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 شروح ال  

  1البند   
 األعمال ومسائل تنظيمية أخرى   إقرار جدول

من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصعاد  واالجتماعي على أن    7تنص الماد    -1
تقر اللجعان، في بعدايعة دعل دور ، جعدول أعمعال تلعة العدور  على أسععععععععععععععاو جعدول األعمعال المؤقعت. وقعد وافق  

لمؤقتين  على جعععدول األعمعععال والوثعععائق ا  2020تموز/يوليععع     17المؤرخ   2020/220المجلس في مقرره  
 .ألغراض التنميةللدور  الرابعة والعشرين للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا 

  إجراء   عن طريق اللجنة بالتزدية،  ، انتخبت  206/ 2020واالجتماعي  لمقرر المجلس االقتصاد     ووفقا   - 2
،  E/2020/31-E/CN.16/2020/4)   : أسعماههم   ، أعضعاء مكتب الدور  الرابعة والعشعرين التالية ة مت ا الصعالموافقة  

 (: 10الفقر   

 )هنغاريا(  جور ام  بيتر   الرئيس: 

 وا )النمسا(جمين ت .أ نواب الرئيس: 

 بايبوليد  )بوتسوانا( يغونككي   

ودول أمريكا الالتينية    والمحيط الهادئدول آسععععععععععععيا من  رئيس  ال وأرجأت اللجنة انتخاب نواب   - 3
  للممارسعععععععة السعععععععابقة للجنة، سعععععععي عيشن أأد نواب الرئيس ليشعععععععغل أيضعععععععا    ومنطقة البحر الكاريبي. ووفقا  

 منصب المقرر. 

  األول( إلىويسععععععععععتند التنظيم المقترل ألعمال اللجنة في دورتها الرابعة والعشععععععععععرين )انظر المرفق   -4
االقتصععععععاد  واالجتماعي لتيسععععععير النظر في   العامة والمجلسة  المقررات ذات الصععععععلة التي اتخذتها الجم ي

لخدمات المؤتمرات المخصععصععة للجنة. وينبغي   ووفقا    ،بنود جدول األعمال في أدود اإلطار الزمني المتال
بإمكعانها  ؛ وإذا أتمعت اللجنعة النظر في بنعد ما قبعل الموعد المحعدد،  وإرشععععععععععععععاديا    اعتبعار الجعدول الزمني مؤقتعا  

 .لما تفرض  الجائحة البرنامج وفقا  تكييف  إلى البند التالي. ويمكن أيضا   االنتقال فورا  

( والقيود المفروضععععععععععة على االجتماعات  19-كوفيددورونا )  فيروولتفشععععععععععي جائحة مرض  ونظرا    -5
  21إلى    17الفتر  من اجتماعات مختلطة خالل  اللجنة    تعقدوالسععععععععععفر الدولي، من المقرر أن    الحضععععععععععورية

إلى    00/14من السععععععععاعة   ةمخفضعععععععع  لفتر  زمنية  . وسععععععععتعقد الجلسععععععععات االفتراضععععععععية يوميا  2021أيار/مايو  
 )بتوقيت جنيف(. 00/16 الساعة

  .أاليا   للجنةعضاء في ااألأسماء الدول  وترد في المرفق الثاني -6

اض التنمية في دورتها  تسعععععععععععخير العلم والتكنولوجيا ألغر المعنية بلجنة  من البناء على توصعععععععععععية و  -7
  2015/245و  2015/244و  2015/243المقررات  الثامنة عشر ، اعتمد المجلس االقتصاد  واالجتماعي  

عت، التي  2015في أيار/مايو   وديانات    ،نطاق الترتيبات المتعلقة بمشعععععاردة المنظمات غير الحكومية  وسععععع 
وديعانعات قطعاأل األعمعال، بمعا في ذلعة القطعاأل الخعا ، في  ،والكيعانعات األكعاديميعة والتقنيعة  ،المجتمع المعدني

اعتمععد أيضعععععععععععععععا   و . 2020تسععععععععععععععخير العلم والتكنولوجيععا ألغراض التنميععة أتى عععام المعنيععة بلجنععة الأعمععال  
لمد  خمس    الجنسانية التابع للجنة  للقضاياوالية المجلس االستشار   بموجب   الذ  مدد    2011/242 المقرر 

