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 لشروحا  

   1البند    
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

من النظاا الداخيت ليلان الذنية التاائة ليمليس االقت داد  واالجتماعت عي  أن  7تنص المادة  -1
تقر اليلددان،  ت بدددالددة ةددل دورة، جدددول أعمددال تيددس الدددورة عي  أسددددددددددددددداس جدددول األعمددال المؤقددت. ووا    

عي  جدددددول األعمددددال المؤقددددت ليدددددورة    2022تمنف/ نليدددد     21المؤرخ    2022/340المليس  ت مقرري  
 السادسة والئشرين ليلنة تسخ ر الئيم والتكننلنجيا ألغراض التنمية وعي  وثائ  الدورة.

 1ليممارسدددددددددددة المت ئة، اقتخبت اليلنة االتسةية،  ت جيسدددددددددددتها الئامة الختامية المئقندة  ت   وو قا   -2
 اء مكتب الدورة السادسة والئشرين التالية أسماؤهم:، أعض2022قيسان/أبريل  

 آقا ةريست نا أمنروسن داس قيفيس )البرتغال( قناب الرئيس: 

 مَمدو ا. و. ةاي )غامبيا(

 ب تر ماجنر )هنغاريا(

 من نر القرشت )المميكة الئربية السئندلة(

ومنطقة ال َر الكاريبت. وو قا  ليممارسددددة  وأرج   اليلنة اقتخاب الرئيس من دول أمريكا الالت نية   -3
 السااقة ليلنة، سُيئ َّن أ د قناب الرئيس ليشغل ألضا  من ب المقرر.

ويسددددتند التنظيم المقترم ألعمال اليلنة  ت دورتها السددددادسددددة والئشددددرين )اقظر المر   األول( إل   -4
اد  واالجتماعت لتيسدددددد ر النظر  ت  المقررا  ذا  ال ددددددية التت اتختتها اللمعية الئامة والمليس االقت دددددد 

بنند جداول األعمال  ت  دود اإلطار السمنت المتام وو قا  لخدما  المؤتمرا  المخ ددد دددة ليلنة. وين غت  
اعت ددار اللدددول السمنت مؤقتددا  وإرشدددددددددددددددادلددا ؛ و ت  ددالددة إتمدداا اليلنددة النظر  ت بنددد مددا قبددل المنعددد المَدددد، 

 التالت.  ف إمكاقها االقتقال  نرا  إل  البند 

االثن ن   -5 اليلندددددة من  نا  تلتما  أن  المقرر  اللمئدددددة    27ومن  إل   نا    آذار/  31آذار/مدددددارس 
وجيسدا  ائد الظهر    00/13إل  السداعة    00/10وسدُتئقد الليسدا  ال د ا ية من السداعة    .2022 مارس

 .00/18إل  الساعة   00/15من الساعة 

 لَال  ن. ويرد  ت المر   الثاقت بيان ا عضاء اليلنة ا -6

مساااااالمة اللجنة مي المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي والمنتدى الساااااياساااااي الر ي  المساااااتوى المعني    
 بالتنمية المستدامة

،  "2030المئننن "تَنيل عالمنا: خطة التنمية المسدددددددددددتدامة لئاا   1/ 70اعُتمد قرار اللمعية الئامة  - 7
أن    2023، تقرر فيما  تئي  ائاا  2030ولدعم تنذ ت خطة التنمية المسدتدامة لئاا   . 2015 ت أ ينل/سدبتمبر  

 ن ددب ترة س المليس االقت دداد  واالجتماعت والمنتدى السددياسددت الرفيا المسددتنى المئنت االتنمية المسددتدامة 
والتنذ ت    ( 19- المئقند برعالة المليس عي  منضددددنس "تسددددريا التئا ت من جائَة مرض   روس ةنروقا ) ن  د 

