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إخطار
اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني باالستثمار واالبتكار وتنظيم المشاريع من أجل بناء
القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة ،الدورة الرابعة
جنيف 17-16 ،آذار/مارس 2016
ستُعقد الددرة الااععدال تمتعداخل اءداات ادتعددن ال دملعا ادعدث عاتسدتبعاة راتعتيداة رامليد م ادجداةنا د مد عملدات
القدددةا ااجتام ددال رالتملع ددال اد ددتدا ال نددع  16ر 17آذاة /دداة  ،2016القاعددال  )Room XXVI( 26عقصددا
األ م ممل ف .رستبد الدرة ال اعال  10/00صباح نعم األةععات  16آذاة /اة .
خلفية االجتماع والغرض منه
س د ملااال اتمتع دداخل ادملي ددعة ال اس دداط لحق ددانا اديفار ددال لحعملااج ددال ‘امتع دداخل اء داات ادتع دددن ال دملعا ادع ددث
عاتسددتبعاة راتعتيدداة راملي د م ادجدداةنا د م د عملددات القدددةا ااجتام ددال رالتملع ددال اد ددتدا ال‘ .رس د قعم اتمتعدداخل عتق د م
س دداا س اس ددال اتس ددتبعاة البملامل ددال راااح ع ددال رادتع دددن األلد داا  ،ددا ال د د عص ددعة دددن عحد د م ددعن
التيف ددعةا
ااصد ح ادتصددحال عمليددام اااااددا اتسددتبعاة الدرل ددال .ر د عد ذلد  ،سد مليا اتمتعدداخل الدددةر العدنددد اد ددتاان
عجد س س اسددال العحددم رالتيملعلعم ددا راتعتيدداة الددك دددنخا األرجيتددان ،رتاصددال سد ان جددعةات ادقد ددال عجد س ال اسددا
ر ععال ددت ادتعحق ددال عبمل ددات الق دددةا  ،رسد د قدسم دددنبا عجد د س س اس ددا امليد د م ادج دداةنا رع ات ددا عت ق د د خ دددا التملع د دال
اد ددتدا ال .رخ ددنا سد د ع مي د د نمد داات ملااج ددال عجد د س نل دداة األرجيت ددان ل اس ددا اتس ددتبعاة د د مد د ق د د التملع ددال
اد تدا ال ،رنلاة س اسا املي م ادجاةنا ،رنلاة س اسا العحم رالتيملعلعم ا راتعتياة.
رس د يعس اتمتع دداخل ن ددا تيف ددع د دننال عحد د لان د األجج دديفال ا يع ددال الدرل ددال لأرجيت ددان
رتاصال ا نتعح مل ا عحجملال اتستبعاة رادجاةنا رالتملع ال.

ع ددام ،2016

الترشيحات والمشاركة
نملبغ نمتام نمااتا

الت ج عح ااج جت .رلحق ام عنل  ،نُام استخدام الااعط التايل:

Multi-year

Expert Meeting on Investment, Innovation and Entrepreneurship for Productive Capacity-

 .building and Sustainable Developmentرنملبغ اعم ت ال ش ا
اتمتعاخل نىل اجال األرجيتان عح العملعاس التايل:
عالتعب
UNCTAD secretariat
Intergovernmental Support Service
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Fax: 41 22 917 0214
E-mail: meetings@unctad.org.

ر ا نتص هبا

ةسامل

تعحقال
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رنُام د د الدددرا األع ددات األرجيتددان ااش د ه ت داات ععددد اصددا  7آذار /مااارس  .2016رنُملتيَددا د
اءد داات اداشد د ن ،ال ددنن س ج دداة عس اتمتع دداخل عص ددات م الجخصد د ال ،س اي ددعس ل دددن م ت ددا مل ددال ببت ددال ع د دعخل
اتمتعاخل ،رميي اتت اةخم ادمليعا ا يع ال ر غدن ا يع دال ،ر د اجدا القيفداخل اءداس راألرسدامي األ انمي دال.
راددد نيددعس ل متعدداخل ص ددال تاصددال لحج ددا صددا بال ادصددح ال سدداا اتسددتبعاة  -التملع ددال .رالدددعع عم ددال ن ددا نىل
ادمليعا الدرل ال راااح ع ال ل ش ه تاات لحعجاة ال اتمتعاخل.
الع ات ادتخصصال راهل ئا ا يع ال الدرل ال الااغبال ادجاة ال اتمتعاخل ،ر دنل د ادمليعدا
رنُام
ب
اجدال األرجيتدان ع ادات وبح دا ععدد
غن ا يع ال الائتن العا دال راءاصدال الااغبدال ادجداة ال عصداال ااادغ ،نعد
اصا التاةنخ جا ت ( 7آذار/مارس .)2016
المساعدة المالية
ب ددال
ةخمل ددا عت ددع ا األ دعاا ‘الص دملدرن اتس ددتئعاي لتععن د ج دداة ال اء داات‘ را ددت ااش د م ،ميي د غص د
لتععن د جدداة ال عدددن دددرن د اء داات اداش د ن ةا ددا د البحددداس الملا ددال ،اددا ددا ا د البحددداس دعا رالبحددداس الددك متددا
ااتصددانا ا اا حددال اجتقال ددال .لددنا نُامد د ا يع ددا الددك تدداذ نىل متعند س ايفحددغ ذلد صداا ال ةسدامل ااشد ا.
د دددرن مد دددا ،رس د دُمليا
رنملبغ د د س نيد ددعس ا ع د ددا س األ د دعاا ادتا د ددال ال د ددا الص د دملدرن اتسد ددتئعاي ادخص د د
ال شد ا عح د سددا ددده ا دعا ا خددن األ دعاا .رس دتملد الق دااة ادتعح د عت دنددد اء داات الددنن س د تحقعس التععن د نىل
ادجدداة ال ادباشددا لحخ داات اداش د ن رتددا م الامل ددال ،رنىل ب ددد التع نددا ا غ داا الع ددانا را ت امددا البحددداس اد ددتا د .
رس عتا ي اغ ن اات اءاات اداش ن اباعال ااش ه مدند.
رنملبغد اح مقد ال شد ا  ،خد رلحبدا التععند ،
ال ش ا ص ععال عادعحع ا التال ال ع اداشه:
( ) ال ن الناا ال؛
(ب) العملعاس الاندي؛
(ذ) ةام اهلااف رةام الاا س؛
(ن) عملعاس الاند االي ري؛
(خ) اسم الجخ الني ميي اتاصاا عت

