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 الشروح  

 افتتاح الدورة  -١  

اللجنـة  ى التمييـز ضـد املـرأة دورة         تفتتح رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء عل     س  
 .واألربعني ةسابعال

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢  

يف جدول   من النظام الداخلي على أن يكون البند املوضوعي األول           ٩تنص املادة     
 على أن ُيِعّد األمـني      ٧وتنص املادة   . األعمال املؤقت ألية دورة هو إقرار جدول األعمال       

العام جدول األعمال املؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيسة اللجنة، متشيا مـع األحكـام           
 . من االتفاقية٢٢ إىل ١٧ذات الصلة يف املواد من 

 األعمال املؤقت لـدورهتا     بعني جدول ة واألر سادسوقد أقرت اللجنة يف دورهتا ال       
 .واألربعني ةسابعال

ـ اللجنـة    دوريتبـني   تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبـا          -٣   ة واألربعـني   سادسال
 واألربعني  ةسابعالو

، بإطالع اللجنة على األنشطة واألحداث الـيت        ٣ ستقوم الرئيسة، يف إطار البند      
 .هلا تأثري على أعمال اللجنةجرت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان 

  الوثائق    
  )CEDAW/C/2010/47/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

 القضاء  من اتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة   - ٤  
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 االتفاقية بأن تقدم     من االتفاقية على أن تتعهد الدول األطراف يف        ١٨تنص املادة     
إىل األمني العام تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غريهـا مـن                  
أجل إنفاذ أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخر ُيحَرز يف هذا الصدد، لكـي تنظـر فيـه                  

يف الدولـة   ويتعني تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية             . اللجنة
  .املعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك

اجلـامع  التقرير  : ة واألربعني التقارير التالية   سابعُتعرض على اللجنة يف دورهتا ال     وس  
الـدوري  ؛ والتقرير   )CEDAW/C/BHS/4(البهاما  ة من األويل إىل الرابع جلزر       الدوريللتقارير  

الرابـع  لتقريرين الـدوريني  اجلامع ل؛ والتقرير  )CEDAW/C/BFA/6( فاسو   السادس لبوركينا 
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 الطـة الرابـع مل   الـدوري ؛ والتقرير   )CEDAW/C/CZE/5(واخلامس للجمهورية التشيكية    
)CEDAW/C/MLT/4(   اجلامع للتقريرين الدوريني اخلـامس والـسادس لتـونس         ؛ والتقرير
)CEDAW/C/TUN/6(    دورية من الرابـع إىل الـسابع ألوغنـدا         ؛ والتقرير اجلامع للتقارير ال
)CEDAW/C/UGA/7.(   

 من النظام الداخلي على أن حيضر ممثلو الدولة الطرف جلـسات         ٥١وتنص املادة     
اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة وأن يشاركوا يف املناقشات وجييبوا علـى األسـئلة               

  .املتعلقة بالتقرير
على أن ُيخِطر األمني العام اللجنـةَ يف كـل    من النظام الداخلي ٤٩وتنص املادة    

.  مـن االتفاقيـة    ١٨ طرف مبوجب املادة     ة من دول  رير مطلوب تقاستالم أي   عدم  بدورة  
ويقدم األمني العام أيضا إىل اللجنة قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية              

  .اقية ومل تنظر اللجنة فيها بعدوقائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتف
ة واألربعني، تقرير األمني العام عن حالة       سابعيعرض على اللجنة، يف دورهتا ال     وس  

  ).CEDAW/C/2010/47/2( من االتفاقية ١٨تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة 
عداد كل دورة، جيتمع فريق عامل ملا قبل الدورة تابع للجنة إل          موعد انعقاد   وقبل    

ملقرر إىل الدول األطراف قبل اجللسات ا     إلحالتها  قائمة باملسائل واألسئلة املتصلة بالتقارير      
ـ      اجتمع ال  وقد. مناقشة تقاريرها فيها   ة واألربعـني يف    سابعفريق العامل ملا قبل الدورة ال

وسُيعرض على اللجنة تقرير الفريـق   .٢٠١٠فرباير /شباط ١٢ إىل  ٨ يف الفترة من     جنيف
وردود الدول األطراف علـى قـوائم        )CEDAW/PSWG/2010/47 (امل ملا قبل الدورة   الع