، من أجل تمكين المجلس االسعععععععتشعععععععار  من إنجاز  2016دانون الثاني/يناير    1سعععععععنوات أخرى، ابتداء من 
 خارج الميزانية.من برنامج عمل  في أدود الموارد المخصصة لهذا الغرض 
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طلب إلى اللجنة أن تسععععتعرض، في دورتها الرابعة والعشععععرين، فوائد مشععععاردة المنظمات غير وسععععي   -8
وأن توصععععععععععععععي المجلس    ،والكيانات األكاديمية وديانات قطاأل األعمال التجارية في أعمال اللجنة  ،ميةالحكو 

اسععععععععتعراض عمل مجلسععععععععها   أيضععععععععا    إليهااالقتصععععععععاد  واالجتماعي باتخاذ الخطوات المناسععععععععبة. وسععععععععي طلب  
 االستشار  وتقديم توصيات إلى المجلس باتخاذ الخطوات المناسبة.

الساااااياراااااي الرىيا المساااااتوى المعني  مساااااالمة اللجنة مي المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي والمنتدى    
 بالتنمية المستدامة

المعنون "تحويععل عععالمنععا: خطععة    70/1قرار الجم يععة العععامععة    2015سععععععععععععععبتمبر  اعت مععد في أيلول/ -9
، دان الترديز  2030لعام  دعم تنفيذ خطة التنمية المسععععععععععتدامة  ومن أجل ".  2030التنمية المسععععععععععتدامة لعام  

للمجلس االقتصععععاد  واالجتماعي والمنتدى السععععياسععععي الر يع المسععععتوى المعني    2021في عام    المواضععععيعي
على    19-التعافي المسعععععتدام والمرن من آثار جائحة دوفيد  هو "  ،تحت رعاية المجلس  ،بالتنمية المسعععععتدامة

نحو يعزز األبعاد االقتصععععععادية واالجتمالية والبيتية للتنمية المسععععععتدامة: بناء مسععععععار شععععععامل وفعال لتحقيق  
 ".لعمل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة افي سياق عقد  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

عقععد يوم  ي، سعععععععععععععع72/305من مرفق قرار الجم يععة العععامععة   29وارد  في الفقر  بععاألأكععام ال  وعمال   -10
مائد  مسععععتدير  ر يع المسععععتوى بشععععأن دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار  اجتماأل   2021أيار/مايو    17االثنين 

سععععععععععععععبعل إعطعاء األولويعة للعلم  جتمعاأل  حعدد االي. وسعععععععععععععع19-في التععافي المسععععععععععععععتعدام والمرن من جعائحعة دوفيعد
وعقد العمل    19-دوفيدجائحة ولوجيا واالبتكار دجزء من اسععععععععععععتراتيجيات التنمية الوطنية في سععععععععععععياق  والتكن

. دما سعيتي  فرصعة لصعناأل السعياسعات ر يعي المسعتوى لتبادل الخبرات  واإلنجاز من أجل التنمية المسعتدامة
تحقيق مجموعة  أجلمن  والدروو المسعععععععتفاد  وأفضعععععععل الممارسعععععععات في تطبيق العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

  أهداف التنمية المستدامة التي ست ستعرض في إطار هذا الموضوأل:

 الفقر بجميع أشكال  في دل مكان. القضاء على –1الهدف  •

على الجوأل وتوفير األمن الغذائي والتغذية المح سععععنة وتعزيز الزراعة    القضععععاء -2الهدف   •
 .المستدامة

 األعمار.صحية وبالرفاهية في جميع  ضمان تمت ع الجميع بأنماط ليش -3الهدف  •

تعزيز النمو االقتصععاد  المطرد والشععامل للجميع والمسععتدام، والعمالة الكاملة   -8الهدف   •
  للجميع.والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

  بينها.الحد من انعدام المساوا  داخل البلدان و يما  -10الهدف  •

 مستدامة.ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج  -12الهدف  •

 وآثاره.اتخاذ إجراءات عاجلة للتصد  لتغي ر المناخ  -13الهدف  •

التشعععجيع على إقامة مجتمعات مسعععالمة ال ي هم ش فيها أأد من أجل تحقيق  -16الهدف   •
التنمية المسععععععتدامة، وإتاأة إمكانية وصععععععول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسععععععسععععععات فعالة  

