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  القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال
   واألربعونالثالثةالدورة 

        ٢٠٠٩ فرباير/ شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
  جدول األعمال املؤقت    

  
  .الدورةافتتاح   - ١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢
  .أداء أعضاء اللجنة اجلدد للعهد الرمسي  - ٣
ــس   - ٤ ــر الرئي ــدورتني     تقري ــني ال ــا ب ــضطلع هب ــشطة امل ــةة عــن األن ــة واألربعــني الثاني  والثالث

  .واألربعني للجنة
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٥
 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                 - ٦

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية الق٢١تنفيذ املادة   - ٧
  .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  - ٨
أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع                - ٩

  .أشكال التمييز ضد املرأة
  . واألربعني للجنةالرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة   - ١٠
  . واألربعنيالثالثة اللجنة عن دورهتا اعتماد تقرير  - ١١
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 الشروح    
  

  ١البند     
 الدورةافتتاح     

ــدورة        ــرأة الـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ ــة املعنيـ ــسة اللجنـ ــتفتتح رئيـ ــةسـ  الثالثـ
 .للجنة واألربعني

  
  ٢البند     
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    

لبنـد املوضـوعي األول يف جـدول      مـن النظـام الـداخلي علـى أن يكـون ا            ٩تنص املـادة      
 علـى أن يعـد األمـني    ٧وتـنص املـادة    .األعمـال املؤقـت ألي دورة هـو إقـرار جـدول األعمـال      

ألحكـام ذات   ا  متـشيا مـع    العام جدول األعمال املؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئـيس اللجنـة،           
 . من االتفاقية٢٢ إىل ١٧املواد من  الصلة من

األربعــني جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا     الثانيــة وا وقــد أقــرت اللجنــة يف دورهتــ     
 .واألربعني الثالثة

  
  ٣البند     
  أعضاء اللجنة اجلدد للعهد الرمسيأداء     

دي أعضاء اللجنة العهد الرمسـي الـوارد        ؤ من النظام الداخلي للّجنة، ي     ١٥وفقا للمادة     
 .يف نّص تلك املادة

  
  ٤البند     
 والثالثــة  واألربعــني  الثانيــةضطلع هبــا بــني الــدورتني   تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــ        

  للجنة  واألربعني
 هبـا   الـيت مت االضـطالع    بإطالع اللجنة على األنشطة      ،٤يف إطار البند     ستقوم الرئيسة،   

 .ل اللجنةموكان هلا تأثري على عواملناسبات اليت مت تنظيمها منذ انعقاد الدورة السابقة 
  

  ٥البند     
  املكتبانتخاب أعضاء     

  مـن  ١٩تنتخب اللجنة رئيسا هلا وثالثة نواب للرئيس ومقررا ملدة سنتني وفقا للمادة               
 كــانون ٣١يف وســوف تنتــهي  .  مــن النظــام الــداخلي للجنــة   ١٧  و١٦االتفاقيــة واملــادتني  

فتــرة واليــة أعــضاء املكتــب الــذين ســتنتخبهم اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة  ٢٠١٠ديــسمرب /األول
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 مــن النظــام ٢٠ومبقتـضى املــادة  . ٢٠٠٩ينــاير / كـانون الثــاين ١٩ يف قــرر عقــدهااملواألربعـني  
الــداخلي للجنــة، إذا مل يعــد أحــد أعــضاء املكتــب عــضوا يف اللجنــة أو أعلــن عــدم اســتطاعته    
مواصلة عضويته يف اللجنـة أو مل يعـد ألي سـبب مـن األسـباب قـادرا علـى تأديـة مهـام عـضو                         

  .من نفس املنطقة للفترة املتبقية من مدة عضوية سلفهاملكتب، ُينتخب عضو مكتب جديد 
  

  الوثائق    
  )CEDAW/C/2009/I/1( جدول األعمال املؤقت والشروح  

  
  ٦البند     
  من اتفاقية القضاء على    ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              

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

 مـن    من التدابري  األمني العام تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غريها             
أجــل إنفــاذ أحكــام االتفاقيــة وعــن أي تقــدم آخــر مت إحــرازه يف هــذا الــصدد، لكــي تنظــر فيــه  

تقـارير يف غـضون سـنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة يف الدولـة                    ويتعني تقـدمي هـذه ال      .اللجنة
  .كل أربع سنوات، وكلما طلبت اللجنة ذلكبوترية ال تقل عن مّرة املعنية، وبعد ذلك 

