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إخطار
اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
الدورة الثانية والعشرون
جنيف 17-13 ،أيار/مايو ٢٠1٩
ستتعقد ال ورة الثانية والدشتتنو للجنة املدنية بعست ر الدلم والعكنولوجيا ألغناض العنمية يف جنيف
ذوي أولوية مها( :أ) أثن
يف الفرتة من  13إىل  17أيار/مايو  .2019وس ت ت ت ت تتو تعناول اللجنة موض ت ت ت ت تتو ن َ
العغر العكنولوجي السنيع لى العنمية املسع امة؛ و(ب) دور الدلم والعكنولوجيا واالبعكار يف بناء جمعمدات
حملية قادرة لى العكيف ،مبا يف ذلك من خالل مشاركة املواطنن يف احلنكة الدلمية.
وسو تسعدنض اللجنة أيضا الع م احملنز يف تنفيذ نعائج ال مة الداملية جملعمع املدلومات ،وتسعمع
إىل نوض ن االستتعدناضتتات اجلارية لستتياستتات الدلم والعكنولوجيا واالبعكار .وستتيكو من بن املشتتاركن
ممثلو ن احلكومات واجملعمع امل ين وال طاع اخلاص واملنظمات ال ولية.
وس ت ت ت تتعقفعع ال ورة يف الس ت ت ت تتا ة  10/00من صت ت ت ت ت ا يوم االثنن  13أيار/مايو  ،2019يف ال ا ة
 XVIIب صت تتن األمم .وست تتيشت تتم اليوم األول حفال افععاحيا واثنن من االجعما ات النفيدة املست تتعو  ،األول
بدنوا "دور الدلم والعكنولوجيا واالبعكار يف متكن الناس ويف ض تتما الش تتمول واملس تتاواة" ،ويقد صت ت احا،
والثاين بدنوا "تأثر العغر العكنولوجي السنيع لى العنمية املسع امة" ويقد بد الظهن.
وس تتيقد اجعماع رفيع املس تتعو بش تتأ "الع م احملنز يف تنفيذ نعائج ال مة الداملية جملعمع املدلومات
لى الصدي ين اإلقليمي وال ويل" بد ظهن يوم  1٤أيار/مايو.

ويند طيه ،للدلم ،نص املذكنة الش ت ت ت ت تتفوية ذات الص ت ت ت ت تتلة اليت وجهها من نيويورك األمن الدام لألمم
املعح ة .وتند طيه أيضا قائمة ال ول األ ضاء يف اللجنة.
وتقش ت ت ت ت ت تتجع ال ول األ ض ت ت ت ت ت تتاء لى أ تكو ممثلة لى املس ت ت ت ت ت تتعو الوزاري يف االجعما ن النفيدي
املسعو  .ويعكف األونكعاد بنف ات السفن (دو ال ل اليومي) ملمث واح من ك دولة ضو يف اللجنة.
أما املنظمات ال ولية وال ول األ ضتتاء يف األونكعاد اليت ليس ت أ ضتتاء يف اللجنة ،فلها أ حتضتتن
ال ورة بصت ت ت تتفة مناقب لى أ تعحم ست ت ت تتلطا ا تكاليف حضت ت ت تتور ا .ويقنجى إ الم أمانة األونكعاد ق 1
نيسان/أبريل  ٢٠1٩بعشكيلة وف كم وباسم جهة االتصال املدنية هبذه ال ورة ،لكي يعسىن اختاذ الرتتي ات
الالزمة ملشاركعهم.