 عي  جميا المستنيا ".   2030الكامل لخطة التنمية المستدامة لئاا 

، سدددددددددددددديئقددد  نا 72/305من مر   قرار اللمعيددة الئددامددة    29ادداأل كدداا الناردة  ت الذقرة    وعمال   -8
اجتماس مائدة مستد رة رفيا المستنى اش ن دور الئيم والتكننلنجيا واالبتكار    2023آذار/مارس  27االثن ن  

( والتنذ ت الكامل لخطة التنمية المسددددتدامة 19- ت تسددددريا التئا ت من جائَة مرض   روس ةنروقا ) ن  د
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عي  جميا المسددتنيا . وسددترةس مناقشددا  االجتماس عي  التَدلا  المطرو ة عي  المسددتنى   2030لئاا 
عن الَينل الممكنددة لمئدداللتهددا، بهددد  تَددد ددد الدددروس المسددددددددددددددتذددادة    نطنت واإلقييمت والدددولت،  ضددددددددددددددال  ال

،  2030والممارسددددددا  الل دة  ت اسددددددتخداا الئينا والتكننلنجيا واالبتكار ةنسدددددد ية  اسددددددمة لتنذ ت خطة عاا 
س تيح االجتماس لشمل المساواة ب ن اللنس ن والقضاء عي  الذقر وعدا ترك أ  شخص خيف الرةب. و  اما

لناضددددددئت السددددددياسددددددا  الرفيئت المسددددددتنى  رقددددددة لتقاسددددددم التلارب المتئيقة بتنذ ت اإلعالن النفار   ألضددددددا  
 ال ادر عن المنتدى السياست الرفيا المستنى المئنت االتنمية المستدامة.  2022 لئاا

االقت دددددداد  واالجتماعت وسددددددتدرج قتائع المناقشددددددا   ت تقرير اليلنة الت  سدددددديقدا إل  المليس   -9
 ليمنا قة عيي .

  النثائ 

E/CN.16/2023/1 جدول األعمال المؤقت المشروم وتنظيم األعمال 

   2البند    
التقدم المحَرز مي تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتم  المعلومات على الصعيدين  

 اإلقليمي والدولي

ُعقد  القمة الئالمية لملتما المئينما ، التت قظمها االتَاد الدولت لالت دددددددددداال  ااسددددددددددم األمم  -10
. و ت إعالن الم دداد   (2005)، والثدداقيددة  ت تنقس  (2003)المتَدددة، عي  مر يت ن: األول   ت جنيف  

ن لبناء ملتما مشدددددترة   ال دددددادر  ت جنيف، اعتمد المندوبنن خالل المر ية األول  من القمة رؤية والتساما  
مئينما  جاما مَنري اإلقسددددان وعمادي التنمية. وخالل المر ية الثاقية، أقر المندوبنن النتائع التت أسددددذر   
عنها المر ية األول ، واعتمدوا التساا تنقس وبرقامع عمل تنقس اشدددد ن ملتما المئينما  اليت ن تناوال،  ت  

 ترقت.جمية أمنر، منضنعت اآلليا  المالية و نةمة اإلق 

وُطيب  ت برقامع عمل تنقس اشدد ن ملتما المئينما  إل  المليس االقت دداد  واالجتماعت أن  -11
 تنل  اإلشددددرا  عي  اللهند المبتولة عي  قطاظ منظنمة األمم المتَدة لمتاائة النتائع التت أسددددذر  عنها  

مليس االقت ددددددددددددداد  واالجتماعت مر يتا القمة الئالمية  ت جنيف وتنقس. وتَقيقا  لهتي الغالة ُطيب إل  ال
أن لسددددددتئرض واللة اليلنة المئنية بتسددددددخ ر الئيم والتكننلنجيا ألغراض التنمية، اما  ت ذلس تقنيتها، آختا   