  .املسائل واألسئلة اليت أعدها الفريق العامل
  الوثائق    

  )CEDAW/C/BHS/4(البهاما ة من األويل إىل الرابع جلزر الدورياجلامع للتقارير التقرير 
   )CEDAW/C/BFA/6(الدوري السادس لبوركينا فاسو التقرير 
) CEDAW/C/CZE/5(الرابع واخلامس للجمهورية التشيكية    لتقريرين الدوريني   اجلامع ل التقرير  

   )CEDAW/C/MLT/4 (الطةالرابع مل الدوريلتقرير ا
   )CEDAW/C/TUN/6(اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس لتونس التقرير 

  )CEDAW/C/UGA/7( ألوغندا التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الرابع إىل السابع
  ) CEDAW/PSWG/2010/47 (تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة
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  قوائم املسائل واألسئلة    
  )CEDAW/C/BHS/Q/1-4( جزر البهاما

  )CEDAW/C/BFA/Q/6 (بوركينا فاسو
  )CEDAW/C/TCD/Q/4 (تشاد

  )CEDAW/C/CZE/Q/5 (اجلمهورية التشيكية
  )CEDAW/C/MLT/Q/4( مالطة
  )CEDAW/C/TUN/Q/6 (نستو

  )CEDAW/C/UGA/Q/7 (أوغندا

  الردود على قوائم املسائل واألسئلة    
  )CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1 (بوركينا فاسو

  )CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1 (تشاد
  )CEDAW/C/CZE/Q/5/Add.1 (اجلمهورية التشيكية

  )CEDAW/C/MLT/Q/4/Add.1 (مالطة
  )CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1(تونس 
  )CEDAW/C/UGA/Q/7/Add.1 (أوغندا

  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ٢٢ و٢١ تنيتنفيذ املاد  -٥  
 من االتفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصـيات            ٢١تنص املادة     

وتنص أيضا على   . عامة مبنية على دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف         
فوعة بتعليقات الـدول    ن ُتدرج تلك االقتراحات والتوصيات العامة يف تقرير اللجنة، مش         أ

  .ُوجدت األطراف، إن
 من االتفاقية على أنه حيق للوكاالت املتخصصة أن توفد من ميثلـها             ٢٢وتنص املادة     

 أن أنه جيـوز للجنـة  على لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق أنشطتها من أحكام االتفاقية، و     
تدعو الوكاالت املتخصصة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملـاالت الـيت تقـع يف                 

األربعني، مذكرة من األمني العـام      وة  سابعوسُتعرض على اللجنة، يف دورهتا ال     . انشطتهأ نطاق
  ). واإلضافاتCEDAW/C/2010/47/3(بشأن تقارير الوكاالت املتخصصة عن ذلك املوضوع 
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  ئقالوثا    
مذكرة من األمني العام عن التقارير املقدمة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة بـشأن              

  )CEDAW/C/2010/47/3(تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الداخلة يف نطاق أنشطتها 
  )CEDAW/C/2010/47/3/Add.1(تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

  )CEDAW/C/2010/47/3/Add.2(تقرير منظمة الصحة العاملية 
  )CEDAW/C/2010/47/3/Add.3(تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  )CEDAW/C/2010/47/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية 

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  -٦  
  .ستناقش اللجنة املسائل املتصلة بأساليب عملها  

 الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز          أنشطة اللجنة يف إطار     -٧  
  ضد املرأة
ة عشرة للفريق العامل املعـين بالبالغـات املقدمـة مبوجـب            ثامنستعقد الدورة ال    

  .٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١سبتمرب إىل /أيلول ٢٩الربوتوكول االختياري يف الفترة من 
، تنفيـذ واليتـها مبوجـب       ة واألربعني سابعدورهتا ال خالل  ستواصل اللجنة،   و  
  . من الربوتوكول االختياري لالتفاقية٨ و٢ املادتني

  ة واألربعنيثامنالاللجنة جدول األعمال املؤقت لدورة   -٨  

  الوثائق    
  )CEDAW/C/2010/48/1(ة واألربعني ثامنالاللجنة جدول األعمال املؤقت لدورة 

   واألربعنيالسابعةورهتا اللجنة عن أعمال داعتماد تقرير   -٩  
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  مرفق 

  تنظيم األعمال املقترح    

 الوقت/التاريخ
بند جدول 

 الربنامج/الوثائق األعمال

   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٤االثنني،    

   ٩٤٤اجللسة 

 افتتاح الدورة ١ ٠٠/١١- ٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

اللجنة  بني دوريت نشطة املضطلع هبا    تقرير الرئيسة عن األ    ٣ 
 ة واألربعني سابعالو واألربعني السادسة

