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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
      

  تنظيم األعمال املقترح    
    

  مذكرة من األمني العام    
 املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية تنظـيم األعمـال املقتـرح               أعدت أمانـة املنتـدى الـدائم        

  .للدورة الثامنة للمنتدى الدائم بالتشاور مع أعضاء املنتدى الدائم
  

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

      األسبوع األول
  مايو / أيار١٨االثنني، 

٠٠/١٣-٠٠/١١  
  

  افتتاح الدورة
  كتبانتخاب أعضاء امل  ١البند   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢البند   
  :متابعة توصيات املنتدى الدائم بشأن  ٣البند   

  التنمية االقتصادية واالجتماعية  )أ(
  التقرير التحليلي  •      
ــصناعات      •       ــشأن الــ ــرباء بــ ــق اخلــ ــاع فريــ ــر اجتمــ تقريــ

  االستخراجية ومسؤولية الشركات
  لشعوب األصلية والشركاتتقرير املقرر اخلاص عن ا  •      
  )تابع(  ٣البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  

  مايو/ أيار١٩الثالثاء، 
    

  )تابع(  ٣البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  نساء الشعوب األصلية  )ب(    
  التقرير التحليلي  •      
  نساء الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية واهلجرة  •      
  )تابع(  ٣البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
   الثاين للشعوب األصلية يف العاملالعقد الدويل  )ج(    
  التقرير التحليلي  •      

      مايو/ أيار٢٠األربعاء، 
  جلسة مغلقة    ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  :حقوق اإلنسان  ٤البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةتنفيذ   )أ(    
 مـن   ٤٢ تقرير اجتماع فريق اخلرباء بشأن تنفيـذ املـادة          •      

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

حـــوار مـــع املقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنـــسان   )ب(    
واحلريـــات األساســـية للـــشعوب األصـــلية ومـــع مقـــررين خاصـــني 

  آخرين
  

  مايو/ أيار٢١اخلميس، 
    

  )تابع(  ٤البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  قطب الشمايل المناقشة ملدة نصف يوم بشأن  ٥البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥

      مايو/ أيار٢٢اجلمعة، 
ــم        ٦البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ــة لألم ــصناديق التابع ــن الوكــاالت وال ــع ســتة م حــوار شــامل م

  املتحدة
  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية    
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  صندوق األمم املتحدة للسكان    
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة    
  )تابع(  ٦البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      األسبوع الثاين
  )يوم التذكّر(عطلة عامة   مايو/ أيار٢٥االثنني، 
      مايو/ أيار٢٦الثالثاء، 

  )تابع(  ٦ البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(  ٦البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥

      مايو/ أيار٢٧األربعاء، 
األعمال املقبلة للمنتـدى الـدائم مبـا يف ذلـك املـسائل الـيت ُيعـىن هبـا                     ٧البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملسائل الناشئة
  تقرير املقرر اخلاص عن تغّير املناخ  •      
  خلاص عن حيازة األراضيتقرير املقرر ا  •      
  )تابع(  ٧البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
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  الربنامج/بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ
  

      مايو/ أيار٢٨اخلميس، 

  مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة للمنتدى الدائم  ٨البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(  ٨البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  

      مايو/ أيار٢٩اجلمعة، 

  ثامنةاعتماد تقرير املنتدى الدائم عن دورته ال  ٩البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(  ٩البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  اختتام الدورة
  