 المستويات.عة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع وخاض

زيز وسععععععععععائل التنفيذ وتنشععععععععععيط الشععععععععععراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية  تع -17الهدف   •
 المستدامة.
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العلم    لدور دراسعععععععععة متعمقة إجراء  فرصعععععععععة   2021مايو  أيار/  18يوم الثالثاء   في  وسعععععععععتتال للجنة -11
بشعععأن  )أ(  3، عندما تدرو الموضعععوأل ذ  األولوية  3تحقيق الهدف  والتكنولوجيا واالبتكار في المسعععاهمة في  

المتعلق بالصعحة   3اسعتخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار لسعد الفجو  في تحقيق هدف التنمية المسعتدامة رقم  
  .الجيد  والرفاه

وسعععععععتكون نتيجة المناقشعععععععة في شعععععععكل موجز للرئيس يقدم إلى المجلس االقتصعععععععاد  واالجتماعي   -12
 .المنتدى السياسي الر يع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت رعاية المجلس للنظر  ي و 

  الوثائق

E/CN.16/2021/1 لاعمجدول األعمال المؤقت المشرول وتنظيم األ 

  2البند   
المحَرز مي تنفيا  ومتاابعاة ئتاائت مؤتمر القماة العاالمي لمجتما المعلوماا  عل     التقاد 

 الصعيدين اإلقليمي والدولي

ع قدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي نظمها االتحاد الدولي لالتصععععععععععععاالت باسععععععععععععم األمم   -13
وفي إعالن المبعععادئ    (.2005(، والثعععانيعععة في تونس )2003المتحعععد ، على مرألتين: األولى في جنيف )

القمة رهية والتزام مشعععععععععتردان لبناء مجتمع معلومات  الصعععععععععادر في جنيف، اعت مدت في المرألة األولى من  
وفي المرألة الثانية، أ قر ت النتائج التي أسععععععععععفرت عنها  .  محوره اإلنسععععععععععان وإنمائي المنحى وشععععععععععامل للجميع

المرألة األولى، واعت مد التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشععععععععععأن مجتمع المعلومات اللذان تناوال، في جملة  
 .موضوعي اآلليات المالية وإدار  اإلنترنتأمور، 

وط لب في برنامج عمل تونس بشععأن مجتمع المعلومات إلى المجلس االقتصععاد  واالجتماعي أن   -14
يتولى اإلشععععراف على الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحد  لمتابعة النتائج التي أسععععفرت عنها  

وتحقيقا  لهذه الغاية ط لب إلى المجلس االقتصعععععععععععععاد  واالجتماعي    .مرألتا القمة العالمية في جنيف وتونس
أن يسععععععتعرض والية اللجنة المعنية بتسععععععخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، بما في ذلة تقويتها، آخذا   

 (.105)الفقر   في االعتبار النهج القائم على تعدد أصحاب المصلحة

بشععععععععععععععأن متابعة القمة العالمية    2006/46ي، في قراره  وقرر المجلس االقتصععععععععععععععاد  واالجتماع -15
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، أن تقدم   لمجتمع المعلومات واسععععععععععععععتعراض اللجنة المعنية بتسععععععععععععععخير 
اللجنة مسعععععععععاعد  فعالة إلى المجلس باعتبارها جهة التنسعععععععععيق في مجال متابعة نتائج القمة العالمية على  

  المشعععععععور  في هذا الشعععععععأن، وذلة بطرق منها موافات  بتوصعععععععيات ترمي إلى  نطاق المنظومة، وأن تقدم ل
 تعزيز تنفيذ نتائج القمة العالمية.

إلى األمين الععام أن يقعدم تقريرا   ،  2007/8المجلس االقتصععععععععععععععاد  واالجتمعاعي، في قراره وطلعب   -16
جميع التطبيقععات    يشععععععععععععععمععلسععععععععععععععنويععا  إلى اللجنععة عن تنفيععذ نتععائج القمععة العععالميععة لمجتمع المعلومععات، بمععا  

وفي هذا الصععععععدد، طلب المجلس إلى مؤسععععععسععععععات األمم المتحد  التي تضععععععطلع بدور تيسععععععير    اإللكترونية.
ر  المواضععععععععععيع الرئيسععععععععععية والتحال  العالمي لتكنولوجيات    ،لمسععععععععععارات العمل وإلى اللجان اإلقليمية وميسعععععععععع 

