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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة اخلامسة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير / شباط٥ - يناير/ كانون الثاين١٨
 جدول األعمال املؤقت    

    
 .افتتاح الدورة  - ١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢

اخلامــسة وابعــة واألربعــني  الربــني الــدورتنيتقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا   - ٣
 .واألربعني للجنة

 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                 - ٤
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢ و ٢١تنفيذ املادتني   - ٥

 .ل بأعمال اللجنةسبل ووسائل التعجي  - ٦

أنــشطة اللجنــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال    - ٧
 .التمييز ضد املرأة

 .جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة  - ٨

 .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني  - ٩
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 الشروح    
  

  ١البند     
 اح الدورةافتت    

 .تفتتح رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدورة اخلامسة واألربعني للجنةس
  

  ٢البند     
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    

 مـن النظـام الـداخلي علـى أن يكـون البنـد املوضـوعي األول يف جـدول                 ٩تنص املـادة      
 علـى أن ُيِعـّد األمـني        ٧وتـنص املـادة     . ول األعمـال  األعمال املؤقـت أليـة دورة هـو إقـرار جـد           

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

ــة واألربعــني جــدول        ــا الرابع ــة يف دورهت ــرت اللجن ــد أق ــدورهتا   وق ــت ل ــال املؤق  األعم
 .ربعنيواأل اخلامسة

  
  ٣البند     
اخلامــسة و الرابعــة واألربعــني بــني الــدورتنيتقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا       

 واألربعني للجنة

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

  
  ثائقالو    

  )CEDAW/C/2010/45/1(جدول األعمال املؤقت والشروح   
  

  ٤البند     
 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  من االتفاقية على أن تتعهد الدول األطراف يف االتفاقية بـأن تقـدم إىل        ١٨تنص املادة     

األمني العام تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غريها من أجـل إنفـاذ                   
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ويــتعني . أحكـام االتفاقيــة وعــن أي تقـدم آخــر ُيحــَرز يف هـذا الــصدد، لكــي تنظـر فيــه اللجنــة    
 ذلـك   تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية يف الدولـة املعنيـة، وبعـد                 

  .كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك
التقريـر الـدوري   : وسـُتعرض علـى اللجنـة يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني التقـارير التاليـة          

ــدة   ــة املتحــ ــارات العربيــ ــر األويل  )CEDAW/C/ARE/1(األويل لإلمــ ــامع للتقريــ ــر اجلــ ؛ والتقريــ
؛ والتقريـر الــدوري الرابــع  )CEDAW/C/BOT/3(نا والتقريـرين الــدوريني الثـاين والثالــث لبوتــسوا  

؛ والتقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والـسادس         )CEDAW/C/UZB/4(ألوزبكستان  
) CEDAW/C/NLD/5(؛ والتقريـر الـدوري اخلـامس هلولنـدا          )CEDAW/C/PAN/7(والسابع لبنمـا    

ــدا     ــع واخلــامس هلولن ــدوريني الراب ــرين ال ــع التقري ــا م ــا (مقترن  CEDAW/C/NLD/4/Add.1) (أروب
ــدا    )CEDAW/C/NLD/5/Add.1 و ــع واخلــامس هلولن ــدوريني الراب ــرين ال ــل  (، والتقري جــزر األنتي

ــة ــدوري  )CEDAW/C/NLD/5/Add.2  وCEDAW/C/NLD/4/Add.2) (اهلولنديـــ ــر الـــ ؛ والتقريـــ
الـسابع  ؛ والتقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس و           )CEDAW/C/MWI/6(السادس ملالوي   

؛ والتقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الــسادس والــسابع ألوكرانيــا )CEDAW/C/EGY/7(ملــصر 
)CEDAW/C/UKR/7 .(  

 مـن النظــام الـداخلي علـى أن حيـضر ممثلــو الدولـة الطـرف جلــسات       ٥١وتـنص املـادة     
 املتعلقـة   اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة وأن يشاركوا يف املناقشات وجييبـوا علـى األسـئلة               