الترشيحات والمشاركة
ين غي إمتام إجناءات العست ت ت ت تتجي ن طنيق اإلنرتن  .ولل يام بذلك ،ينجى است ت ت ت تتع ام النابط العايل:
 .Commission on Science and Technology for Developmentوين غي توجيه الرتشتتيحات وما يعص ت هبا من
رسائ معدل ة بالعمثي يف االجعماع إىل أمانة األونكعاد لى الدنوا العايلUNCTAD secretariat, Science, :
Technology and Innovation Policy Section, Division on Technology and Logistics, Palais des Nations,

CH-1211 Geneva 10; fax: 41 22 917 0052؛ الربي اإللكرتوين.stdev@unctad.org :

الجوانب اللوجستية
ق دخول قص ت ت ت تتن األمم ،يقطلب إىل املش ت ت ت تتاركن احلص ت ت ت تتول لى بطاقات ال خول من دائنة األمن
باألمم املعح ة ،بوابة بنيين ( .)Prégny Gate entrance, 14 avenue de la Paixوتفع دائنة األمن أبواهبا من
السا ة  8/00إىل السا ة  .17/00ونظنا إىل الع ابر األمنية املدمول هبا ،ينص املشاركو بش ة بالوصول
ق الستتا ة العاستتدة صت احا إلمتام إجناءات ال خول يف الوق املناستتب والعوجه إىل االجعماع يف امل ىن ""E
ب صت ت تتن األمم .ويقنجى من املشت ت تتاركن أ حيملوا مدهم جواز ست ت تتفن أو بطاقة وية وطنية مماثلة .وال يقست ت تتم
لس ت ت ت تتيارات األجنة بال خول إىل س ت ت ت تتاحة قص ت ت ت تتن األمم؛ ولذلك ،س ت ت ت تتيكو لى الزائنين الرتج ن بوابات
ال خول .و الوة لى ذلك ،ال جيوز إحض تتار ح ائب الس تتفن إىل داخ امل اين إال بعص تني خاص من دائنة
األمن.

معلومات إضافية وبيانات االتصال
توجه األس ت لة املعدل ة باالستتعد ادات لل ورة الثانية والدش تنين للجنة إىل الستتي ة شتتاميكا ستتر،ا ،
م ينة ش ت تتد ة العكنولوجيا واللوجس ت تتعيات ،وإىل الس ت تتي ة دونغ وو ،رئيس ت تتة قس ت تتم الس ت تتياس ت تتات املعدل ة بالدلم
والعكنولوجيا واالبعكار ،ش ت تتد ة العكنولوجيا واللوجس ت تتعيات ،الربي اإللكرتوينstdev@unctad.org :؛ اهلاتف:
٤1 22 917 ٤171؛ الفاكس.٤1 22 917 0052 :

موخيسا كيعويي
األمن الدام لألونكعاد
 22آذار/مارس 2019
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العضوية في اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
األ ضاء

امل ة تنعهي يف  31كانو
األول/ديسمرب

 -1االحتاد النوسي

2020

 -2إثيوبيا

2022

 -3اإلكوادور

2022

 -٤أملانيا

2020

 -5إينا (مجهورية  -اإلسالمية)

2022

 -6الربازي

2020

 -7الربتغال

2020

 -8بلجيكا

2022

 -9بوتسوانا

2022

 -10بوركينا فاسو

2020

 -11تايلن

2022

 -12تنكمانسعا

2020

 -13تنكيا

2022

 -1٤اجلمهورية ال ومينيكية

2022

 -15مجهورية الكونغو ال  ،ناطية

2020

 -16جنوب أفني يا

2020

 -17رومانيا

2022

 -18السلفادور

2020

 -19سويسنا

2020

 -20شيلي

2020

 -21صنبيا (مجهورية)

2020

 -22الصن

2022

 -23ما

2022

 -2٤فنلن ا

2020

 -25كازاخسعا

2020

 -26الكامرو

2020

 -27كن ا

2022

 -28كوبا

2022
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األ ضاء
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امل ة تنعهي يف  31كانو
األول/ديسمرب

 -29كينيا

2022

 -30التفيا

2022

 -31ليربيا

2022

 -32مصن

2022

 -33املكسيك

2020

 -3٤اململكة الدنبية السدودية

2020

 -35اململكة املعح ة لربيطانيا الدظمى وأينلن ا الشمالية

2022

 -36النمسا

2020

 -37ني ال

2022

 -38نيجريا

2020

 -39نغاريا

2020

 -٤0الواليات املعح ة األمنيكية

2022

 -٤1اليابا

2020

