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  )١(٢٠١٣اجلدول الزمين لالجتماعات لعام     
 ديسمرب /انون األول ك١٣-١٢   جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٤مشروع اجلدول الزمين لالجتماعات لعام     
  يناير /كانون الثاين   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
  يناير/كانون الثاين ٢٤-٢٠   فترة ُمخصصة لالجتماع 
  يناير/كانون الثاين ٣١-٢٧   فترة ُمخصصة لالجتماع 

  فرباير/شباط   س التجارة والتنميةمشاورات رئيس جمل
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  فرباير/شباط ٢١-١٧   فترة ُمخصصة لالجتماع
  فرباير/شباط ٢٨-٢٤   فترة ُمخصصة لالجتماع

اجتماع الفريق العامل املعين بتعزيـز التعـاون يف         
اللجنة املعنية بتسخري العلـم والتكنولوجيـا        إطار

  ألغراض التنمية

  فرباير/شباط ٢٨-٢٤ 

  مارس/آذار   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  مارس/آذار ٤-٣   فترة ُمخصصة لالجتماع 
  مارس/آذار ١١-١٠   فترة ُمخصصة لالجتماع 

 ة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية     ـالفرق
االتـصاالت  ( والـستون    السابعةالربناجمية، الدورة   

  )واملنشورات

  مارس/آذار ١٤-١٢ 

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين باالسـتثمار       
واالبتكار وتنظيم املشاريع حتقيقاً لبنـاء القـدرات        

  اإلنتاجية والتنمية املستدامة، الدورة الثانية

  مارس/آذار ٢١-١٧ 

  مارس/آذار ٢٨-٢٤   فترة ُمخصصة لالجتماع

__________ 

وختضع مجيع االجتماعات املذكورة هنا إلصدار      . ُتعقد االجتماعات كافة يف جنيف ما مل ُيذكر خالف ذلك          ) ١(
 . أسابيع على األقلبستةإخطار خطي ُيرسل عادة قبل تاريخ االفتتاح 
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  أبريل/نيسان   التنميةمشاورات رئيس جملس التجارة و
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  أبريل/نيسان ٤ - مارس/آذار ٣١   فترة ُمخصصة لالجتماع
  أبريل/نيسان ٨-٧   املنتدى العاملي للسلع األساسية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعـين بالـسلع        
  األساسية والتنمية، الدورة السادسة

  أبريل/نيسان ١١-٩ 

ء املتعدد السنوات املعـين بالتجـارة     اجتماع اخلربا 
  واخلدمات والتنمية، الدورة الثانية

  أبريل/نيسان ١٧-١٤ 

  أبريل/نيسان ٢٣-٢٢   فترة ُمخصصة لالجتماع
  أبريل/نيسان ٢٥-٢٤   ندوة عامة مع منظمات اجملتمع املدين

  مايو/أيار   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  مايو/أيار ٢ - أبريل/نيسان ٢٨   ة االستثمار واملشاريع والتنمية، الدورة السادسةجلن
  مايو/أيار ٩-٥   جلنة التجارة والتنمية، الدورة السادسة

اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض      
  التنمية، الدورة السابعة عشرة

  مايو/أيار ١٦-١٢ 

ت املعـين بتعزيـز   اجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوا  
  التكامل والتعاون االقتصاديني، الدورة الثانية 

  مايو/أيار ٢٠-١٩ 

  مايو/أيار ٢٣-٢١   فترة ُمخصصة لالجتماع
  يونيه/حزيران   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
الذكرى  -الدورة االستثنائية جمللس التجارة والتنمية      

   ن إلنشاء األونكتادالسنوية اخلمسو
  يونيه/حزيران ١٦ 

  يونيه/حزيران ٢٠-١٧   فترة ُمخصصة لالجتماع
التاسـعة  جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية      

  )أفريقيا (واخلمسون
  يونيه/حزيران ٢٥-٢٣ 

  يونيه/حزيران ٣٠   فترة ُمخصصة لالجتماع
  يوليه/متوز   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )جتماع ملدة نصف يوما(
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النقـل  ب املعـين اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات      
، الـدورة   واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة   

  )تيسري التجارة(الثانية 

  يوليه/متوز ٣-١ 

  يوليه/متوز ٤   فترة ُمخصصة لالجتماع
فريق اخلرباء احلكومي الـدويل املعـين بقـوانني         

   عشرةلرابعةاوسياسات املنافسة، الدورة 
  يوليه/متوز ٩-٧ 

  يوليه/متوز ١١-١٠   اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املستهلك
: الدورة الدراسية السنوية ملفاوضي البلدان الناميـة      