  .بالتقرير
 من النظام الداخلي على أن ُيخِطر األمني العـام اللجنـةَ يف كـل دورة                ٤٩وتنص املادة     

.  مــن االتفاقيــة١٨بــأي حــاالت لعــدم تــسلّم تقــارير مطلوبــة مــن دول أطــراف مبوجــب املــادة 
 االتفاقيـة   ويقدم األمني العام أيضا إىل اللجنـة قائمـة بالتقـارير الـيت قدمتـها الـدول األطـراف يف                   
  .وقائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظر اللجنة فيها بعد

وسيعرض على اللجنـة، يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني، تقريـر األمـني العـام عـن حالـة                
  ).CEDAW/C/2010/45/2( من االتفاقية ١٨تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة 

ل دورة، جيتمع فريق عامل ملا قبل الدورة تابع للجنة، إلعـداد قائمـة باملـسائل                وقبل ك   
ملقـرر مناقـشة تقاريرهـا    واألسئلة املتـصلة بالتقـارير ُتحـال إىل الـدول األطـراف قبـل اجللـسات ا                

 ٩اجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة اخلامـسة واألربعـني يف جنيـف يف الفتـرة مـن                     وقد. فيها
وســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة    .٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٣إىل 

)CEDAW/PSWG/2010/CRP.1 (  وردود الــدول األطــراف علــى قــوائم املــسائل واألســئلة الــيت
  .أعدها الفريق العامل
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  الوثائق    

التقريــــــر اجلــــــامع للتقريــــــر األويل والتقريــــــرين الــــــدوريني الثــــــاين والثالــــــث لبوتــــــسوانا   
)CEDAW/C/BOT/3(  

  )CEDAW/C/EGY/7(التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع ملصر 
  )CEDAW/C/MWI/6(التقرير الدوري السادس ملالوي 
  )CEDAW/C/NLD/5(التقرير الدوري اخلامس هلولندا 

  )CEDAW/C/NLD/4/Add.1) (أروبا(التقرير الدوري الرابع هلولندا 
  )CEDAW/C/NLD/4/Add.2) (جزر األنتيل اهلولندية(ولندا التقرير الدوري الرابع هل

  )CEDAW/C/NLD/5/Add.1) (أروبا(التقرير الدوري اخلامس هلولندا 
  )CEDAW/C/NLD/5/Add.2) (جزر األنتيل اهلولندية(التقرير الدوري اخلامس هلولندا 

  )CEDAW/C/PAN/7 (التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس والسابع لبنما
  )CEDAW/C/UKR/7(التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع ألوكرانيا 

  )CEDAW/C/ARE/1(التقرير الدوري األويل لإلمارات العربية املتحدة 
  )CEDAW/C/UZB/4(التقرير الدوري الرابع ألوزبكستان 
  )CEDAW/PSWG/2010/I/CRP.1(تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة 

  
  قوائم املسائل واألسئلة

  
  )CEDAW/C/ARE/Q/1(اإلمارات العربية املتحدة 

  )CEDAW/C/UZB/Q/4 (أوزبكستان
  )CEDAW/C/UKR/Q/7(أوكرانيا 

  )CEDAW/C/PAN/Q/7(بنما 
  )CEDAW/C/BOT/Q/3(بوتسوانا 

  )CEDAW/C/EGY/Q/7(مصر 
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  )CEDAW/C/MWI/Q/6(مالوي 
  )CEDAW/C/NLD/Q/5(هولندا 

  
  ردود على قوائم املسائل واألسئلةال
  

  )CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1(اإلمارات العربية املتحدة 
  )CEDAW/C/UZB/Q/4/Add.1(أوزبكستان 

  )CEDAW/C/UKR/Q/7/Add.1(أوكرانيا 
  )CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1(بنما 

  )CEDAW/C/BOT/Q/3/Add.1(بوتسوانا 
  )CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1(مصر 