ععدد اصدا  2آذار/ماارس  ،2016عدا نملبغد س ايددعس

البعبال الداملعال لحبحد ادعث

ر دداا نمت ددام ر ددا ااملع ددال اءد داات ال ددنن سد د جاي متعن د ج دداة ت م ،س ددتُتخن
لقعاعد ر جيعال األ م ادت د  ،ي شاات ان ا ال اا األا ايحاال.

ممل ف.
ددا ااا ب ددا ال دداا ال

د دال ر ق ددا

وثائق المعلومات األساسية والورقات المساهم بها
نععد ددم مد دددرا األععد دداا اد اد ددت ل متعد دداخل ،جد دداععا عجد ددارح األ اجد ددال لد ددت ،الع قد ددال .TD/B/C.II/MEM.4/10
رلت د ادملااجددال ،عددد اجددال األرجيتددان ددن ا ا ددانا ععمل دعاس ماتسددتبعاة راتعتيدداة راملي د م ادجدداةنا د م د عملددات
القدةا ااجتام ال رالتملع ال اد تدا الم (.)TD/B/C.II/MEM.4/11
رس دُيفحغ د اء داات ااس د اب املددارا سددات الق ددانا الامل د ال الددك دددن ا األ اجددال راا ددا ال نل ددا .رنتعاددا
خددنا
د اء داات ن ددا ا ددح ط األ دعات عح د سددات اتختعددام األتدداه راسددات الددك ا ددت المليددا ددا ددتقب
الصدن.
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رنُججا اءاات النن ااش م الدرا األع ات عح س نقدد عا ،بحلاو  7آذار /ماارس  ،2016رةادا دعم
ععاا اتمتعاخل .رخدن العةادا  ،الدك ا دتملد نىل اءدا العلمل دال رتدا
مل ا مخس صا ا اقانبا إس ا ا
القيفاخل اءاس ،ستتاح اتمتعاخل عالجي رالحغال الحنن اان هبعا.
الجوانب اللوجستية
سدُعقد اتمتعدداخل
الاا دال ال ت لأ م ادت د .

يتدغ األ ددم ادت ددد

ممل دف  -عقصددا األ دم .رسددتُتاح تددد ا ال دال الاعةنددال عالحغددا

رنُام د د ادج دداة ن ،عمل ددد رصددعهلم راب د نت ددعا اصددا األ ددم ) ،(Palais des Nationsاسددت م شدداةا م د ناملددا
األ د عدداأل م ادت ددد ( )United Nations Security Serviceدتد د ععاعددال ع دانث ( )Pregny Gateعح د العمل دعاس التددايل14 :
 .Avenue de la Paixرااته ناملا األ ععاهبا ال اعال  8/00نىل ال اعال  .17/00رجياا نىل التداعن األ مل ال ادععدعا
هبددا ،نُملصدده ادجدداة عس عجددد عالعصددعا ابد ال دداعال التاسددعال صددبا ا د مد نمتددام نمدااتا الدددتعا رالعصددعا العاددت
ادملاسغ نىل اتمتعاخل الني سُعقد ادبىن " (Building E) "Eاصا األ م .رنُام د ادجداة ن ن داة مدعا سداا
ر عيفااال خعنال رلمل ال وا حال .رت نُ عه ل اةا األما عدتعا سا ال اصا األ م ،رلنل نتعن عح ال املان ال مم د
س د اةا األمددا عملددد ععاعددا الدددتعا .ر د ع د ذل د  ،ت جيددع ن دداة قاملددغ ال دداا نىل ناتد ادبدداي نت عتص دانه
تاس ناملا األ .
معلومات إضافية وتفاصيل االتصا
اعمت

الجعبتن ادعمل تن عادع عخل ،عا نح :
ا اتستا اةا األتاه نىل ادمل قن د ُ

•

خبصعس اد امل ادتصحال عاتستبعاة:

•

خبصعس اد امل ادتصحال عاتعتياة:

Ms. Elisabeth Tuerk, Chief
International Investment Agreements Section
Investments Policy Branch
Division on Investment and Enterprise
Tel: 41 22 917 5271
Fax: 41 22 917 0194
E-mail: elisabeth.tuerk@unctad.org
Mr. Angel Gonzalez-Sanz, Chief,
Policy Review Section
Science, Technology and ICT Branch
Division on Technology and Logistics
Tel: 41 22 917 5508
Fax: 41 22 917 0050
E-mail: angel.gonzalez-sanz@unctad.org
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:خبصعس اد امل ادتصحال عتملي م ادجاةنا
Ms. Fiorina Mugione, Chief
Entrepreneurship Section
Enterprise Branch
Division on Investment and Enterprise
Tel: 41 22 917 2943
Fax: 41 22 917 0194
E-mail: fiorina.mugione@unctad.org

عت ا تعن
األ ن العام لأرجيتان
2016  اانا/ شبامي23

•