تقرير أرمينيـا اجلـامع     : وسُتعرض على اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني التقارير التالية          
التقريـر الـدوري الـسادس ألملانيـا        ؛  )CEDAW/C/ARM/4(للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع        

)CEDAW/C/DEU/6(ــر ــاين؛ التقريـ ــع     الثـ ــة الثالـــث والرابـ ــارير الدوريـ ــامع للتقـ ــر اجلـ  والتقريـ
ــة  واخلـــامس ــة الليبيـ ــة العربيـ ــر )CEDAW/C/LBY/5 و CEDAW/C/LBY/2( للجماهرييـ ؛ تقريـ

التقرير الـدوري    ؛)CEDAW/C/RWA/6(رواندا اجلامع للتقارير الدورية من الرابع إىل السادس         
؛ تقريـر الكـامريون اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين            )CEDAW/C/GUA/7(السابع لغواتيماال   

؛ تقريـر هـاييت اجلـامع للتقـارير الدوريـة مـن األويل إىل الـسابع                 )CEDAW/C/CMR/3(والثالث  
)CEDAW/C/HTI/7.( 

ضر ممثلو الدولة الطرف جلسات اللجنة       من النظام الداخلي على أن حي      ٥١وتنص املادة     
 .بالتقرير عند فحص تقرير تلك الدولة وأن يشتركوا يف املناقشات وجييبوا على األسئلة املتعلقة

ر األمني العـام اللجنـة يف كـل دورة           من النظام الداخلي على أن ُيخطِ      ٤٩وتنص املادة     
 . مــن االتفاقيــة١٨ املــادة  مبوجــبأطــراف مــن دول ةرير مطلوبــا تقــبــأي حــاالت لعــدم تــسلّم

ويقدم األمني العام أيضا إىل اللجنـة قائمـة بالتقـارير الـيت قدمتـها الـدول األطـراف يف االتفاقيـة                      
  .قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظر اللجنة فيها بعدو
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ني العام عن حالة تقـدمي       واألربعني، تقرير األم   الثالثةوسيعرض على اللجنة، يف دورهتا        
 ).CEDAW/C/2009/I/2( من االتفاقية ١٨التقارير من جانب الدول األطراف مبوجب املادة 

وقبل كل دورة، جيتمع فريق عامل ملا قبل الدورة تابع للجنة، إلعـداد قائمـة باملـسائل                   
قـشة تقاريرهـا    إىل الـدول األطـراف قبـل اجللـسات املقـرر منا           حـال واألسئلة املتـصلة بالتقـارير تُ     

 يف الفتـرة مـن       يف نيويـورك    واألربعـني  الثالثـة وقـد اجتمـع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                .فيها
وسـُيعرض علـى اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                  . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٥إىل   ٢١

 .لوردود الدول األطراف على قوائم املسائل واألسئلة اليت أعدها الفريق العام
  

 الوثائق    

  )CEDAW/C/ARM/4(تقرير أرمينيا اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع   
  )CEDAW/C/DEU/6(التقرير الدوري السادس ألملانيا   
 للجماهرييـة    والتقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة الثالـث والرابـع واخلـامس              التقرير الثاين   

  )CEDAW/C/LBY/5 و CEDAW/C/LBY/2(العربية الليبية 
  )CEDAW/C/RWA/6(تقرير رواندا اجلامع للتقارير الدورية من الرابع إىل السادس   
  )CEDAW/C/GUA/7(التقرير الدوري السابع لغواتيماال   
  )CEDAW/C/CMR/3(تقرير الكامريون اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث   
  )CEDAW/C/HTI/7(سابع تقرير هاييت اجلامع للتقارير الدورية من األويل إىل ال  
  )CEDAW/PSWG/2009/I/CRP.1(تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة   

  
 قوائم املسائل واألسئلة    

  (CEDAW/C/ARM/Q/4) أرمينيا  
  (CEDAW/C/DEU/Q/6) أملانيا  
  (CEDAW/C/LBY/Q/2) اجلماهريية العربية الليبية  
  (CEDAW/C/DMA/Q/7) دومينيكا  
  (CEDAW/C/ARM/Q/6) رواندا  
  (CEDAW/C/GUA/Q/7) غواتيماال  
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  (CEDAW/C/CMR/Q/3) الكامريون  
 (CEDAW/C/HTI/Q/7) هاييت  