 .(105 ت االعت ار النهع القائم عي  تئّدد أقَاب الم يَة )الذقرة 

لقمة الئالمية لملتما اش ن متاائة ا  2006/46وقرر المليس االقت اد  واالجتماعت،  ت قراري   -12
المئينما  واسدددددددددددتئراض واللة اليلنة المئنية بتسدددددددددددخ ر الئيم والتكننلنجيا ألغراض التنمية، أن تقدا اليلنة  
مسدددددددددددددداعددة  ئدالدة إل  المليس اداعت دارهدا جهدة التنسدددددددددددددد    ت ملدال متداائدة قتدائع القمدة الئدالميدة عي  قطداظ  

س اطرظ منها منا ات  بتنقددديا  ترمت إل  تئسيس تنذ ت  المنظنمة، وأن تقدا ل  المشدددنرة  ت هتا الشددد ن، وذل
 قتائع القمة الئالمية.

إل  األم ن الئداا أن لقددا تقريرا    2007/8وطيدب المليس االقت دددددددددددددداد  واالجتمداعت،  ت قراري  -13
سدددددننيا  إل  اليلنة عن تنذ ت قتائع القمة الئالمية لملتما المئينما ، اما لشدددددمل منضدددددنس جميا التطبيقا  

لكتروقية. و ت هتا ال دددددددد، طيب المليس إل  مؤسددددددسددددددا  األمم المتَدة التت تضددددددطيا بدور تيسدددددد ر   اإل
ر  المناضدددددددديا الرئيسددددددددية، والتَالف الئالمت لتكننلنجيا   لمسددددددددارا  الئمل، وإل  اليلان اإلقييمية، وميسددددددددّ

قة اليلنة بتقاريرها  المئينما  واالت ددددداال  والتنمية، وغ رها من الكياقا ،  سدددددب االقتضددددداء، أن تنا ت أما
 لُتستخدا ةُمدخال   ت التقرير السنن  الت  لقدم  األم ن الئاا إل  اليلنة.
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ف  ت تنذ دددت ومتددداائدددة قتدددائع القمدددة الئدددالميدددة لملتما   - 14 ويهدددد  تقرير األم ن الئددداا عن التقددددا المَر 
مَرف  ت تنذ ت قتائع مؤتمر المئينما  عي  ال دددددددددئ د ن اإلقييمت والدولت إل  تقدلم لمَة عامة عن التقدا ال 

 القمة، إل  جاقب تقدلم أمثية عي  الممارسا  الل دة والذئالة، اغية تقاسم هتي الممارسا  والدروس المستذادة.

ااالسدددددددددتناد إل  االسدددددددددتنتاجا  والتنقددددددددديا  المنبثقة عن اجتماس  ري  من   2023وأُعّد تقرير عاا   - 15
، وةدتلدس إل   2022تشدددددددددددددرين الثدداقت/قن مبر    26و   25الخبراء عقدددتد  اليلنددة  ت  ترة مدا ب ن الددورا   نمت  

المدخال  التت سدددددددداهمت بها ه  ا  األمم المتَدة ووةاالتها المتخ دددددددد ددددددددة، وإل  مراجا أخرى ذا  قددددددددية  
ف  ت تنذ ت ومتاائة قتائع القمة الئالمية لملتما المئينما  االمنضدنس. وسد  تسدتئرض اليلنة وتقيّمم التقدا المَر 

 . 8/ 2007عي  ال ئ د ن اإلقييمت والدولت، و   ما طي   المليس االقت اد  واالجتماعت  ت قراري  

  النثائ 

A/78/62-E/2023/49 Progress made in the implementation of and follow-up to 

the outcomes of the World Summit on the Information 

Society at the regional and international levels  
E/CN.16/2023/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting 

 

   3البند    
 التنمية: الموضوعان ذوا األولويةتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض  

أن تكنن اليلنة هت جهة التنسددددد    2006/46قرر المليس االقت ددددداد  واالجتماعت،  ت قراري  -16
َدا    ت النقدت   المئنيدة عي  قطداظ المنظنمدة امتداائدة قتدائع القمدة الئدالميدة لملتما المئينمدا ، عي  أن ت

بتسدددددخ ر الئيم والتكننلنجيا ألغراض التنمية. وو قا  لهتي الناللة، ترةس  قذسددددد  عي  وال تها األقددددديية المتئيقة 
 اليلنة  ت ةل دورة سننية عي  اثن ن من المناضيا ذا  األولنية.

