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 عشرة الرابعة الدورة
 نريويب
 2016 يوليه/متوز 17-22
 املؤقت األعمال جدول من( ب)9 البند

 *المؤتمر إلى والتنمية التجارة مجلس تقرير
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

( علننأ  ي يلننالل ا لنن   19-)د 1995مننن قنن ام اةمايننم الاامننم  14تنننا الرةنن    -1
 22وتننا الرةن    عندما ال تكوي دوم  املؤمت  ماةود   باملهام اليت تةنل منمن اصاصنامل املنؤمت  

عننننن  ن ننننااه إىل  سنننننويا   تة ينننن ا   إىل املننننؤمت  وعلننننأ  ي يةنننندم  يلننننا   علننننأ  ي يةنننندم ا لنننن  تة ينننن ا  
 الاامم  اةمايم

 ومنن   ع ن   الثالثنم الندوم  هن  املنؤمت  إىل تة ين ا   ا لن  فيهنا قندم دوم  آص  كانت وقد -2
 اسنناثناةيم  دومات ومخنن  تنري يننم  دومات ومثنناي عاديننم  دومات  مبننل ا لنن  عةنند احلنن   ذلنن 
 : دناه املب  النحو علأ

 العادية الدورات  
 2015 سبامرب/ يلول 14-25 ة الثانية والستونالدور 

 2014 يلول/سبامرب  26-15 الدورة الحادية والستون

 201٣ يلول/سبامرب  16-27 الستون الدورة

 2012 يلول/سبامرب  17-28 والخمسون التاسعة الدورة

__________ 

ُقدمت ه ه الوثيةم يف الااميخ املن كوم  عن ه منن  جنا م اعنا  الندوم  االسناثناةيم الث ثن   لن  الاننام  والانمينم  *
  2016حزي اي/يونيه  1٣املاةود  يف 
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 المعقودة لمناقشة مواضيع محددة الدورات التنفيذية  

 2016كانوي الثاي/يناي   25-26  ورة التنفيذية الثانية والستونالد

  ال يريم االقاصادات حتويا :2015 لاام منوا   البلداي  قا تة ي 

 املنناي البنيناي تسنن ري :2015 لانام والانميننم الاننام  تة ين 
 الانميم خلدمم الدوي

 

تة يننننننن  الننننننندوم  الثانينننننننم والسنننننننبا  للر قنننننننم الااملنننننننم املانينننننننم 
ت ننننننن ين  ٣0االسنننننننواتين  وامليزانينننننننم الربنا ينننننننم ) باإلطنننننننام

 (2015كانوي األول/ديسمرب   2 - الثاي/نوفمرب

 

 2015 يونيهحزي اي/ 24-26 والستون الحادية التنفيذية الدورة

  األن ام اليت يلالل هبا األونكااد دعما  ألف يةيا

 وامليزانيننم االسننواتين  باإلطننام املانيننم الااملننم الر قننم تة ينن 
 (2015 مامس/آذام 9) السبا  دومهتا عن الربنا يم

 

تة ي  ةنم االساثمام وامل ناميل والانمينم عنن  عمنال دومهتنا 
 (2015  ب يا/نيساي 24-20) السابام

 

 عننننن  عمننننال دومهتننننا السننننابام والانميننننم الانننننام  ةنننننم تة ينننن 
 (2015 مايو/ يام 18-22)

 

  ع    ال ابام املؤمت  لدوم  الاحلرييم الامليم

 2014كانوي األول/ديسمرب   10-12 الستون التنفيذية الدورة

 باحنول املةنوي النمنو :2014 لانام مننوا   البلنداي  قنا تة ي 
 2015 عام باد ملا تنميم صام - هيكل 

 

تة ينن  الر قننم الااملننم املانيننم باإلطننام االسننواتين  وامليزانيننم 
 كننننننانوي 1-5) الربنا يننننننم عننننننن دومهتننننننا الااسننننننام والسننننننا 

 (2014 ديسمرب/األول

 