  )CEDAW/C/MWI/Q/6/Add.1(مالوي 
  )CEDAW/C/NLD/Q/5/Add.1(هولندا 

  
  ٥البند     
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢ و ٢١تنفيذ املادتني     

 من االتفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم اقتراحـات وتوصـيات عامـة               ٢١تنص املادة     
وتــنص أيــضا علــى أن . لــدول األطــرافمبنيــة علــى دراســة التقــارير واملعلومــات الــواردة مــن ا 

فوعة بتعليقــات الــدول  ُتــدرج تلــك االقتراحــات والتوصــيات العامــة يف تقريــر اللجنــة، مــش       
  .ُوجدت األطراف، إن

 بـإطالع اللجنـة علـى مـا     ٢وستقوم فرقة العمل املعنية بإعداد توصية عامة بشأن املادة         
يـسي الفـريقني العـاملني املعنـيني بإعـداد          وسيقدِّم معلوماٍت أيضا كـلٌّ مـن رئ       . أحرزته من تقدم  

ــى         ــة عل ــصادية املترتب ــار االقت ــشأن اآلث ــسّنات وب ــوق امل ــشأن حق ــة املقترحــة ب التوصــيات العام
  .الطالق

 من االتفاقية على أنه حيق للوكـاالت املتخصـصة أن توفـد مـن ميثلـها                 ٢٢وتنص املادة     
أنـه جيـوز للجنـة أن       علـى   التفاقيـة، و  لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق أنشطتها من أحكام ا           

تدعو الوكاالت املتخصصة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الـيت تقـع يف نطـاق                  
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وسُتعرض على اللجنة، يف دورهتا اخلامسة األربعني، مذكرة مـن األمـني العـام بـشأن             . انشطتهأ
  ). واإلضافاتCEDAW/C/2010/45/3(تقارير الوكاالت املتخصصة عن ذلك املوضوع 

  
  الوثائق    

مذكرة من األمني العام عن التقارير املقدمة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة بشأن تنفيـذ            
  )CEDAW/C/2010/45/3(االتفاقية يف اجملاالت الداخلة يف نطاق أنشطتها 

  )CEDAW/C/2010/45/3/Add.1(تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
  )CEDAW/C/2010/45/3/Add.2(ر منظمة الصحة العاملية تقري

  )CEDAW/C/2010/45/3/Add.3(تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  )CEDAW/C/2010/45/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية 

  
  ٦البند     
  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة    

ُتِعــد األمانــة العامــة قبــل كــل دورة تقريــرا ملــا قبــل الــدورة عــن ســبل ووســائل حتــسني    
أعمال اللجنة يتضمن أية معلومات مقدمة من األمانة العامة أو تعليقات أبـداها أعـضاء اللجنـة                 

  . يف جماالت أخرى من نظام حقوق اإلنسانجّدتأو معلومات عن تطورات 
  

  الوثائق    
  )CEDAW/C/2010/45/4(مة مذكرة من األمانة العا

  
  ٧البند     
أنشطة اللجنة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                

  ضد املرأة
ــة مبوجــب           ــين بالبالغــات املقدم ــل املع ــق العام ــشرة للفري ــسادسة ع ــدورة ال ســتعقد ال

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٥ إىل ١٢الربوتوكول االختياري يف الفترة من 
 و  ٢ دورهتا اخلامسة واألربعني، تنفيـذ واليتـها مبوجـب املـادتني             يفوستواصل اللجنة،     

  . من الربوتوكول االختياري لالتفاقية٨
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  ٨البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة    

  
  الوثائق    

  )CEDAW/C/2010/46/1(جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة 
  

  ٩البند     
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني    
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  مرفق 
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  

 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٨االثنني، 

   ٩٠٦اجللسة 

 دورةافتتاح ال ١ ٠٠/١١- ٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

 الرابعـة   بـني الـدورتني   تقرير الرئيسة عن األنشطة املـضطلع هبـا          ٣ 
 اخلامسة واألربعني للجنةوواألربعني 