قتضععععاء، أن توافي أمانة اللجنة بتقاريرها  المعلومات واالتصععععاالت والتنمية، وغيرها من الكيانات، أسععععب اال
  م دخالت في التقرير السنو  الذ  يقدم  األمين العام إلى اللجنة.دلت ستخدم 

التقعععدم المحَرز في تنفيعععذ ومتعععابععععة نتعععائج مؤتمر القمعععة الععععالمي  يهعععدف تقرير األمين الععععام عن  و  -17
( إلى تقعديم لمحعة ععامة  A/76/64-E/2021/11والعدولي )لمجتمع المعلومعات على الصعععععععععععععععيعدين اإلقليمي  
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أمثلعة على الممعارسعععععععععععععععات الجيعد  والفععالعة، ب يعة  تقعديمعن التقعدم المحرز في تنفيعذ نتعائج مؤتمر القمعة، مع 
   تبادل هذه الممارسات والدروو المستفاد .

التي عقدتها اللجنة  االفتراضععية  إلى نتائج وتوصععيات ألقة النقا     اسععتنادا   2020وأ عد تقرير عام   -18
، وإلى إسعععععععععهامات هيتات األمم المتحد  ووداالتها المتخصعععععععععصعععععععععة، وسعععععععععائر 2021في دانون الثاني/يناير  

التقدم المحَرز في تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة  ذات الصعععععععلة. وسعععععععتسعععععععتعرض اللجنة وتقيم  نشعععععععورات  الم
، على النحو الذ  طلب  المجلس االقتصعععاد   المعلومات على الصععععيدين اإلقليمي والدوليالعالمي لمجتمع  

 .2006/46واالجتماعي في قراره 

  الوثائق

A/76/64-E/2021/11  القمععععة العععععالمي لمجتمع نتععععائج مؤتمر  التقععععدم المحَرز في تنفيععععذ ومتععععابعععععة 
  المعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدولي

   3البند   
 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

، أن تكون اللجنة هي جهة التنسععععيق  2006/46االقتصععععاد  واالجتماعي، في قراره   سقرر المجل -19
على نطعاق المنظومعة في مجعال متعابععة نتعائج القمعة الععالميعة لمجتمع المعلومعات، على أن تحعاف  في الوقت  

ووفقا  لهذه الوالية، تردز   متمثلة في تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية.نفس  على واليتها األصلية ال
 ولوية.عات ذات األموضو اثنين من الاللجنة في دل دور  سنوية على 

 والموضوعان ذوا األولوية المقرر أن تتناولهما اللجنة في إطار هذا البند هما:  -20

المسعتدامة  للتنمية   3الهدف   في تحقيقار لسعد الفجو   اسعتخدام العلم والتكنولوجيا واالبتك )أ( 
 ؛هالمتعلق بالصحة الجيد  والرفا

 سلسلة الكتل لتحقيق التنمية المستدامة: اآلفاق والتحديات.تقنية تسخير   )ب( 

، توخت اللجنة أن تسععععععهم النتائج في المنتدى السععععععياسععععععي الر يع  ينعو الموضعععععع  يناختيار هذلدى  و  -21
التعافي المسعععععتدام والمرن من في موضعععععوأل    2021المسعععععتوى المعني بالتنمية المسعععععتدامة الذ  سعععععينظر عام  

يعزز األبعاد االقتصعععععععادية واالجتمالية والبيتية للتنمية المسعععععععتدامة،  أن   ، الذ  من شعععععععأن 19-وفيددجائحة 
. وسععتسععهم مداوالت  17و  16و  13و  12و  10و 8و  3و  2و 1أهداف التنمية المسععتدامة  تحقيق ويسععتعرض  

 .3في استعراض الهدف  مباشرا   اللجنة بشأن الموضوأل األول إسهاما  

، إلى اللجنة، عن طريق المجلس  73/17وإضععععععععععععععافة إلى ذلة، طلبت الجم ية العامة، في قرارها   -22
لنظر في تأثير التغيرات التكنولوجية السعععععريعة الرئيسعععععة، مثل الذداء  االقتصعععععاد  واالجتماعي، أن تواصعععععل ا

وسعتلبي هذا الطلَب المداوالت     .االصعطناعي، في جملة أمور، في تحقيق أهداف التنمية المسعتدامة وغاياتها
 الثاني. ال سيما الموضوألو بشأن الموضوعين ذَو  األولوية، 