 والمنضنعان ذوا األولنية المقرر أن تتناولهما اليلنة  ت إطار هتا البند هما: -17

 جية أعي  وقدرة أقنى عي  المنا سة؛تسخ ر التكننلنجيا واالبتكار إلقتاج أقظف وإقتا )أ( 

 ضمان المياي الم منقة وال ر  ال َت ليلميا:  ل قائم عي  الئيم والتكننلنجيا واالبتكار.  )ب(  

وتنّخت اليلنة  ت اختيار هت ن المنضدددددنع ن أن تسدددددهم االسدددددتنتاجا   ت تنذ ت اإلعالن النفار    -18
، والمنتدى السددددياسددددت الرفيا  2022واالجتماعت لئاا  ليلسء الرفيا المسددددتنى من دورة المليس االقت دددداد 

، سدددددد  َت المنتدى منضددددددنس "تسددددددريا  2023و ت عاا   .2023المسددددددتنى المئنت االتنمية المسددددددتدامة لئاا 
 2030والتنذ ت الكامل لخطة التنمية المستدامة لئاا  (19-التئا ت من جائَة مرض   روس ةنروقا ) ن  د

وسدددديضددددا  ت   .17و 11و 9و 7و  6ئرض أهدا  التنمية المسددددتدامة  عي  جميا المسددددتنيا "، ةما سدددديسددددت 
ما ترةت  اللائَة من ت ث را  مختيذة أو ذا  طااا خاص  ت سدددددياظ جميا أهدا  التنمية  االعت ار ألضدددددا  

 والطبيئة المتكامية وغ ر القابية ليتلسئة والمترااطة لهتي األهدا .

إل  اليلندة، عن طري  المليس    73/17قرارهدا وإضددددددددددددددا دة إل  ذلدس، طيبدت اللمعيدة الئدامدة،  ت  -19
االقت دددداد  واالجتماعت، أن تناقددددل النظر  ت ت ث ر التغ را  التكننلنجية السددددريئة الرئيسددددية، مثل التةاء 
االقدطناعت،  ت جمية أمنر،  ت تَق   أهدا  التنمية المسدتدامة وغالاتها. وسدتيبت هتا الطيب  المداوالُ   

 االمنضنع ن ذو   األولنية، ال سيما المنضنس األول.المتئيقة 
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ومن أجل المسداهمة  ت فيادة  هم المنضدئ ن ذو  األولنية، ومسداعدة اليلنة  ت مداوال  دورتها   -20
 26و 25الراائة والئشدددددرين، ُعقد   يقة ققار ا تراضدددددية لذري  من الخبراء  ت  ترة ما ب ن الدورا   نمت 

 وسُيئرض عي  اليلنة تقرير عن اجتماس الخبراء.  .2021تشرين الثاقت/قن مبر  

  النثائ 

E/CN.16/2023/2   تسددددددددددددددخ ر التكننلنجيا واالبتكار إلقتاج أقظف وإقتاجية أعي  وقدرة أقنى عي
 تقرير األم ن الئاا المنا سة

E/CN.16/2023/3  ت ليلميا:  ل قائم عي  الئيم ضدددددددددددمان المياي الم منقة وال دددددددددددر  ال ددددددددددَد
 تقرير األم ن الئاا  والتكننلنجيا واالبتكار

E/CN.16/2023/CRP.1 Report on the intersessional panel meeting 

   4البند    
 عرض التقارير المتعلقة باستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 تئي  هتا البند االمئينما  المَّدثة عن اسددتئراضددا  سددياسددا  الئيم والتكننلنجيا واالبتكار التت  -21
للريها مؤتمر األمم المتَدة ليتلارة والتنمية ق د مساعدة البيدان النامية عي  تَد د التداب ر الالفمة لدمع 

