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  ٢٠١٣اجلدول الزمين لالجتماعات يف عام 
 )اجتماع ملدة نصف يوم(يناير / كانون الثاين١٥  مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن االسـتثمار        
شاريع من أجل بنـاء القـدرات       واالبتكار وتنظيم امل  

  اإلنتاجية والتنمية املستدامة

 يناير/ كانون الثاين٣٠-٢٨

 فرباير/ شباط١ -يناير / كانون الثاين٣١  فترة ُمخصصة لالجتماع

 )اجتماع ملدة نصف يوم( فرباير/شباط  مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

 فرباير/ شباط٢٢-١٨  فترة ُمخصصة لالجتماع

ع اخلرباء املتعدد الـسنوات بـشأن التجـارة         اجتما
  واخلدمات والتنمية

 فرباير/ شباط٢٦-٢٥

 مارس/ آذار١ -فرباير / شباط٢٧  فترة ُمخصصة لالجتماع

 مارس/ آذار٤  فترة ُمخصصة لالجتماع

دورة تدريبيـة قصرية للدبلوماسيني املقيميــن يف       
  جنيف

 مارس/ آذار٥

االسـتراتيجي وامليزانيـة    الفرقة العاملة املعنية باإلطار     
  الربناجمية، الدورة الرابعة والستون 

 مارس/ آذار٨-٦

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

اجتماع اخلرباء األحادي السنة بشأن مسامهة السياحة       
  يف التنمية املستدامة

 ) أيام٣( مارس/آذار١٥-١١

 مارس/ آذار١٩-١٨  لع األساسيةاملنتدى العاملي للس

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية       
  والتنمية

 مارس/ آذار٢١-٢٠

اجتماع اخلرباء األحادي السنة بـشأن تقيـيم أثـر          
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف التجـارة         

  والتنمية يف البلدان النامية

 مارس/ آذار٢٨-٢٥

 )اجتماع ملدة نصف يوم( أبريل/نيسان  لس التجارة والتنميةمشاورات رئيس جم

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل       
  والتعاون االقتصاديني

 ) أيام٣( أبريل/ نيسان٥-٢

 أبريل / نيسان٨  فترة ُمخصصة لالجتماع

دورة تدريبيـة قصرية للدبلوماسيني املقيميــن يف       
  جنيف

 أبريل/ نيسان٩
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جتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن النقـل          ا
  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

 أبريل/ نيسان١٢-١٠

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيـز البيئـة         
االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات دعماً للتنمية   

  الشاملة واملستدامة

 ) أيام٣( أبريل/ نيسان١٩-١٥

 مايو/ أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٩  ثمار واملشاريع والتنمية، الدورة اخلامسةجلنة االست

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

دورة تدريبيـة قصرية للدبلوماسيني املقيميــن يف       
  جنيف

 مايو/ أيار٦

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

اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض        
  )١(التنمية، الدورة السادسة عشرة

 يونيه/ حزيران٧-٣

 يونيه/ حزيران٢١-١٧  جلنة التجارة والتنمية، الدورة اخلامسة

 يونيه/ حزيران٢٥-٢٤  ندوة عامة مع منظمـات اجملتمـع املدين 

الـسابعة   دورة التنفيذيـة  جملس التجارة والتنمية، ال   
  )املعنية بأفريقيا وتقارير اللجان(واخلمسون 

 يونيه/ حزيران٢٨-٢٦

فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات       
  املنافسة، الدورة الثالثة عشرة 

 يوليه/ متوز١٠-٨

املستهلكني  اجتماع اخلرباء املخصص بشأن العالقة بني     
  وسياسات املنافسة 

 يوليه/ متوز١٢-١١

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

الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة        
  )التعاون التقين(الربناجمية، الدورة اخلامسة والستون 

 سبتمرب/ أيلول٤-٢

 سبتمرب/ أيلول٢٧-١٦  جملس التجارة والتنمية، الدورة الستون

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

 ) أيام٣( أكتوبر/تشرين األول  فترة ُمخصصة لالجتماع 

فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املعـين باملعـايري     
باإلضافة (الدولية للمحاسبة واإلبالغ، الدورة الثالثون      

  )إىل حلقة عمل

 أكتوبر/ تشرين األول١١-٨

 أكتوبر/ تشرين األول٢٤-٢١  فترة ُمخصصة لالجتماع

__________ 

 .للعلم فقط )١(
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 )اجتماع ملدة نصف يوم( نوفمرب/تشرين الثاين  مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

ــشرين األول٢٨  فترة ُمخصصة لالجتماع ــوبر / ت ــشرين ١ -أكت  ت
 ) أيام٣( نوفمرب/الثاين

 نوفمرب/ن الثاين تشري٨-٤  فترة ُمخصصة لالجتماع

إضافة إىل اجتماع   (املؤمتر الدويل التاسع إلدارة الديون      
  )الفريق االستشاري

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٥-١١

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١٨  فترة ُمخصصة لالجتماع

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩-٢٥  فترة ُمخصصة لالجتماع

 )اجتماع ملدة نصف يوم( ديسمرب/ولكانون األ  مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية

الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة        
  الربناجمية، الدورة السادسة والستون

 ديسمرب/ كانون األول٤-٢

 ديسمرب/ كانون األول٦-٥  فترة ُمخصصة لالجتماع

اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن النقـل          
  يسري التجارة واللوجستيات التجارية وت

 ديسمرب/ كانون األول١١-٩

جملس التجارة والتنمية، الـدورة التنفيذيـة الثامنـة         
  واخلمسون

 ديسمرب/ كانون األول١٣-١٢
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  ترتيبات لعقد اجتماعات أخرى يف كل عام    
ثـالث دورات   (جملس التجارة والتنمية، الدورات التنفيذية      

 )السنة يف
احـد اجتماعاً مدة كل و    ١٨حبد أقصاه   

 منها نصف يوم، حسب االقتضاء

 اجتماعات مدة كل واحد١٠حبد أقصاه     استعراض سياسات االستثمار
 منها نصف يوم، حسب االقتضاء

 اجتماعات يف السنة مدة كل واحـد٦ ١٦٦دورات دراسية قصرية حول الفقرة 
 منها نصف يوم

 مدة كل واحـد اجتماعاً ٣٠حبد أقصاه     )٢(مؤمترات سلعية ومؤمترات أخرى لألمم املتحدة
 منها نصف يوم، حسب االقتضاء

 مدة كل واحـد اجتماعاً ٢٤حبد أقصاه     مشاورات رئيس جملس التجارة والتنمية 
 منها نصف يوم، حسب االقتضاء

 مدة كل واحـد اجتماعاً ٣٠حبد أقصاه    حلقات دراسية وأفرقة دراسية واجتماعات أخرى
 منها نصف يوم، حسب االقتضاء

    
 

 
 

__________ 

 .رهناً بطلب اهليئة املختصة أو اجلمعية العامة )١(


