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  ٢٠١٤مشروع اجلدول الزمين لالجتماعات لعام     
الربناجميـة،   جي وامليزانيـة  ة العاملة املعنية باإلطار االستراتي    ـالفرق

  )االتصاالت واملنشورات( والستون السابعةالدورة 
  مارس/آذار ١٤-١٢ 

 مارس/ آذار١٨-١٧   فترة ُمخصصة لالجتماع
 )اجتماع ملدة نصف يوم(

مارس / آذار١٨   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية
 )ملدة نصف يوم اجتماع(

عـين باالسـتثمار واالبتكـار      اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات امل    
املشاريع حتقيقاً لبناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املـستدامة،         وتنظيم

  الدورة الثانية

  مارس/آذار ٢١-١٩ 

 ٢٨-٢٧ و٢٤   فترة ُمخصصة لالجتماع
  مارس/آذار

أبريل /نيسان   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية 
  )نصف يوم ملدة اجتماع(

   مارس/آذار ٣١   جتماعفترة ُمخصصة لال
  أبريل/نيسان ٣و

  أبريل / نيسان٤   ٢٠١٥حوار جنيف بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 
  أبريل/نيسان ٨-٧   املنتدى العاملي للسلع األساسية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالسلع األساسية والتنميـة،         
  الدورة السادسة

  أبريل/ نيسان١٠-٩ 

  أبريل/ نيسان١٤   فترة ُمخصصة لالجتماع
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالتجارة واخلدمات والتنمية، 

  الدورة الثانية
  أبريل/نيسان ١٧-١٥ 

  أبريل/ نيسان٢٥-٢٢   فترة ُمخصصة لالجتماع
  مايو/أيار   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

 )اجتماع ملدة نصف يوم(
 ٢ - أبريل/نيسان ٢٨   ستثمار واملشاريع والتنمية، الدورة السادسةجلنة اال

  مايو/أيار
  مايو/أيار ٩-٥   جلنة التجارة والتنمية، الدورة السادسة

اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، الدورة        
  السابعة عشرة

  مايو/أيار ١٦-١٢ 
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عين بتعزيز التكامل والتعـاون     اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات امل    
  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(
  يونيه/ حزيران١٦   فترة خمصصة لالجتماع

الذكرى  -جمللس التجارة والتنمية    شرون  الثامنة والع الدورة االستثنائية   
   السنوية اخلمسون إلنشاء األونكتاد

  يونيه/حزيران ١٧ 

  يونيه/حزيران ١٩-١٨   ندوة عامة مع منظمات اجملتمع املدين
  يونيه/حزيران ٢٠   فترة ُمخصصة لالجتماع

  يونيه/حزيران ٢٥-٢٣   )أفريقيا (واخلمسونالتاسعة جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية 
  يوليه/متوز   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

 )اجتماع ملدة نصف يوم(
النقـل واللوجـستيات    ب املعـين اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     

  )تيسري التجارة(، الدورة الثانية التجارية وتيسري التجارة
  يوليه/متوز ٣-١ 

 وسياسات املنافسة يف    اجتماع اخلرباء املخصص املعين بدور قوانني     
تعزيز التنمية املستدامة والتجارة من خـالل النـهوض بالقـدرة           

  التنافسية للبلدان النامية على الصعيدين احمللي والدويل

  يوليه/ متوز٧ 

فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة،         
   عشرةالرابعةالدورة 

  يوليه/متوز ١٠-٨ 

البعـد  : اسية الـسنوية ملفاوضـي البلـدان الناميـة        الدورة الدر 
  االستراتيجي للمفاوضات

  يوليه / متوز١٥-١٤ 

  يوليه/متوز ١٨-١٦   فترة ُمخصصة لالجتماع
الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، الدورة 

  ) والتقييمالتعاون التقين( والستون الثامنة
  ربسبتم/أيلول ٥-٣ 

  سبتمرب/ أيلول٩-٨   دورة توجيهية للمندوبني
  سبتمرب/أيلول ٢٦-١٥   جملس التجارة والتنمية، الدورة احلادية والستون

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

تية اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن حتسني البيئة االقتصادية املوا      
  ، الدورة الثانيةعلى مجيع املستويات دعماً لتنمية شاملة ومستدامة

 /تشرين األول ١٠-٧ 
  أكتوبر



TD/B/INF.230/Rev.1 

GE.14-50178 4 

 /تشرين األول ١٦-١٣   منتدى االستثمار العاملي
  أكتوبر

 /تشرين األول ٢٤-٢٠   )١(املنتدى السنوي املعين بالتعدين
  أكتوبر

 برأكتو/تشرين األول ٢٧   حلقة العمل السنوية للمحاسبة
فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسـبة          

  الدورة احلادية والثالثون ،واإلبالغ
 /تشرين األول ٣٠-٢٨ 

  أكتوبر
  نوفمرب/تشرين الثاين   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

 )اجتماع ملدة نصف يوم(
نقل واللوجستيات التجارية   الب املعيناجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     