ا  اشددددددد ن التقدا المَرف والدروس هتي السدددددددياسدددددددا   ت اسدددددددتراتيلياتها اإلقمائية النطنية، وتقاسدددددددم المئينم
المسددددددتذادة والتَدلا  التت تناجهها  ت تنذ ت التنقدددددديا  التت قدددددديغت  ت إطار االسددددددتئراضددددددا  السددددددااقة 

وقرار المليس    74/229ليسدددددددددددددديداسددددددددددددددا  المتئيقدة ادالئيم والتكننلنجيدا واالبتكدار، و قدا  لقرار اللمعيدة الئدامدة 
 .2022/16االقت اد  واالجتماعت 

اليلنة إل  عروض عن اسدتئراضدا  سدياسدا  الئيم والتكننلنجيا واالبتكار  ت ةل من   وسدتسدتما -22
 أقغنال وبنتسناقا.

   5البند    
 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة السابعة والعشرين للجنة

لئشدددرين  ت  و قا  ليممارسدددة المت ئة، سدددتنتخب اليلنة رئيسدددا  وأربئة قناب ليرئيس ليدورة السددداائة وا -23
 قهالة الدورة السادسة والئشرين. وس تنل  ألضا  أ د قناب الرئيس من ب المقرر.

   6البند    
 ووثائقها  جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين للجنة

من النظاا الداخيت ليلان الذنية التاائة ليمليس االقت اد  واالجتماعت، سُيئرض  9و قا  ليمادة  -24
عي  اليلنة مشددددروُس جدول األعمال المؤقت لدورتها السدددداائة والئشددددرين مشددددذنعا  ببيان النثائ  التت سددددتقدا 

 إل  اليلنة لكت تنظر   ها.

   7البند    
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والعشرين

من النظاا الداخيت ليلان الذنية، تقدا اليلنة تقريرا  عن أعمال دورتها السدددددددادسدددددددة   37و قا  ليمادة  -25
 والئشرين إل  المليس االقت اد  واالجتماعت.
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 المرمق األول

 تنظيم األعمال المقترح  

 البرقامع بند جدول األعمال ومنضنس المناقشة التاريخ/الساعة

 آذار/مارس 27االثنين،     

 بياقا  ا تتا ية من جدول األعمال. إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  1البند  00/10

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية 
 أخرى 

ليمليس االقت داد  واالجتماعت والمنتدى السدياسدت   2023مسداهمة اليلنة  ت منضدنس عاا  00/15
الرفيا المسددددددددددتنى المئنت االتنمية المسددددددددددتدامة: "دور الئيم والتكننلنجيا واالبتكار  ت تسددددددددددريا 

والتنذ ددددت الكددددامدددل لخطددددة التنميدددة    (19-التئددددا ت من جدددائَددددة مرض   روس ةنروقدددا ) ن  ددددد
 عي  جميا المستنيا " 2030المستدامة لئاا 

 مناقشة عامة

 آذار/مارس 28الثالثاء، 

من جدددول األعمددال. تسددددددددددددددخ ر الئيم والتكننلنجيددا ألغراض التنميددة المنضددددددددددددددنس ذو    3البنددد   00/10
األولنيددة: )أ( تسددددددددددددددخ ر التكننلنجيددا واالبتكددار إلقتدداج أقظف وإقتدداجيددة أعي  وقدددرة أقنى عي  

 المنا سة

اجتماس مائدة مسدددتد رة رفيا المسدددتنى  
 تَاوريةتئق   مناقشة 

 من جدول األعمال تسخ ر الئيم والتكننلنجيا ألغراض التنمية 3البند  00/15

ضدمان المياي الم منقة وال در  ال دَت ليلميا:  ل قائم عي    المنضدنس ذو األولنية: )ب(
 الئيم والتكننلنجيا واالبتكار