مداوالت  الاألولوية، ومساعد  اللجنة في  ين ذو   موضعالهذين  ومن أجل المساهمة في زياد  فهم   -23
دانون    21إلى   17لفريق الخبراء في الفتر  من  افتراضية  ألقة نقا     تدورتها الرابعة والعشرين، ع قدخالل  

   على اللجنة.هذه . وسي عرض تقرير عن ألقة النقا  2021الثاني/يناير 
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E/CN.16/2021/2    من  3الهدف   في تحقيقاسععععععععتخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار لسععععععععد الفجو
 ، تقرير األمين العام المتعلق بالصحة الجيد  والرفاه  أهداف التنمية المستدامة

E/CN.16/2021/3   سعععععلسعععععلة الكتل من أجل التنمية المسعععععتدامة: اآلفاق والتحديات  تقنية  تسعععععخير
 تقرير األمين العام

E/CN.16/2021/CR تقرير عن اجتماأل فريق الخبراء  يما بين الدورات 

   4 البند  
 عرض التقارير المتعلقة بارتعراضا  السيارا  المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

ثة عن اسععععععتعراضععععععات  المعلومات  اليتعلق هذا البند ب -24 العلم والتكنولوجيا  المتعلقة بسععععععياسععععععات  المحد 
واالبتكعار التي يجريهعا مؤتمر األمم المتحعد  للتجعار  والتنميعة قصععععععععععععععد مسععععععععععععععاععد  البلعدان النعاميعة على تحعديد  

سععععععياسععععععات في اسععععععتراتيجياتها اإلنمائية الوطنية، وتقاسععععععم المعلومات عن التقدم  هذه الالتدابير الالزمة لدمج  
جههعا في تنفيعذ التوصععععععععععععععيعات التي صععععععععععععععيغعت في إطعار  المحرز والعدروو المسععععععععععععععتفعاد  والتحعديعات التي توا

  74/229العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وفقا  لقرار الجم ية العامة  المتعلقة بسياسات  لل  ستعراضات السابقةاال
  .2020/13وقرار المجلس االقتصاد  واالجتماعي 

التكنولوجيا واالبتكار  العلم و المتعلقة بسععياسععات  الوسععتسععتمع اللجنة إلى عروض عن اسععتعراضععات   -25
 في أوغندا وبوتسوانا والجمهورية الدومينيكية وزامبيا.

  5البند   
 والعشرين للجنة  الخامسةائتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة 

وفقا  للممارسععة المتبعة، سععتنتخب اللجنة رئيسععا  وأربعة نواب للرئيس للدور  الخامسععة والعشععرين في  -26
 أأد نواب الرئيس منصب المقرر. ور  الرابعة والعشرين. وسيتولى أيضا  نهاية الد

  6البند   
 جدول األعمال المؤقت ووثائق الدورة الخامسة والعشرين للجنة

من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصاد  واالجتماعي، سيعرض   9وفقا  للماد    -27
والعشعععرين مشعععفوعا  ببيان الوثائق التي سعععتقدم   الخامسعععةعلى اللجنة مشعععروأل جدول األعمال المؤقت لدورتها  

 .نظر فيهالكي تإلى اللجنة 

  7 البند  
 الرابعة والعشريناعتماد تقرير اللجنة عن دورتها 

عن أعمععال دورتهععا الرابعععة    من النظععام الععداخلي للجععان الفنيععة، تقععدم اللجنععة تقريرا    37للمععاد    وفقععا   -28
 والعشرين إلى المجلس االقتصاد  واالجتماعي.
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 المقترحاألعمال تنظيم   

 التاريخ والوقت

  المناقشةبند جدول األعمال وموضوأل   )توقيت جنيف(

 أيار/مايو  17االثنين، 

 البيانات االفتتاأية إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - من جدول األعمال 1البند  00/14

مسععاهمة اللجنة في المجلس االقتصععاد  واالجتماعي والمنتدى السععياسععي الر يع   
 المستوى المعني بالتنمية المستدامة

ر يع المسعتوى بشعأن دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار في اجتماأل مائد  مسعتدير  
 "19-التعافي المستدام والمرن من جائحة دوفيد

