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 إخطار
 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 2019الثاين/نوفمرب تشرين  8و 7جنيف، 

 

ُيهدي األمني العام لألونكتاد حتياته إىل احلكومات واملنظمات املعنية ويتشررررررررررررررلل نة مها    ال  نة  
 2019خربائها ل فرتة الفاصررررررر ة بني دو    املعنية بتسرررررررم  الع ن والتكنولوايا ألتلاي التنمية جرررررررتع د ااتما   لي 

 .2019/نو مرب تشلين الثاين 8و 7يف انيف، يومي  2020و
 وجيتناول  لي  اخلرباء املوضوةني ذوي األولوية التاليني: 
 ؛تسم  التغ  التكنولواي السليع من أال حت ي  التنمية الشام ة واملستدامةاملوضو  األول:  •
 التعاو  ومنا ع املسررررررتدامة التنمية أال من الفضرررررراء تكنولوايات اجررررررتكشررررررالاملوضررررررو  الثاين:  •

 .السياق هذا يف البحوث جمال يف الدويل
إضرررررررا ة إىل ذلر، جرررررررينظل  لي  اخلرباء يف املسرررررررائل املتع  ة عتابعة نتائا ال مة العاملية  تمع املع ومات.  

ويتوقع أ  تنظل ال  نة يف اجررررتنتااات وتوصرررريات  لي  اخلرباء يف دو ثا الثالثة والعشررررلين الا جررررتع د يف  ذا /ما   
2020. 

كتاد د ع تكاليف السررررفل وبدإلت اةقامة اليومية ل مدةوين من  ث ي الدول األةضرررراء يف وجرررريتوىل األون 
ال  نة. ويلحب عشرا ةة  ث ي الدول ت  األةضراء يف ال  نة ة أ أ  تتحمل حكومات ب دا ن تكاليف حضرو هن. 

 ، ل لاو  إليها.2019أاي /مايو  7وتُل   هبذا اةخطا  قائمة  ةضاء ال  نة، يف 
ال  نة املعنية وينبغي ملن يود املشرررررا ةة التسررررر يل إلكرتونياغ. و ذا الغلي، يُلاأ اجرررررتمدام اللاب  التايل:  

 . بتسم  الع ن والتكنولوايا ألتلاي التنمية
دو ات ال  نة  ء ل فرتة الفاصررر ة بنيويُلاأ إ جرررال اإلجرررتفسرررا ات املتع  ة بتحضررر ات ااتما   لي  اخلربا 

جررررررران ،  ئي   ل  الع ن والتكنولوايا وتكنولوايات املع ومات واإلتعررررررراإلت،  رررررررعبة  -إىل السررررررريد أزيل تون الي  
 . 5508 917 22 41 اتف: ، واangel.gonzalez-sanz@un.org: التكنولوايا وال واستيات، ة أ الربيد اةلكرتوين

وميرررررركررررررن اإل رررررر   ةرررررر ررررررأ مرررررر يرررررررد مررررررن املررررررعرررررر ررررررومرررررررات ةررررررن الرررررر رررررر ررررررنرررررررة ةرررررر ررررررأ املرررررروقررررررع الررررررترررررررايل:  
http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx. 

 

 

 
 موخيسا ةيتويي

 األمني العام لألونكتاد
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 الدول األعضاء يف اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  
 (2019أاي /مايو  7)يف 

 
 تنتهي مدة العضوية يف  األةضاء

 2020 اإلحتاد اللوجي  -1

 2022 إثيوبيا  -2
 2022 إةوادو   -3
 2020 أملانيا  -4

 2022 اةج مية( -إيلا  )مجهو ية   -5

 2020 الربازيل  -6

 2020 الربتغال  -7

 2022 ب  يكا  -8
 2022 بوتسواان  -9

 2020 بو ةينا  اجو  -10

 2022 اتي ند  -11

 2020 تلةمانستا   -12

 2022 تلةيا  -13

 2022 اجلمهو ية الدومينيكية  -14

 2020 مجهو ية الكونغو الدمي لا ية  -15

 2020 انوب أ لي يا  -16
 2022  ومانيا  -17
 2020 الس فادو   -18

 2020 جويسلا  -19

 2020  ي ي  -20
 2020 صلبيا  -21
 2022 العني  -22

 2022 ةما   -23
 2020  ن ندا  -24
 2020 ةازاخستا   -25

 2020 الكام و   -26

 2022 ةندا  -27

 2022 ةواب  -28

 2022 ةينيا  -29

 2022 إلتفيا  -30

 2022 ليب اي  -31
 2022 مدتش ل  -32
 2022 معل  -33
 2020 املكسير  -34
 2020 املم كة العلبية السعودية  -35

 2022 لربيطانيا العظمأ وأيللندا الشماليةاملم كة املتحدة   -36

 2020 النمسا  -37
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 تنتهي مدة العضوية يف  األةضاء
 2022 نيبال  -38
 2020 ني  اي  -39

 2022 هنغا اي  -40

 2022 الوإلايت املتحدة األمليكية  -41

 2020 اليااب   -42

    
 

 

 


