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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  ةتاسعالدورة ال
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
        إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

  تنظيم األعمال املقترح    
  

  األمانة العامةمذكرة من     
  

دائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية تنظـيم األعمـال املقتـرح               أعدت أمانـة املنتـدى الـ        
  .للدورة التاسعة للمنتدى الدائم بالتشاور مع أعضاء املنتدى الدائم

 
  

  *  E/C.19/2010/1. 
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

      األسبوع األول
  افتتاح الدورة    أبريل/ نيسان١٩االثنني 

  املكتبانتخاب أعضاء   ١البند  ٠٠/١٣-٠٠/١١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢البند  

  
 :التنميـة يف ظـل الثقافـة واهلويـة    : الشعوب األصلية ”: مناقشة املوضوع اخلاص هلذا العام      ٣البند

  “املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  من إعالن األمم٣٢  و٣ املادتان

  
  تقرير اجتماع فريق اخلرباء بشأن املوضوع اخلاص •  

  بشأن املوضوع اخلاصفريق الدعم املشترك بني الوكاالت قرير ت •
  )تابع(  ٣البند  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  احلوار مع الوكاالت
      أبريل/ نيسان٢٠الثالثاء 

  )تابع(  ٣البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  احلوار مع الشعوب األصلية

  )تابع(  ٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  احلوار مع احلكومات

      أبريل/ نيسان٢١األربعاء 
  جلسة مغلقة    ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  :حقوق اإلنسان  ٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةتنفيذ   )أ(    

  
دولـة بوليفيـا املتعـددة      إىل  ملنتـدى الـدائم     امتابعة ملخص تقرير وتوصـيات بعثـة         •  

  القوميات
  باراغوايإىل ملنتدى الدائم امتابعة ملخص تقرير وتوصيات بعثة  •    

      أبريل/ نيسان٢٢اخلميس 
  )تابع(  ٤البند  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

اخلـاص  استهاللية يقدمها السيد جيمس أنايا، مقـرر األمـم املتحـدة            الحظات  م •
  املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية

ــات األساســي    حــوار مــع ا   )ب( ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــرر اخلــاص املعــين حبال ة ملق
  مقررين خاصني آخرينمع ، وللشعوب األصلية

  أمريكا الشمالية مناقشة ملدة نصف يوم بشأن  ٥البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      



E/C.19/2010/L.1  
 

10-22080 3 
 

  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

      أبريل/ نيسان٢٣اجلمعة 
  حوار شامل مع ستة من الوكاالت والصناديق التابعة لألمم املتحدة  ٦البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي •    

  
بـشأن قـضايا    فريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت            الـسنوية ل   الدورةعن   تقرير •  

  الشعوب األصلية
  جلسة مغلقة    ٠٠/١٨-٠٠/١٥

      األسبوع الثاين
      أبريل/ نيسان٢٦االثنني 

األعمال املقبلـة للمنتـدى الـدائم، مبـا يف ذلـك املـسائل الـيت يعـىن هبـا اجمللـس االقتـصادي                          ٧البند  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  واالجتماعي واملسائل املستجدة
  :تقدمي التقارير التالية ومناقشتها

 دراسة عن تأثريات األزمة االقتصادية العاملية على الشعوب األصلية •
  والشركاتتقرير عن الشعوب األصلية  •

  حقوق الشعوب األصلية يف صيد األمساك يف البحاردراسة عن  •  ٧بند ال  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  الرنةقطعان دراسة أثر تدابري التكيف مع تغري املناخ وختفيف حدته على رعي  •    
  قوق األرض األم واالعتراف هباموضوع إيالء االعتبار حلدراسة عن  •    

      أبريل/ نيسان٢٧الثالثاء 
  لشعوب األصلية واملدارس الداخليةتقرير عن ا •  ٧البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  

دراسة لتحديد ما إذا كانـت الـسياسات واملـشاريع املتعلقـة بـتغري املنـاخ تتقيـد                    •  
  باملعايري الواردة يف اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية

 “ االكتـشاف  مبـدأ ”املعـروف بــ     دويل  الـ قـانوين   الاملفهـوم   دراسة أولية عن أثر      •
 ت عليـه انتـهاكا    قامـت ي كان مبثابة األساس الذي      ذل ا ،على الشعوب األصلية  

  ية اإلنسانهمحقوق

  

ــشعوب       •   ــاملعتقلني مــن شــباب وأطفــال ال ــق اخلــرباء املعــين ب ــر اجتمــاع فري تقري
 األصلية

  ؤمتر بيجني بعد مضي عشر سنواتالنظر يف القضايا املتعلقة مب •
  جلسة مغلقة    ٠٠/١٨-٠٠/١٥

      أبريل/ نيسان٢٨األربعاء 
  )تابع(  ٧البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
ــوم بـــــشأن   ٧البند  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥ ــدة نـــــصف يـــ ــلية والغابـــــات   مناقـــــشة ملـــ -E/2008/43(الـــــشعوب األصـــ

E/C.19/2008/13 ١٢٣، الفقرة(  
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

      أبريل/ نيسان٢٩اخلميس 
  )تابع(  ٧البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مشروع جدول أعمال اجللسة العاشرة للمنتدى  ٨البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

      أبريل/يسان ن٣٠اجلمعة 
  اعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته التاسعة  ٩البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(  ٩البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  اختتام الدورة  
      
  
  