اجتماأل مائد  مسعععععععععععتدير  ر يع المسعععععععععععتوى 
 ور احجلسة تعقب  ت

 أيار/مايو  18الثالثاء، 

 العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية تسخير  -من جدول األعمال  3البند  00/14
العلم والتكنولوجيا واالبتكار لسععد الفجو   ب االسععتعانة  -الموضععوأل ذو األولوية )أ(  

 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الصحة الجيد  والرفاه 3الهدف  في تحقيق

مائد  مسععععععععتدير  ر يع اجتماأل  ليها  يمقدمة  
  وجلسة تحاور المستوى 

 أيار/مايو  19األربعاء، 

 العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية تسخير  –من جدول األعمال  3البند  00/14
سعععععععلسعععععععلة الكتل من أجل التنمية  تقنية تسعععععععخير   -  الموضعععععععوأل ذو األولوية )ب(
 المستدامة: اآلفاق والتحديات

مائد  مسععععععععتدير  ر يع اجتماأل  ليها  يمقدمة  
 وجلسة تحاور المستوى 

 مايو أيار/ 20 ،الخميس

التقععدم المحَرز في تنفيععذ ومتععابعععة نتععائج مؤتمر   - من جععدول األعمععال  2البنععد  00/14
 والدوليالقمة العالمي لمجتمع المعلومات على الصعيدين اإلقليمي 

مائد  مسععععععععتدير  ر يع اجتماأل  ليها  يمقدمة  
 وجلسة تحاور المستوى 

 مايو أيار/ 21 ، الجمعة

عرض تقارير عن اسععععععععتعراضععععععععات السععععععععياسععععععععات   -من جدول األعمال   4البند   00/14
 المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار 

 جلسة تحاور مقدمة تليها 

 مقترأاتالاعتماد مشاريع  البت في مشاريع المقترأات 

انتخاب الرئيس وغيره من أعضععععاء المكتب للدور    -  من جدول األعمال 5البند   
 الخامسة والعشرين للجنة

 انتخاب أعضاء المكتب

جدول األعمال المؤقت ووثائق الدور  الخامسععععععععععععة   -من جدول األعمال   6البند   
 والعشرين للجنة

اعتماد مشععععععععععععععروأل جدول األعمال المؤقت  
 للدور  المقبلة

 اعتماد مشروأل التقرير  اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والعشرين -من جدول األعمال  7البند   

  اختتام الدور  
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ة  دور ال مي اء  عضاادول األلجنة تسااخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةا ال  
 الرابعة والعشرين

 .عضوا ، مد  عضوية دل منهم أربع سنوات 43تتأل  اللجنة من  

 *األعضاء 

 31تنتهي مد  الوالية في  
 كانون األول/ديسمبر 

 2024 النمسا  -1

 2024 بيالروسيا  -2

 2022 بلجيكا  -3

 2022 بوتسوانا  -4

 2024 البرازيل  -5

 2024 بوروند   -6

 2024 الكاميرون   -7

 2022 كندا  -8

 2022 الصين  -9

 2022 كوبا  -10

 2022 يةجمهورية الدومينيكال  -11

 2022 اإلكوادور   -12

 2022 مصر   -13

 2022 ثيوبياإ  -14

 2024 فنلندا  -15

 2024 غامبيا  -16

 2024 واتيماالغ  -17

 2024 غينيا  -18

 2022 المجر   -19

 2022 اإلسالمية( -إيران )جمهورية   -20

 2024 اليابان  -21

 2022 كينيا  -22

 2022 التفيا  -23

 2022 ليبريا  -24

 2022 مدغشقر   -25

 2022 نيبال  -26

 2022 ع مان  -27

 2022 بنما  -28

 2024 وا غبارا   -29
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 *األعضاء 

 31تنتهي مد  الوالية في  
 كانون األول/ديسمبر 

 2024 بيرو  -30

 2024 الفلبين  -31

 2024 البرتغال  -32

 2022 رومانيا  -33

 2024 االتحاد الروسي  -34

 2024 المملكة العربية السعودية  -35

 2024 جنوب أفريقيا  -36

 2024 سويسرا  -37

 2022 تايالند  -38

 2022 ترديا  -39

 2024 تردمانستان  -40

 2022 المملكة المتحد  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  -41

 2022 الواليات المتحد  األمريكية  -42

 .2021دانون الثاني/يناير  1دول أوروبا الغربية ودول أخرى لفتر  أربع سنوات تبدأ في لشاغر واأد مقعد هناك  *
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