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 التجارة والتنميةمجلس 
 الدورة التنفيذية الخامسة والستون

 2017حزيران/يونيه  27 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1
 األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا-2
 من النظام الداخلي للمجلس 77تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة  -٣
 ىمسائل أخر  -٤
 تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية اخلامسة والستني-٥

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 جدول األعمال املؤقت هلذه الدورة.يرد أعاله  -1

 الوثائق
TD/B/EX(65)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 TD/B/EX(65)/1 األمم املتحدة 

مؤتمر األمم المتحدة  
 للتجارة والتنمية
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  2البند 
 األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعماا ألفريقيا

يُعد سنوياً تقرير عن األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقياا، ويُقاد م إد دورة  -2
تنفيذيااة سلااس التجااارة والتنميااة. ويتضاامن التقرياار استعرا اااً عاماااً ملااا يضااطلع  ااه األونكتاااد ماان 

ذلا  يف  أنشطة حبا  ولليال فيماا يتعلاق  تنمياة أفريقياا، فضااًل عان مل اد ألنشاطة  اددة،  اا
وتيااة  اخلاادمات اتستشااارية والتعاااون التقااط يف ماال قطااات ماان القطاعااات الاايت تاادخل يف نطااا 

اليت ُقدِّمت  TD/B/EX(63)/2ويكمل هذا التقرير وحيّدث املعلومات الواردة يف الوثيقة األونكتاد. 
  .2016إد الدورة التنفيذية الثالثة والستني للمجلس يف أيلول/سبتمرب 

 الوثائق

TD/B/EX(65)/2 األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا 

 تقرير األمني العام لألونكتاد

  3البند   
ممممل النظممماخ المممدا لي  77تسممممية المنظمممماا حيمممر الحكوميمممة ألحمممرا  الممممادة 

  للمجلس
 77يف املاادة تلقت أماناة األونكتااد  اس الباات لا درال يف القائماة املنياو  علي اا  -٣

قائماااة  املنظماااات غاااري  TD/B/NGO/LIST/20وتاااريفد يف الوثيقاااة  مااان النظاااام الاااداخلي للمجلاااس.
 احلكومية املعتمدة.

 الوثائق

TD/B/EX(65)/R.1 الب مقدم من جملس األعمال التجارية الييط األفريقي  
 مذمرة من أمانة األونكتاد

TD/B/EX(65)/R.2 الب مقدم من مبادرة ستشتينغ ل  الغ العاملي  
 مذمرة من أمانة األونكتاد

TD/B/EX(65)/R.3  21الب مقدم من را طة أفريقيا  
 مذمرة من أمانة األونكتاد

TD/B/EX(65)/R.4 الب مقدم من املنظمة العاملية للمنااق احلرة  
 مذمرة من أمانة األونكتاد

TD/B/EX(65)/R.5  را طة عموم اهلند لليناعاتالب مقدم من  
 مذمرة من أمانة األونكتاد

  4البند 
 مسائل أ رى

   5البند   
 تقرير مجلس التجارة والتنمية عل دورته التنفيذية الخامسة والستيل

    