  
 قوائم املسائل واألسئلةالردود على     

  (CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1) أرمينيا  
  (CEDAW/C/DEU/Q/6/Add.1) أملانيا  
  (CEDAW/C/LBY/Q/2/Add.1) اجلماهريية العربية الليبية  
  (CEDAW/C/DMA/Q/7/Add.1) دومينيكا  
  (CEDAW/C/ARM/Q/6/Add.1) رواندا  
  (CEDAW/C/GUA/Q/7/Add.1) غواتيماال  
  (CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1) الكامريون  
 (CEDAW/C/HTI/Q/7/Add.1) هاييت  

  
  ٧البند     
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة     

تفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم اقتراحـات وتوصـيات عامـة              من اال  ٢١تنص املادة     
وتــنص أيــضا علــى أن  .مبنيــة علــى دراســة التقــارير واملعلومــات الــواردة مــن الــدول األطــراف 

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

 بـإطالع اللجنـة علـى     ٢نيـة بإعـداد توصـية عامـة بـشأن املـادة             فرقة العمـل املع   أوستقوم    
 بإعـداد  املعنـيني  كل من رئيسي الفريقني العـاملني      ّدم معلومات أيضا  وسيق. أحرزته من تقدم   ما
 .الطالق اآلثار االقتصادية املترتبة على وبشأن حقوق املسّنات بشأن العامة املقترحة اتتوصيال

فاقيـــــة علـى أنـه حيـق للوكـاالت املتخصـصة أن توفـد مـن                  مـن االت   ٢٢وتنص املــــادة     
ميثلها خالل النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطـاق أنـشطتها مـن أحكـام االتفاقيـة، وللجنـة أن تـدعو                    

وستعرض علـى    .الوكــــاالت املتخصصــة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف تلك اجملاالت          
عـــني، مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام بـــشأن تقـــارير الوكـــاالت  واألربالثالثـــةاللجنـــة، يف دورهتـــا 

 ).اإلضافات وCEDAW/C/2009/I/3(املتخصصة عن ذلك املوضوع 
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 الوثائق    

الوكــاالت املتخصــصة التابعــة  مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن التقــارير املقدمــة مــن       
املتحـــدة عـــن تنفيـــذ االتفاقيـــة يف اجملـــاالت الـــيت تقـــع يف نطـــاق أنـــشطتها          لألمـــم

)CEDAW/C/2009/I/3( 

 )CEDAW/C/2009/I/3/Add.1 (لألغذية والزراعةنظمة األمم املتحدة ٠تقرير م  

  )CEDAW/C/2009/I/3/Add.2 (الصحة العامليةتقرير منظمة   
 )CEDAW/C/2009/I/3/Add.3(تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   

  )CEDAW/C/2009/I/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية   
  

  ٨البند     
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة    

تعد األمانة العامة قبل كل دورة تقريرا ملا قبل الدورة عن سبل ووسـائل حتـسني أعمـال                   
معلومات  اللجنة، يتضمن معلومات مقدمة من األمانة العامة أو تعليقات أبداها أعضاء اللجنة أو   

  .(CEDAW/C/2009/I/4) ى من نظام حقوق اإلنساناالت أخرعن تطورات حدثت يف جم
  

 الوثائق    

 (CEDAW/C/2009/I/4)تقرير األمانة العامة   
  

  ٩البند     
أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                      

 أشكال التمييز ضد املرأة
ضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد       عقب بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية الق        

، أنشأت اللجنة الفريق العامل املعـين بالبالغـات املقدمـة     ٢٠٠٠ديسمرب  /املرأة يف كانون األول   
 مخــسة أعــضاء الثالثــة واألربعــني اللجنــة يف دورهتــا  وســتعّين.مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري

  .٢٠١٠ديسمرب /ل كانون األو٣١ يف الفريق العامل لفترة سنتني تنتهي يف عمللل
 / شـــباط١٣ إىل ٩وســـُتعقد الـــدورة الرابعـــة عـــشرة للفريـــق العامـــل يف الفتـــرة مـــن     
 .٢٠٠٩ فرباير

 من ٨ و ٢ واألربعني، تنفيذ واليتها مبوجب املادتني الثالثةوستواصل اللجنة، يف دورهتا      
  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية



CEDAW/C/2009/I/1  
 

08-62764 7 
 

  ١٠البند     
    واألربعني للجنةلرابعةاجدول األعمال املؤقت للدورة     
 الوثائق    

 (CEDAW/C/2009/II/1)  واألربعني للجنةالرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة   
  

