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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  واألربعونسادسةالدورة ال

        ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠-١٢
 جدول األعمال املؤقت    

    
  تصويب
  املرفق

  :ُيستعاض عن املرفق باملرفق التايل  
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  مرفق 
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  

 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ١٢الثنني، ا

   ٩٢٥اجللسة 

 افتتاح الدورة ١ ٠٠/١١- ٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

اللجنــة  بــني دوريتتقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا  ٣ 
 سة واألربعني سادالوة واألربعني امساخل

ــارير املقدمـــ  ٤  ــر يف التقـ ــدول األطـــ النظـ ــن الـ راف مبوجـــب ة مـ
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد              ١٨  املادة
 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة :املرأة

مـــن اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع   ٢٢و  ٢١ تنيتنفيـــذ املـــاد ٥ 
 بيان استهاليل :أشكال التمييز ضد املرأة

 بيان استهاليل :سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

ــا       ٠٠/١٣- ٠٠/١١اعة الس ــدة ووكاالهتـ ــم املتحـ ــع هيئـــات األمـ ــة مـ جلـــسة غـــري رمسيـ
  )مغلقة( املتخصصة

 جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية  ٣٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

 جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ٣٠/١٧- ٣٠/١٦الساعة 

  )مغلقة( امل اجلامعالفريق الع ٧ و ٦ و ٥   ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 

    ٢٠١٠ وليهي/متوز ١٣، الثالثاء

ــارير املقدمـــ   ٩٢٦اجللسة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ ة مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 )CEDAW/C/ARG/6 (ألرجنتني لسادسالتقرير الدوري ال  

  عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٢٧اجللسة 

 )تابع (األرجنتني )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ١٤، ربعاءاأل

ــارير املقدمـــ   ٩٢٨اجللسة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ ة مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 لفيجـي  ة مـن الثـاين إىل الرابـع        الدوريـ  اريررير اجلامع للتقـ   التق  
)CEDAW/C/FJI/2-4( 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٢٩اجللســــة 

 )تابع (فيجي )تابع( ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ١٥، ميساخل

ــارير املقدمـــ   ٩٣٠اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ ة مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 لالحتـاد   والـسابع   الـسادس  ني الـدوري   اجلامع للتقريـرين   التقرير  
 )CEDAW/C/USR/7 (الروسي

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٣١اجللســــة 

 )تابع (االحتاد الروسي )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة( الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ١٦، معةاجل

   ٩٣٢اجللســــة 

 أنــشطة اللجنــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
  )مغلقة(

     ٩٣٣اجللســــة 
 أنــشطة اللجنــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري )تابع( ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

      ٢٠١٠يوليه / متوز١٩، االثنني
      ٩٣٤اجللسة 
 أنــشطة اللجنــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

 جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

  جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ٠٠/١٧- ٠٠/١٦الساعة 
 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧لساعة ا

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢٠الثالثاء، 

ــة    ٩٣٥اجللســــة  ــارير املقدمـ ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 السادس والسابع ألسـتراليا    نيالدورياجلامع للتقريرين   التقرير    
(CEDAW/C/AUL/7) 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٣٦اجللســــة 

 )تابع (أستراليا )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠  ليهيو/متوز ٢١األربعاء، 

ــارير املقدمـــ   ٩٣٧اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ ة مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

  )CEDAW/C/TUR/6 (تركياس لسادالتقرير الدوري ال  

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 للجنةأسئلة من اخلرباء وحوار مع ا )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٣٨اجللســــة 

 )تابع(تركيا  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢٢اخلميس، 

ــارير املقدمـــ   ٩٣٩اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ ة مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

ــ   ــا    ر اجلــامع للتقــ التقري ــابوا غيني ــث لب ــن األويل إىل الثال ارير م
 (CEDAW/C/PNG/3) اجلديدة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٤٠اجللســــة 

 )تابع( بابوا غينيا اجلديدة )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢٣اجلمعة، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٤ ٣٠/١٢- ٠٠/١٠الساعة 

 اجتماع غري رمسي مع الدول األطراف  ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠١٠يوليه / متوز٢٦االثنني 

ــارير املقدمـــ   ٩٤١اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   النظـ ــدول األطـ ــن الـ ة مـ
  من االتفاقية١٨  املادة

  )CEDAW/C/ALB/3(التقرير الدوري الثالث أللبانيا     
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

  ن اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة م  ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 
   ٩٤٢اجللســــة 

 )تابع(ألبانيا  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٧الثالثاء، 

 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٨األربعاء، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٩اخلميس، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠اجلمعة، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )مغلقة (اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

   ٩٤٣اجللســــة 

 ة واألربعنيبعجدول األعمال املؤقت للدورة السا ٨ ٠٠/١٨- ٠٠/١٦الساعة 

 سة واألربعنيسادرير اللجنة عن أعمال دورهتا الاعتماد تق ٩ 

  
  
  


