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*1800906*  

 المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 
 الدورة السابعة عشرة 

 ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٧-١٦نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 
    األعمال وتنظيم األعمال جدولإقرار 

 تنظيم األعمال المقترح   
  

 مذكرة من األمانة   
 

أعدت أمانة املنتدى الدائم املعين بقضـــــــــــــايا النـــــــــــــعوح األدـــــــــــــ ية  ن يم األعمال املق   ل دورة  
 السابعة عنرة ل منتدى بالتناور مع أعضاء املنتدى.

 
  

 
 

 
 *E/C.

 

 * E/C.19/2018/1. 

http://undocs.org/E/C.19/2016/1
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 الربنامج بند جدول األعمال التاريخ/الوقت
   األسبوع األول   

   أبريل /نيسان 16االثنين، 
 افتتا  الدورة  ٠٠:١3-١١:٠٠

 انتخاح أعضاء املكتب ١البند  
 إقرار جدول األعمال و ن يم األعمال ٢البند  

 متابعة  وديات املنتدى الدائم 3البند   ١٨:٠٠-٠٠:١5
 نفيذ اجملاالت الســــتة الل ف  ملن املنتدى الدائم بوالية بنــــ  ا  4البند  

 يف ضوء إعالن األمم املتحدة بن ن حقوق النعوح األد ية 
 ]قائمة املتك مني[

   نيسان/أبريل 1٧الثالثاء، 
احلقوق اجلماعية ل نــعوح األدــ ية ”مناقنــة بنــ ن موضــو   ٨البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠

 “واملوارد الطبيعيةيف األراضي واألقاليم 
 ]قائمة املتك مني[

احلقوق اجلماعية ل نــعوح األدــ ية ”مناقنــة بنــ ن موضــو   ( ابع) ٨البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5
 “يف األراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية

 ]ج سة حتاور[ ٢٠3٠خطة التنمية املستدامة لعام  9البند  
 ]قائمة املتك مني[

   نيسان/أبريل 1٨األربعاء، 
احلوار مع املقررة اخلادة املعنية حبقوق النعوح األد ية ومع  ١٠البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠

 رئيس آلية اخلرباء املعنية حبقوق النعوح األد ية
 ]ج سة حتاور[

احلوار مع املقررة اخلادة املعنية حبقوق النعوح األد ية ومع  ( ابع) ١٠البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5
 حبقوق النعوح األد يةرئيس آلية اخلرباء املعنية 

 ]قائمة املتك مني[
   نيسان/أبريل 1٩الخميس، 

 نفيذ اجملاالت الســــتة الل ف  ملن املنتدى الدائم بوالية بنــــ  ا  ( ابع) 4البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠
 يف ضوء إعالن األمم املتحدة بن ن حقوق النعوح األد ية 

 ]قائمة املتك مني[
 نفيذ اجملاالت الســــتة الل ف  ملن املنتدى الدائم بوالية بنــــ  ا  ( ابع) 4البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5

 يف ضوء إعالن األمم املتحدة بن ن حقوق النعوح األد ية 
 ]قائمة املتك مني[

األعمال املقب ة ل منتدى الدائم، مبا يف ذلك املســــــــــــــــائل الل  ١٢البند  
 ين ر فيها اجمل س االقتصادي واالجتماعي واملسائل الناشئة

 ]قائمة املتك مني[
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 الربنامج بند جدول األعمال التاريخ/الوقت
   نيسان/أبريل ٢٠الجمعة،    

متـــابعـــة الوخليقـــة اخلتـــاميـــة ل مؤبر العـــاملي املعين بـــالنـــــــــــــــعوح  ١١البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠
 األد ية:

 نفيذ خطط العمل واالســـــــــــــــ ا ي يات والتداب   )أ( 
 ؛األخرى املتخذة ع ى الصعيد الوطين

سبل  عزيز منارفة النعوح األد ية يف أعمال  )ح( 
 ؛األمم املتحدة

 نفيذ خطة العمل املعتَمدة ع ى نطاق من ومة  )ج( 
 .األمم املتحدة بن ن النعوح األد ية

 ]قائمة املتك مني[
 احلوار مع النعوح األد ية 5البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5

 ]ج سة حتاور[
   األسبوع الثاني

   نيسان/أبريل ٢٣االثنين، 
من ومة األمم املتحدة ودــــناديقها وبرا ها حوار مع وفاالت  ٧البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠

 )ج سة مغ قة(
 حوار مع الدول األعضاء )ج سة مغ قة(  ٦البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5

   نيسان/أبريل ٢٤الثالثاء، 
 ج سات مغ قة وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائم   ٠٠:١3-١٠:٠٠
 ج سات مغ قة وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائم  ١٨:٠٠-٠٠:١5

   نيسان/أبريل ٢٥األربعاء، 
 ج سات مغ قة وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائم  ٠٠:١3-١٠:٠٠
 ج سات مغ قة وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائم  ١٨:٠٠-٠٠:١5

   نيسان/أبريل ٢6الخميس، 
 ج سات مغ قة وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائم   ٠٠:١3-١٠:٠٠
 وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائمج سات مغ قة   ١٨:٠٠-٠٠:١5

   نيسان/أبريل ٢٧الجمعة، 
 ج سات مغ قة وخلنائية مع أعضاء املنتدى الدائم  ٠٠:١3-١٠:٠٠
 جدول األعمال املؤقت ل دورة الثامنة عنرة  ١3البند   ١٨:٠٠-٠٠:١5

 اعتماد  قرير املنتدى الدائم عن أعمال دور ه السابعة عنرة ١4البند  
 الدورة اختتام  
 
 

 