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب          ٤ 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ١٨  املادة

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة :ضد املرأة

قية القضاء على مجيـع     من اتفا  ٢٢ و ٢١ تنيتنفيذ املاد  ٥ 
 بيان استهاليل :أشكال التمييز ضد املرأة

 بيان استهاليل :سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

جلسة غري رمسية مع هيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا             ٠٠/١٣- ٠٠/١١الساعة 
  )مغلقة(  املتخصصة

 ميةجلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكو  ٣٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

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

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و٦ و٥   ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 
  

    ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٥، الثالثاء

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب           ٩٤٥اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة

ــدوري الــ    ــر ال ــو  سادسالتقري ــا فاس  لبوركين
)CEDAW/C/BFA/6( 

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

   ٩٤٦اجللسة 

 )تابع( بوركينا فاسو )تابع( ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )ابعت( ٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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 الوقت/التاريخ
بند جدول 

 الربنامج/الوثائق األعمال

   ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٦، ربعاءاأل   

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب           ٩٤٧اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة

جلزر  ة من األويل إىل الرابع   الدوري اريرالتقرير اجلامع للتق    
 )CEDAW/C/BHS/4 (البهاما

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

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

   ٩٤٨اجللسة 

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

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

   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٧، ميساخل

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب           ٩٤٩اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة

 الـسادس ني اخلـامس و    الدوري  اجلامع للتقريرين  التقرير  
 )CEDAW/C/TUN/6 (لتونس

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

 وار مع اللجنةأسئلة من اخلرباء وح )تابع( ٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٥٠اجللسة 

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

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

   ٢٠١٠  أكتوبر/تشرين األول ٨، معةاجل

   ٩٥١اجللسة 

 أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
  )مغلقة(

     ٩٥٢اجللسة 
 أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكـول االختيـاري         )تابع( ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

   )مغلقة(
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 الوقت/التاريخ
بند جدول 

 الربنامج/الوثائق األعمال

    ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١١االثنني،    
      ٩٥٣اجللسة 
 أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

 جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٦- ٠٠/١٥اعة الس

  جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ٠٠/١٧- ٠٠/١٦الساعة 
  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و٦ و٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

 
   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٢الثالثاء، 

 املقدمة من الدول األطراف مبوجـب       النظر يف التقارير    ٩٥٤اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة

 (CEDAW/C/MLT/4) الطةالرابع ملالتقرير الدوري   

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

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

   ٩٥٥اجللسة 

 )تابع( مالطة )عتاب( ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٣األربعاء، 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب           ٩٥٦اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة

التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الرابـع إىل الـسابع            
  )CEDAW/C/UGA/7 (ألوغندا

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

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

   ٩٥٧اجللسة 

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

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

   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٤خلميس، ا

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب           ٩٥٨اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة
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للتقريرين الرابع واخلـامس للجمهوريـة      التقرير اجلامع        
 (CEDAW/C/CZE/5) التشيكية

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

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

   ٩٥٩اجللسة 

 )تابع (اجلمهورية التشيكية )تابع( ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٥اجلمعة، 

قدمة من الدول األطراف مبوجـب      النظر يف التقارير امل     ٩٦٠اجللسة 
  من االتفاقية١٨  املادة

 تشاد  ٤ ٣٠/١٢- ٠٠/١٠الساعة 

    ٩٦١اجللسة 
 )تابع(تشاد  )تابع( ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠١٠أكتوبر /األول  تشرين١٨االثنني 

 )مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٧ و٦، ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و٦، ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
  

 )مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٢٠١٠أكتوبر /األول  تشرين١٩الثالثاء 

 )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و٦، ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

   )مغلقة( امل اجلامعالفريق الع ٧ و٦، ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
 

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠األربعاء 

 )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و٦ و٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٧ و٦ و٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
  
 



CEDAW/C/2010/47/1 

GE.10-44634 10 

 الوقت/التاريخ
بند جدول 

 الربنامج/الوثائق األعمال

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١اخلميس    

 )مغلقة( اجلامع الفريق العامل ٧ و٦ و٥   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٧ و٦ و٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
 

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢اجلمعة 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و٦ و٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامعاعتماد تقرير   ٧ و٦ و٥ ٠٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

   ٩٦٢اجللسة 

  واألربعنيالثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة  ٨ ٠٠/١٨- ٠٠/١٦الساعة 

 ة واألربعنيسابعاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا ال ٩ 

        


