألغراض التنمية ذو األول ة (ب) استكشات تكن ل جياا النمداج مدن
أجل التنميدة املسدتدامة ومندا ا الت داون الددويل ف جمدال البحد ث ف هدجا
السياق.

مقدمة تاي ا جاسة حتاور

الثالاثء 24 ،آذار/مارس
10/00

البن ددد  3مد ددن جد دددول األعمد ددال -م ض د د م تسد ددخري ال اد ددم والتكن ل جيد ددا
ألغدراض التنميددة ذو األول ددة (أ) تسددخري التغددري التكن لد جي السددر ا مددن
أجل حتقيق التنمية الشاماة واملستدامة

مقدمة تاي ا جاسة حتاور

15/00

البند ددد  4مد ددن جد دددول األعمد ددال  -عد ددرض التقد ددار ر املت اقد ددة ابسد ددت راض
سياساا ال ام والتكن ل جيا وااليتكار

مقدمة تاي ا جاسة حتاور

األربعاء 25 ،آذار/مارس
10/00

البن ددد  2م ددن ج دددول األعم ددال  -التق دددا از ددرت ف تنني ددج ات ددائا القم ددة
ال املية تتما امل ا ماا ومتاي ت ا عا ال يد ن اإلقايمي والدويل

مقدمة تاي ا جاسة حتاور

15/00

البن ددد  3م ددن ج دددول األعم ددال  -تس ددخري ال ا ددم والتكن ل جي ددا ألغد دراض
التنمية ،والقمااي اينسااية ،وال ا ا؛ م ض م التكن ل جيا وااليتكدار ذو
األول ة (أ) ،اتيا

مقدمة تاي ا جاسة حتاور

الثالاثء 26 ،آذار/مارس
10/00

مشاوراا غري رمسية

تقد دددمي مشد ددار ا املقرتود دداا تاي د د
مناقشة

15/00

مشاوراا غري رمسية

مناقشة مشار ا املقرتواا (اتيا)
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التار خ والت قيت

يند جدول األعمال وم ض م املناقشة
اجلمعة 27 ،آذار/مارس

 10/00و15/00

مشاوراا غري رمسية

مناقشد د د د ددة مشد د د د ددار ا املقرتود د د د دداا
(اتيا ،وسب االقتماج)

إجراجاا يش ن مشار ا املقرتواا

إقرار مشار ا املقرتواا

البنددد  5مددن جدددول األعمددال  -ااتخدداب ال درئيس(ة) وأعمدداج املكتددب
اآلخر ن لادورة الراي ة وال شر ن لاجنة.

ااتخاب أعماج املكتب

البنددد  6مددن جدددول األعمددال  -جدددول األعمددال املؤقددت لادددورة الراي ددة
وال شر ن لاجنة وواثئق ا

إق د درار مشد ددروم جد دددول األعمد ددال
املؤقت لادورة املقباة

البنددد  7مددن جدددول األعمددال  -اعتمدداد تقر ددر الاجنددة عددن دورهتددا الثالثددة
وال شر ن.

إقرار مشروم التقر ر

اختتاا الدورة
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املرفق الثاين
أعضدداء اللجنددة املعنيددة بتسددخري العلددم والتكنولوجيددا ألغ دراض التنميددة يف
دورهتا الثالثة والعشرين
تت لف الاجنة من  43عم ا ،مدة عم ة دل من م أريا سن اا.

8

األعماج

تنت ي ال م ة ف 31
داا ن األول/د سم

-1

النمسا

2020

-2

ياجيكا

2022

-3

ي تس اان

2022

-4

ال ات ل

2020

-5

ي ردينا اس

2020

-6

الكامريون

2020

-7

دندا

2022

-8

ياي

2020

-9

ال ني

2022

-10

د اب

2022

-11

مج ر ة الك اغ الدميقرا ية

2020

-12

ايم ر ة الدومينيكية

2022

-13

إد ادور

2022

-14

م ر

2022

-15

السانادور

2020

-16

إثي ييا

2022

-17

ناندا

2020

-18

أملاايا

2020

-19

هنغاراي

2020

-20

إ ران (مج ر ة  -اإلسالمية)

2022

-21

الياابن

2020

-22

داتاخستان

2020

-23

دينيا

2022

-24

التنيا

2022
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األعماج

تنت ي ال م ة ف 31
داا ن األول/د سم

-25

لي اي

2022

-26

مدغشقر

2022

-27

املكسي

2020

-28

ايبال

2022

-29

ايجرياي

2020

-30

عمان

2022

-31

ينما

2022

-32

ال تغال

2020

-33

روماايا

2022

-34

االحتاد الروسي

2020

-35

املماكة ال ريية الس د ة

2020

-36

صرييا

2020

-37

جن ب ا ر قيا

2020

-38

س سرا

2020

-39

ات اند

2022

-40

ترديا

2022

-41

تردمااستان

2020

-42

املماكة املتحدة ل طاايا ال ظم وأ رلندا الشمالية

2022

-43

ال الايا املتحدة األمر كية

2022
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