  البعد االستراتيجي للمفاوضات
  يوليه/متوز ١٥-١٤ 

  يوليه/متوز ١٨-١٦   فترة ُمخصصة لالجتماع
  سبتمرب/يلولأ ١   دورة توجيهية للمندوبني

الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية      
 التعاون الـتقين  ( والستون   الثامنةالربناجمية، الدورة   

  )والتقييم

  سبتمرب/أيلول ٥-٣ 

  سبتمرب/أيلول ٢٦-١٥   جملس التجارة والتنمية، الدورة احلادية والستون
  أكتوبر/األولتشرين    مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن حتسني البيئة       
االقتصادية املواتية على مجيع املستويات دعماً لتنمية      

  ، الدورة الثانيةشاملة ومستدامة

  أكتوبر/تشرين األول ١٠-٧ 

  أكتوبر/تشرين األول ١٧-١٣   فترة ُمخصصة لالجتماع
  أكتوبر/تشرين األول ٢٤-٢٠   )٢( املعين بالتعديناملنتدى السنوي

  أكتوبر/تشرين األول ٢٧   منتدى احملاسبة السنوي 
فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري        

  الدورة احلادية والثالثون ،الدولية للمحاسبة واإلبالغ
  أكتوبر/تشرين األول ٣٠-٢٨ 

  نوفمرب/تشرين الثاين   ميةمشاورات رئيس جملس التجارة والتن
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  نوفمرب/تشرين الثاين ٧-٣   فترة ُمخصصة لالجتماع
__________ 

 .للعلم فقط )٢(
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اجتماع اخلرباء املعين بتـأثري إمكانيـة الوصـول         
اخلدمات املالية على التنمية، مبا يشمل إبـراز         إىل
التمكني االقتصادي للنـساء    : التحويالت املالية  أثر

  والشباب

  نوفمرب/الثاينتشرين  ١٤-١٠ 

  نوفمرب/تشرين الثاين ٢١-١٧   فترة ُمخصصة لالجتماع
اجتماع اخلرباء املعين بربامج اإلدماج االجتمـاعي       

  وأثرها على التنمية والنمو املستدامني والشاملني
  نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨-٢٤ 

  ديسمرب/كانون األول   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )ف يوماجتماع ملدة نص(

الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة        
السرد الربنـاجمي   ( والستون   التاسعةالربناجمية، الدورة   

  )٢٠١٧-٢٠١٦لفترة السنتني 

  ديسمرب/كانون األول ٥-١ 

الـستون  جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية      
  )أقل البلدان منواً(

  ديسمرب/كانون األول ١٢-١٠ 

النقـل  ب املعـين اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات      
 الـدورة   واللوجستيات التجارية وتيسري التجـارة    

  )الدول اجلزرية الصغرية النامية(الثالثة 

  ديسمرب/كانون األول ١٩-١٥ 

  ٢٠١٥عام مشروع اجلدول الزمين لالجتماعات ل    
  يناير/كانون الثاين   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
  يناير/كانون الثاين ١٦-١٢   فترة ُمخصصة لالجتماع

  يناير/كانون الثاين ٢٣-١٩   أحادي السنة/اجتماع خرباء متعدد السنوات
  يناير/كانون الثاين ٣٠-٢٦   أحادي السنة/اجتماع خرباء متعدد السنوات

  فرباير/شباط   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )ع ملدة نصف يوماجتما(

  فرباير/شباط ١٣-٩   فترة ُمخصصة لالجتماع
  فرباير/شباط ٢٠-١٦   أحادي السنة/اجتماع خرباء متعدد السنوات
  فرباير/شباط ٢٧-٢٣   أحادي السنة/اجتماع خرباء متعدد السنوات
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  مارس/آذار   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

لة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة       الفرقة العام 
  )االتصاالت واملنشورات (السبعونالربناجمية، الدورة 

  مارس/آذار ١٣-٩ 

  مارس/آذار ٢٠-١٦   فترة ُمخصصة لالجتماع
  مارس/آذار ٢٧-٢٣   أحادي السنة/اجتماع خرباء متعدد السنوات
  مارس/آذار ٣١-٣٠   املنتدى العاملي للسلع األساسية

  أبريل/نيسان   اورات رئيس جملس التجارة والتنميةمش
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  أبريل/نيسان ١٧-١٣   أحادي السنة/اجتماع خرباء متعدد السنوات
  أبريل/نيسان ٢٤-٢٠   فترة ُمخصصة لالجتماع