  ١١البند     
   واألربعنيالثالثةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا     
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  املرفق
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  

 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩االثنني، 

     ٨٦٧اجللسة 

 افتتاح الدورة  ١  ٠٠/١١- ٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢  

 أداء أعضاء اللجنة اجلدد للعهد الرمسي  ٣  

  
تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني الــدورتني الثانيــة واألربعــني والثالثــة   ٤

  للجنةواألربعني

 انتخاب أعضاء املكتب  ٥  

  
 من اتفاقية القـضاء     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة            ٦

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة: على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
:  مـــن اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة٢١تنفيـــذ املـــادة   ٧

  استهاليل انبي
  بيان استهاليل:ل اللجنةسبل ووسائل التعجيل بأعما  ٨  

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

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

 ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانجلسة غري رمسية مع ا    ١٥/١٧- ١٥/١٦الساعة 

 )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ١٥/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠الثالثاء، 

 )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٩ و ٨ و ٧   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )مغلقةجلسة ( الفريق العامل اجلامع  ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١األربعاء، 

   من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     ٨٦٨اجللسة 
 دومينيكا  ٦  

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

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

     ٨٦٩اجللسة 

 )تابع( دومينيكا  )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

     ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين٢٢اخلميس، 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة(العامل اجلامع الفريق   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣اجلمعة، 

     ٨٧٠اجللسة 

 )CEDAW/C/ARM/4(أرمينيا، التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع   )تابع (٦  

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

  اللجنةأسئلة اخلرباء وحوار مع    ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

     ٨٧١اجللسة 

 )تابع(أرمينيا  )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦االثنني، 

     ٨٧٢اجللسة 

 )جلسة مغلقة( أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري  ٩  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

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

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

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧الثالثاء، 

     ٨٧٣ اجللسة

 )CEDAW/C/HTI/7(هاييت، التقرير اجلامع للتقارير الدورية من األويل إىل السابع   )تابع (٦  

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

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

     ٨٧٤اجللسة 

 )تابع(هاييت   )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧ة الساع

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨األربعاء، 

     ٨٧٥اجللسة 

  
ــاين والثالـــــــث      )تابع (٦ ــدوريني الثـــــ ــرين الـــــ ــامع للتقريـــــ ــر اجلـــــ ــامريون، التقريـــــ الكـــــ

)CEDAW/C/CMR/3( 

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

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة    ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

     ٨٧٦اجللسة 

 )تابع(الكامريون   )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٩اخلميس، 

     ٨٧٧اجللسة 

  
 والتقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة الثالـث           يبيـة، التقريـر الثـاين     اجلماهريية العربيـة الل     )تابع (٦

 )CEDAW/C/LBY/5 و CEDAW/C/LBY/2( والرابع واخلامس

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

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

     ٨٧٨اجللسة 

 )تابع(اهريية العربية الليبية اجلم  )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠اجلمعة، 

     ٨٧٩اجللسة 

  
روانــــــدا، التقريــــــر اجلــــــامع للتقــــــارير الدوريــــــة مــــــن الرابــــــع إىل الــــــسادس     )تابع (٦

)CEDAW/C/RWA/6( 

 رض يقدمه ممثل الدولة الطرفع    ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

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

     ٨٨٠اجللسة 

 )تابع(رواندا   )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩فرباير / شباط٢االثنني، 

     ٨٨١اجللسة 

 )CEDAW/C/DEU/6(ملانيا، التقرير الدوري السادس أ  )تابع (٦  

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

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

     ٨٨٢اجللسة 

 )تابع(أملانيا  )تابع (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩فرباير / شباط٣الثالثاء، 

     ٨٨٣اجللسة 

 )CEDAW/C/GUA/7(غواتيماال، التقرير الدوري السابع   )تابع (٦  

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف    ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

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

     ٨٨٤اجللسة 

 )تابع(غواتيماال   )ابعت (٦  ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

     ٢٠٠٩فرباير / شباط٤األربعاء، 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

     ٢٠٠٩فرباير / شباط٥اخلميس، 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

     ٢٠٠٩فرباير / شباط٦اجلمعة، 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة(اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع   ٩ و ٨ و ٧  ٠٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

     ٨٨٥اجللسة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة  ١٠  ٠٠/١٨- ٠٠/١٦الساعة 

 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة واألربعني  ١١  

  