النظـر يف التقـارير املقدمـة مــن الـدول األطـراف مبوجـب املــادة        ٤ 
 : من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة    ١٨
 قرير الفريق العامل ملا قبل الدورةت

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ٢٢ و   ٢١تنفيذ املادتني    ٥ 
 بيان استهاليل :التمييز ضد املرأة

 بيان استهاليل :سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

ــا        ٠٠/١٣- ٠٠/١١الساعة  ــدة ووكاالهتـ ــم املتحـ ــات األمـ ــع هيئـ ــة مـ ــري رمسيـ ــسة غـ جلـ
  )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 (الفريق العامل اجلامع ٧، و ٦، و ٥  ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩الثالثاء، 

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

جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية ملناقـشة تفاعالهتـا           ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 
 اللجنة  مع

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع )تابع (٧، و ٦، و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين٢٠األربعاء، 

النظـر يف التقـارير املقدمـة مــن الـدول األطـراف مبوجـب املــادة         ٩٠٧اجللسة 
  من االتفاقية١٨

 )CEDAW/C/UZB/4(التقرير الدوري الرابع ألوزبكستان   

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

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

   ٩٠٨اجللسة 

 )تابع(أوزبكستان  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥ساعة ال

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

   ٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٢١اخلميس، 

   ٩٠٩اجللسة 

التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والـسابع ألوكرانيـا          ٤ 
)CEDAW/C/UKR/7( 

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

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

   ٩١٠اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٢٢اجلمعة، 

   ٩١١جللســــة ا

 )CEDAW/C/MWI/6(التقرير الدوري السادس ملالوي   

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

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 
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   ٩١٢اجللســــة 

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

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

  ٢٠١٠  يناير / كانون الثاين٢٥االثنني، 

   ٩١٣اجللســــة 

ــاري    ٧ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة  ــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختي  أنــشطة اللجن
 )مغلقة(

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

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

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧، و ٦، و ٥ ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٢٦الثالثاء، 

   ٩١٤اجللســــة 

 لإلمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة التقريـــــــر الـــــــدوري األويل  
(CEDAW/C/ARE/1) 

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

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

   ٩١٥اجللســــة 

 )تابع(اإلمارات العربية املتحدة  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٢٧األربعاء، 

   ٩١٦اجللســــة 

  )CEDAW/C/NLD/5(التقرير الدوري اخلامس هلولندا  ٤ 

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

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 
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   ٩١٧اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٢٨اخلميس، 

   ٩١٨اجللســــة 

ــصر       ٤  ــسابع مل ــسادس وال ــدوريني ال ــرين ال ــر اجلــامع للتقري التقري
(CEDAW/C/EGY/7) 

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

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩١٩اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٢٩اجلمعة، 

   ٩٢٠اجللســــة 

ــر   )تابع (٤  ــر األويل والتقريـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــاين  التقريـ ــدوريني الثـ ين الـ
 )CEDAW/C/ BOT/3(والثالث لبوتسوانا 

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

 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٢١اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠فرباير / شباط١ثنني، اال

   ٩٢٢اجللســــة 

إىل الــسابع لبنمــا  التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة مــن الرابــع  )تابع (٤ 
)CEDAW/C/ PAN/7( 
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 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 لجنةأسئلة من اخلرباء وحوار مع ال  ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٢٣اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠فرباير / شباط٢الثالثاء، 

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

 )مغلقة(فريق العامل اجلامع ال)تابع (٧، و ٦، و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

   ٢٠١٠فرباير / شباط٣األربعاء، 

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

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

   ٢٠١٠فرباير / شباط٤اخلميس، 

 )مغلقة(ق العامل اجلامع الفري ٧، و ٦، و ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

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

   ٢٠١٠فرباير / شباط٥اجلمعة، 

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

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

   ٩٢٤اجللســــة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني ٨ ٠٠/١٨- ٠٠/١٦الساعة 

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني ٩ 

  