  مايو/أيار ١-أبريل /نيسان ٢٧   جلنة التجارة والتنمية
  مايو/أيار   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
  مايو/أيار ٨-٤   جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية، الدورة السابعة

اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض      
  التنمية، الدورة الثامنة عشرة

  مايو/أيار ٢٢-١٨ 

  يونيه/حزيران   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  ) نصف يوماجتماع ملدة(

  يونيه/حزيران ٢٣-٢٢   ندوة عامة مع منظمات اجملتمع املدين
جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية احلاديـة       

  )أفريقيا(والستون 
  يونيه/حزيران ٢٦-٢٤ 

  يوليه/متوز   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  يوليه/متوز ١٠-٩   اية املستهلكاجتماع اخلرباء املخصص املعين حبم
: الدورة الدراسية السنوية ملفاوضي البلدان الناميـة      

  البعد االستراتيجي للمفاوضات
  يوليه/متوز ١٥-١٤ 

  يوليه/متوز ٣١-٢٠   فترة ُمخصصة لالجتماع
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الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية      
 التعاون التقين  (احلادية والسبعون الدورة   الربناجمية،
  )والتقييم

  سبتمرب/أيلول ٤-٢ 

  سبتمرب/أيلول ٧   دورة توجيهية للمندوبني
  سبتمرب/أيلول ٢٥-١٤   جملس التجارة والتنمية، الدورة الثانية والستون

  أكتوبر/تشرين األول   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

  أكتوبر/تشرين األول ٩-٥   فترة ُمخصصة لالجتماع
  أكتوبر/تشرين األول ١٦-١٤   املنتدى السنوي املعين بالتعدين 

  أكتوبر/تشرين األول ١٩   منتدى احملاسبة السنوي
فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري       

  ، الدورة الثانية والثالثونالدولية للمحاسبة واإلبالغ
  أكتوبر/تشرين األول ٢٢-٢٠ 

  أكتوبر/تشرين األول ٣٠-٢٦   فترة ُمخصصة لالجتماع
  نوفمرب/تشرين الثاين   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
  نوفمرب/تشرين الثاين ٦-٢   فترة ُمخصصة لالجتماع

مؤمتر األمم املتحدة الـسابع السـتعراض مجيـع         
تفـق  جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة امل     

عليها اتفاقاً متعدد األطراف ملكافحة املمارسـات       
  التجارية التقييدية

  نوفمرب/تشرين الثاين ١٣-٩ 

  نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧-٢٣   فترة ُمخصصة لالجتماع
الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية      

اإلطـار   (الثانيـة والـسبعون   الدورة   الربناجمية،
  )٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتني االستراتيجي 

 ٤ - نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠ 
  ديسمرب/كانون األول

  ديسمرب/كانون األول   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذيـة الثانيـة        
  )أقل البلدان منواً(والستون 

  ديسمرب/كانون األول ١١-٩ 

النقـل  ب املعـين ماع اخلرباء املتعدد الـسنوات      اجت
، الـدورة   واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة   

  )نقل البضائع املستدام(الرابعة 

  ديسمرب/كانون األول ١٨-١٤ 
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  ترتيبات لعقد اجتماعات أخرى يف كل عام    
لس التجارة والتنمية،   جملالدورات التنفيذية   

  )السنة ثالث دورات يف(
 اجتماعاً مدة كل منها١٨ ىلما يصل إ    

  نصف يوم، حسب االقتضاء
كـل  اجتماعات مدة١٠ ما يصل إىل       سياسات االستثماراتاستعراض

  منها نصف يوم، حسب االقتضاء
 اجتماعات يف السنة مدة كل منـها٦    ١٦٦الفقرة يف إطار دورات دراسية قصرية 

  يوم نصف
مؤمترات سلعية ومؤمترات أخـرى لألمـم       

  )٣(ةاملتحد
 مدة كل منها اجتماعاً ٣٠ ما يصل إىل    

  نصف يوم، حسب االقتضاء
 مدة كل منها اجتماعاً ٢٤ ما يصل إىل      مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية 

  نصف يوم، حسب االقتضاء
فرقة دراسية  واجتماعات أل حلقات دراسية   

  واجتماعات أخرى
 مدة كل منها اجتماعاً ٣٠ ما يصل إىل    

  حسب االقتضاءنصف يوم، 

        

__________ 

 .ة أو اجلمعية العاماملختصةرهناً بطلب اهليئة  )٣(