 2014 يونيهحزي اي/ 25-2٣ والخمسون التاسعة التنفيذية الدورة

  ألف يةيا دعما   األونكااد هبا يلالل اليت األن ام

تة ي  الر قم الااملم املانيم باإلطام االسواتين  وامليزانيم الربنا يم 
 (2014 مامس/آذام 12-14) عن دومهتا السابام والسا 

 

تة ي  ةنم االساثمام وامل ناميل والانمينم عنن  عمنال دومهتنا 
 (2014 مايو/ يام 2 -  ب يا/نيساي 28) السادسم

 

م عنننن  عمنننال دومهتنننا السادسنننم والانميننن الاننننام  ةننننم تة يننن 
 (2014 مايو/ يام 5-9)

 

 201٣كانوي األول/ديسمرب   1٣-12 الدورة التنفيذية الثامنة والخمسون

النمو املةنوي بالامالنم  :201٣لاام  تة ي   قا البلداي منوا  
 من  جا الانميم ال املم واملسادامم

 

تة ينن  الر قننم الااملننم املانيننم باإلطننام االسننواتين  وامليزانيننم 
 كنننننانوي 2-4) الربنا ينننننم عنننننن دومهتنننننا السادسنننننم والسنننننا 

 (201٣ ديسمرب/األول
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 201٣ يونيهحزي اي/ 28-26 الدورة التنفيذية السابعة والخمسون

  ألف يةيا دعما   األونكااد هبا يلالل اليت األن ام

تة ي  الر قم الااملم املانيم باإلطام االسواتين  وامليزانيم الربنا يم 
 (201٣ مامس/آذام 4-5) عن دومهتا ال ابام والسا 

 

تة ي  ةنم االساثمام وامل ناميل والانمينم عنن  عمنال دومهتنا 
 (201٣ مايو/ يام ٣ -  ب يا/نيساي 29) اخلامسم

 

 2012كانوي األول/ديسمرب   4-٣ الدورة التنفيذية السادسة والخمسون

 الاحننوي ت تسن ري:  2012لانام  تة ين   قنا البلنداي مننوا  
 اإلنااجيم الةدمات لبناء املغوب  وماامف املاليم

 

تةننننننامي  الر قننننننم الااملننننننم املانيننننننم باإلطننننننام االسننننننواتين  وامليزانيننننننم 
 25-2٣الربنا ينننننننم عنننننننن  عمنننننننال دومهتنننننننا احلادينننننننم والسنننننننا  )

( ودومهتنا 2012ت  ين األول/ كاوب   ٣إىل  1متوز/يوليه  من 
 (2012ت  ين الثاي/نوفمرب  2٣-19الثالثم والسا  )

 

 ت نننننننن ين األول/ 15و متوز/يوليننننننننه 5-٣ والخمسون الخامسة التنفيذية الدورة
 2012 كاوب  

  األن ام اليت يلالل هبا األونكااد دعما  ألف يةيا

 االستثنائية الدورات  

 2016حزي اي/يونيه  1٣  الثالثون االستثنائية الدورة

  تنظيم  عمال الدوم  ال ابام ع    للمؤمت 

  ال ابام ع    للمؤمت  األعمال الاحلرييم املوموعيم للدوم 

 2015ت  ين الثاي/نوفمرب  26 والعشرون التاسعة االستثنائية الدورة

ؤمت  األمننننم املاحنننند  ملنننن ع نننن   ال اباننننم النننندوم  اناةنننناد مكنننناي
 2016 للانام  والانميم يف عام

 

 2014حزي اي/يونيه  17 الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون

  ال ك ى السنويم اخلمسوي إلن اء األونكااد

 201٣آذام/مامس  22 الدورة االستثنائية السابعة والعشرون

ملاحنننند  ا األمننننم ملننننؤمت  ع نننن   ال اباننننم النننندوم  اناةنننناد مكنننناي
 2016 للانام  والانميم يف عام

 

  مةاسم  ل  الانام  والانميم

 متنننننننننننننننننوز/ 6حزي اي/يونينننننننننننننننننه و 20و 15 الدورة االستثنائية السادسة والعشرون
 2012 يوليه

تة ينن  وحنند  الاراننيك امل ننوكم: اسنناا او الانظننيم واإلدام  
 يف مؤمت  األمم املاحد  للانام  والانميم

 
 