اجتماس مائدة مسدددتد رة رفيا المسدددتنى  
 تئق   مناقشة تَاورية

 آذار/مارس 29األربعاء،  

ف  ت تنذ ددت ومتدداائددة قتددائع القمددة الئددالميددة لملتما    2البنددد   00/10 من جدددول األعمددال. التقدددا المَر 
 المئينما  عي  ال ئ د ن اإلقييمت والدولت

تمه د واجتماس مائدة مسددددددددددددددتد رة رفيا 
 المستنى تئق   مناقشة تَاورية

من جدول األعمال. عرض التقارير المتئيقة ااسدددتئراضدددا  السدددياسدددا  المتئيقة االئيم   4البند  00/15
 والتكننلنجيا واالبتكار

 تمه د تيي  مناقشة تَاورية

 آذار/مارس 30الخميس،  

00/10 

 

تييددددد   مشاورا  غ ر رسمية مشدددددددددددددددددداريا مقتر دددددا ،  عرض 
 مناقشة

المقتر ا   مناقشددددددددة اشدددددددد ن مشدددددددداريا  مشاورا  غ ر رسمية 00/15
 )تااا(

 آذار/مارس 31الجمعة، 

مناقشددددددددة اشدددددددد ن مشدددددددداريا المقتر ا    مشاورا  غ ر رسمية   00/10
 )تااا(

من جددول األعمدال. اقتخداب الرئيس وأعضددددددددددددددداء المكتدب اآلخرين ليددورة السددددددددددددددداائدة    5البندد   00/15
 والئشرين ليلنة

 اقتخاب أعضاء المكتب

 إجراءا  اش ن مشاريا المقتر ا  

 من جدول األعمال. جدول األعمال المؤقت ليدورة الساائة والئشرين ليلنة ووثائقها. 6البند 

 إقرار مشاريا المقتر ا 

اعتماد مشروس جدول األعمال المؤقت  
 ليدورة المقبية

 إقرار مشروس التقرير من جدول األعمال. اعتماد تقرير اليلنة عن دورتها السادسة والئشرين 7البند  

  رةاختتاا الدو  
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 المرمق الثاني

أعضااااااااااء اللجناة المعنياة بتساااااااااخير العلم والتكنولوجياا ألغراض التنمياة مي   
 دورتها السادسة والعشرين

 عضنا ، مدة عضنية ةل منهم أربا سننا . 43تت لف اليلنة من  

 ةاقنن األول/دلسمبر 31تنتهت مدة الئضنية  ت  األعضاء 

 2026 اللسائر -1   

 2024 النمسا -2

 2024 ب الروس -3

 2026 بي س -4

 2026 بنتسناقا -5

 2024 البرافيل -6

 2024 بنروقد  -7

 2024 الكام رون  -8

 2026  ندا -9

 2026 ال  ن -10

 2026  نلنمبيا -11

 2026  نبا -12

 2026 ج بنتت -13

 2026 إ نادور -14

 2026 م ر -15

 2024  نيندا -16

 2026  رقسا -17

 2024 غامبيا -18

 2024 غناتيماال -19

 2024 غ نيا -20

 2026 هنغاريا -21

 2026 الهند -22

 2024 إسرائ ل -23

 2024 اليااان -24

 2026 التفيا -25

 2026 عمان -26

 2024 ااراغنا  -27

 2024 ب رو -28

 2024 الذيب ن -29
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 ةاقنن األول/دلسمبر 31تنتهت مدة الئضنية  ت  األعضاء 

 2024 البرتغال -30   

 2026 روماقيا -31

 2024 االتَاد الروست -32

 2026 رواقدا -33

 2024 المميكة الئربية السئندلة -34

 2024 جننب أ ريقيا -35

 2024 سنيسرا -36

 2026 طاجيكستان -37

 2024 ترةماقستان -38

 2026 ترةيا -39

 2026 المميكة المتَدة لبريطاقيا الئظم  وأ رلندا الشمالية -40

 2026 جمهنرية تنساقيا المتَدة -41

 2026 الناللا  المتَدة األمريكية -42

 2026 أوفبكستان -43
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