  )الدول اجلزرية الصغرية النامية(، الدورة الثالثة وتيسري التجارة
 نوفمرب/تشرين الثاين ٧-٣ 

اخلدمات املاليـة    اجتماع اخلرباء املعين بتأثري إمكانية الوصول إىل      
الـتمكني  : التحـويالت املاليـة    على التنمية، مبا يشمل إبراز أثر     

  لشباباالقتصادي للنساء وا

 /تشرين الثاين ١٤-١٠ 
  نوفمرب

 /تشرين الثاين ٢١-١٧   ٢٠١٤مؤمتر األمم املتحدة لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 
  نوفمرب

اجتماع اخلرباء املعين بربامج اإلدماج االجتماعي وأثرهـا علـى          
  التنمية والنمو املستدامني والشاملني

 /تشرين الثاين ٢٨-٢٤ 
  نوفمرب

  ديسمرب/كانون األول   س جملس التجارة والتنميةمشاورات رئي
 )اجتماع ملدة نصف يوم(

الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، الـدورة         
  )٢٠١٧-٢٠١٦السرد الربناجمي لفترة السنتني ( والستون التاسعة

 /كـــانون األول ٥-١ 
  ديسمرب

 /كانون األول ١٢-١٠  )أقل البلدان منواً(الستون جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية 
  ديسمرب

 / كانون األول١٧-١٥   فترة ُمخصصة لالجتماع
  ديسمرب

__________ 

 .للعلم فقط )١(
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  ٢٠١٥مشروع اجلدول الزمين لالجتماعات لعام     
    يناير/كانون الثاين   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )نصف يوماجتماع ملدة (
  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
  )يوماجتماع ملدة نصف (

  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

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

 السبعون باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، الدورة       الفرقة العاملة املعنية  
  )االتصاالت واملنشورات(

  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    جملس التجارة والتنميةمشاورات رئيس
  )اجتماع ملدة نصف يوم(

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

   ١-أبريل /نيسان ٢٧   جلنة التجارة والتنمية
  مايو/أيار

    يوما/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 التنميـة، الـدورة          

  الثامنة عشرة
  مايو/أيار ٢٢-١٨ 

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

  يونيه/حزيران ٢٣-٢٢   ندوة عامة مع منظمات اجملتمع املدين
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  يونيه/حزيران ٢٦-٢٤   )أفريقيا(جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية احلادية والستون 
    يوليه/متوز   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
  يوليه/متوز ١٠-٩   ملستهلكاجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية ا

البعد االسـتراتيجي   : الدورة الدراسية السنوية ملفاوضي البلدان النامية     
  للمفاوضات

  يوليه/متوز ١٥-١٤ 

  يوليه/متوز ٣١-٢٠   فترة ُمخصصة لالجتماع
الـدورة   الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،      

  ) والتقييمعاون التقينالت (احلادية والسبعون
  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/ين األولتشر ٩-٥   فترة ُمخصصة لالجتماع
 أكتوبر/تشرين األول ١٦-١٤   املنتدى السنوي املعين بالتعدين 
  أكتوبر/تشرين األول ١٩   حلقة العمل السنوية للمحاسبة

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسـبة          
  ، الدورة الثانية والثالثونواإلبالغ

 رأكتوب/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 السابع الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبـادئ          
 املتفق عليها اتفاقـاً متعـدد األطـراف ملكافحـة           والقواعد املنصفة 

  املمارسات التجارية التقييدية

  نوفمرب/تشرين الثاين ١٣-٩ 

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

 )٢٠١٩-٢٠١٨جي لفترة السنتني اإلطار االستراتي (الثانية والسبعون
 ٤ - نوفمرب/تشرين الثاين  ٣٠ 

  ديسمرب/كانون األول
    ديسمرب/كانون األول   مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

  )اجتماع ملدة نصف يوم(
 ديسمرب/كانون األول ١١-٩   )أقل البلدان منواً(جملس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية الثانية والستون 

النقل واللوجستيات التجاريـة    ب املعيناجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     
  )نقل البضائع املستدام(، الدورة الرابعة وتيسري التجارة

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

  )السنة يف
 اجتماعاً مدة كل    ١٨ ل إىل ما يص   

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

  منها نصف يوم، حسب االقتضاء
 اجتماعات يف السنة مدة كل منها ٦    ١٦٦الفقرة يف إطار دورات دراسية قصرية 

  يوم نصف
 مدة كل    اجتماعاً ٣٠ ما يصل إىل      )٢(تحدةمؤمترات سلعية ومؤمترات أخرى لألمم امل

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

  منها نصف يوم، حسب االقتضاء
 مدة كل    اجتماعاً ٣٠ ما يصل إىل     فرقة دراسية واجتماعات أخرىواجتماعات ألحلقات دراسية 

  م، حسب االقتضاءمنها نصف يو
       

__________ 

 .ة أو اجلمعية العاماملختصةرهناً بطلب اهليئة  )٢(


