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  اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم
        ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ -فرباير / شباط٢٣نيويورك، 

  مشروع برنامج العمل    
    

  الوثائق  بند جدول األعمال   الوقت/التاريخ

      األسبوع األول
  فرباير/ شباط٢٣االثنني، 

  ٢٠٦اجللسة العامة 
٠٠/١٣- ٠٠/١٠  

   افتتاح الدورة-  ١
   أعضاء املكتب انتخاب-  ٢
   إقرار جدول األعمال-  ٣
   تنظيم األعمال-  ٤
   مناقشة عامة-  ٥

  
A/AC.121/2009/L.1  
A/AC.121/2009/L.2  

A/AC.121/2009/1  
A/63/615 and Add.1 

A/63/630 
A/63/666-S/2008/813 

  ٢٠٧اجللسة العامة 
٠٠/١٨- ٠٠/١٥  

  )تابع( مناقشة عامة -  ٥
  

      فرباير/ شباط٢٤الثالثاء، 
  ٢٠٨اجللسة العامة 

٠٠/١٣- ٠٠/١٠  
  )تابع( مناقشة عامة -  ٥

  
  ٢٠٩اجللسة العامة 

٠٠/١٨- ٠٠/١٥  
  )تابع( مناقشة عامة -  ٥

  
      فرباير / شباط٢٥األربعاء، 

      الفريق العامل اجلامع
تقريـر شــامل عــن  : إحاطـة مــن األمانـة العامــة    ٣٠/١١- ٠٠/١٠

إعـــادة تنظـــيم هيكـــل إدارة عمليـــات حفـــظ  
    الدعم امليداينالسالم و
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  الوثائق  بند جدول األعمال   الوقت/التاريخ

ــة العامــة    ٠٠/١٣- ٣٠/١١ ختطــيط البعثــات  : إحاطــة مــن األمان
    )املدنية والعسكرية(

اســتعراض شــعبة : إحاطــة مــن األمانــة العامــة   ٣٠/١٦- ٠٠/١٥
    الشرطة

تقريــر عــن قــدرة : إحاطــة مــن األمانــة العامــة   ٠٠/١٨- ٣٠/١٦
    الشرطة الدائمة

      فرباير / شباط٢٦اخلميس، 
      ل اجلامعالفريق العام

    إحاطة عن بناء السالم واإلنعاش املبكر  ٣٠/١١- ٠٠/١٠
ــة   ٠٠/١٣- ٣٠/١١ ــة العامـ ــن األمانـ ــة مـ ــات : إحاطـ إدارة البعثـ

مركز التحليل املشترك بـني البعثـات، مركـز         (
العمليــــــات املــــــشتركة، املركــــــز املــــــشترك 

    )للعمليات السوقية
ــة   ٣٠/١٦- ٠٠/١٥ ــة العامـ ــة مـــن األمانـ ــ: إحاطـ ــر الفريـ ق تقريـ

العامل املعين بقدرة سيادة القـانون الـيت ميكـن          
    نشرها

    )ؤكد الحقاي(إحاطة من األمانة العامة   ٠٠/١٨- ٣٠/١٦
      فرباير / شباط٢٧اجلمعة، 

      الفريق العامل اجلامع
ــة     ٣٠/١١- ٠٠/١٠ ــة العامـ ــن األمانـ ــة مـ ــذ املهـــام  : إحاطـ تنفيـ

    املطلوبة
    )حتديث(الرصد التقين   ٠٠/١٣- ٣٠/١١
    )ؤكد الحقاي(إحاطة من األمانة العامة   ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

      األسبوع الثاين
مــارس إىل / آذار٢مــن االثــنني  

  مارس /آذار ٦
  تأجيل إلجراء مشاورات يف الفريق

  
      اٍألسبوعان الثالث والرابع

ــنني  مـــــــارس إىل / آذار٩االثـــــ
  مارس/ آذار٢٠اجلمعة 

النظر يف مـشروع تقريـر الفريـق العامـل            - ٦
  اجلامع

التوصيات (مشروع التقرير 
  )واالستنتاجات

      الفريق العامل اجلامع
  مارس/ آذار٢٠اجلمعة، 

  ٢١٠اجللسة العامة 
اعتماد التقرير املقدم إىل اجلمعية العامـة         - ٧

  يف دورهتا الثالثة والستني
  مشروع التقرير ككل

  
  .ودي سيحدد موعدها يف مرحلة الحقةتقرير بر/اإلحاطة املتعلقة بقدرة أفريقيا على حفظ السالم  :مالحظة

  


