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 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثانية واألربعون

    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/تشرين األول ٢٠
 جدول األعمال املؤقت  

 
 .افتتاح اجللسة - ١
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٢
ــدورتني    - ٣ ــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني ال ــة تقري ــة احلادي  واألربعــني والثاني

 .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 املرأة٢١تنفيذ املادة  - ٥
 .لجنةسبل ووسائل التعجيل بأعمال ال - ٦
أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع               - ٧

 .أشكال التمييز ضد املرأة
 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة - ٨
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واألربعني - ٩
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 الشروح  
 

 ١البند   
 سةافتتاح اجلل  

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

 
 ٢البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  

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

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

ــا     ــة يف دورهت ــرت اللجن ــد أق ــة ووق ــدورهتا   األربعــني جــدول احلادي  األعمــال املؤقــت ل
 .واألربعني الثانية

 
 الوثائق  

 )CEDAW/C/2008/III/1(جدول األعمال املؤقت والشروح  
 

 ٣البند   
 ثانيــةاألربعــني وال احلاديــة وتقريــر الرئيــسة عـــــن األنــشطة املــضطلع هبــــــا بــني الــدورتني  

 واألربعني للجنة

بــإطالع اللجنــة علــى األنــشطة املــضطلع هبــا بــني    ،٣يف إطــار البنــد  ســتقوم الرئيــسة، 
 .ل اللجنةمحلادية واألربعني والثانية واألربعني وكان هلا تأثري على عالدورتني ا

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

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ة بـأن تقـدم إىل    من االتفاقية على أن تتعهد الدول األطراف يف االتفاقي      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  
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اقيـة يف الدولـة     ويتعني تقـدمي هـذه التقـارير يف غـضون سـنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ االتف                     .اللجنة
 .املعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك

 سـتجتمع  ،٦٢/٢١٨ قرارهـا  يف العامـة  اجلمعيـة  مـن  للجنـة  املمنـوح  اإلذن علـى  وبناء 
 الدوريـة  التقـارير  يف النظـر  أجـل  مـن  موازيـة،  جمـالس  يف واألربعـني  الثانيـة  دورهتا خالل اللجنة

 الثــاين الـدوري  التقريــرو األويل التقريـر  يف أيـضا  اللجنــة وسـتنظر  .طرفـا  دولــة ١٢ مـن  املقدمـة 
 .عامة جلسة يف طرف دولة لك من املقدمني
واتفقــت اللجنــة يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني علــى احلاجــة إىل وضــع معــايري أساســية    

 إلدخــال  اجمللــسني مــع تــسليمها باحلاجــة إىل تــوخي قــدر مــن املرونــة  ويةعــضوثابتــة لتحديــد 
وتــشمل تلــك املعــايري التوزيــع اجلغــرايف   .  تكــوين اجمللــسني، حــسب االقتــضاء علــىتعــديالت 

 رعايـا العادل للخرباء بني اجمللسني؛ ومدة خربة اخلرباء مـن أعـضاء اللجنـة؛ وتعـيني اخلـرباء مـن         
ة دولة مقدمة لتقرير يف جملس ال ينظر يف تقرير هذه الدولة الطـرف؛ وتعـيني أعـضاء مـن اللجنـ           

يف كــل مــن اجمللــسني؛ وحتقيــق التــوازن اجلغــرايف، قــدر اإلمكــان، بــني الــدول الــيت ســُينظر يف     
ووافقت اللجنة، آخذة يف اعتبارها هذه املعايري، على البـت يف اختيـار              .تقاريرها يف كل جملس   

ــها ق    ــراح يقدمــه مكتب ــاء علــى اقت ــة   أعــضاء هــذين اجمللــسني بن بــل كــل دورة كــي تتخــذ اللجن
 .هبشأن إجراء

ــوازيني          ــسني املت ــوين اجملل ــة تك ــضا، حــددت اللجن ــني أي ــة و األربع ــدورة احلادي ويف ال
 .)انظر املرفق الثاين(للدورة الثانية واألربعني 

تقريــر البحــرين  :وســُتعرض علــى اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني التقــارير التاليــة   
تقريــر بلجيكــا اجلــامع  ؛)CEDAW/C/BHR/2( الــدوري الثــاينالتقريــر  و األويلاجلــامع للتقريــر

ــسادس    ــامس والـ ــدوريني اخلـ ــرين الـ ــامع  ؛)CEDAW/C/BEL/6(للتقريـ ــامريون اجلـ ــر الكـ  تقريـ
ــرين الــدوريني الثــاين والثالــث    ــر كنــدا اجلــامع للتقريــرين    ؛)CEDAW/C/CMR/3 (للتقري  تقري

ــسابع   ــسادس والـ ــدوريني الـ ــسابع إل  ؛)CEDAW/C/CAN/7( الـ ــدوري الـ ــر الـ ــوادور التقريـ  كـ
)CEDAW/C/ECU/7(التقريــر الــدوري الــسابع للــسلفادور    ؛) CEDAW/C/SVL/7(التقريــر ؛ 

الدوريـة   مدغـشقر اجلـامع للتقـارير      تقرير ؛)CEDAW/C/KGZ/3(زستان  يالدوري الثالث لقريغ  
الدورية  تقرير منغوليا اجلامع للتقارير    ؛)CEDAW/C/MDG/5(الثاين والثالث والرابع واخلامس     

تقريـر ميامنـار اجلـامع للتقريـرين الـدوريني           ؛)CEDAW/C/MNG/7(السابع  اخلامس والسادس و  
تقريــر الربتغــال اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الــسادس   ؛)CEDAW/C/MMR/3(الثــاين والثالــث 

 التقريـــر الـــدوري الرابـــع لـــسلوفينيا ؛)CEDAW/C/PRT/7 ( و)CEDAW/C/PRT/6(والـــسابع 
)CEDAW/C/SVN/4(الرابـع واخلـامس والـسادس      الدورية  مع للتقارير    اجلا ي وتقرير أوروغوا  ؛

 .)CEDAW/C/URY/7( والسابع
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 مـن النظــام الـداخلي علـى أن حيـضر ممثلــو الدولـة الطـرف جلــسات       ٥١وتـنص املـادة    
اللجنة عند فحص تقرير تلك الدولة وأن يشتركوا يف املناقشات وجييبـوا علـى األسـئلة املتعلقـة                  

 الدول األطراف املعنية بالتواريخ املبدئيـة املقـررة لنظـر اللجنـة             وقد أخطر األمني العام    .بالتقرير
 .يف تقاريرها خالل دورهتا الثانية واألربعني

ر األمني العـام اللجنـة يف كـل دورة           من النظام الداخلي على أن ُيخطِ      ٤٩وتنص املادة    
دم األمـني  ويقـ  . مـن االتفاقيـة    ١٨بعدم تسلُّم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املـادة            

العام أيضا إىل اللجنة قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية، فضال عن قائمـة                
وسـيعرض علـى     .بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظـر اللجنـة فيهـا بعـد               

 التقـارير مـن جانـب       اللجنة، يف دورهتا الثانيـة واألربعـني، تقريـر األمـني العـام عـن حالـة تقـدمي                  
 ).CEDAW/C/2008/III/2( من االتفاقية ١٨الدول األطراف مبوجب املادة 

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

ــا ــني        .فيه ــة واألربع ــدورة الثاني ــل ال ــا قب ــل مل ــق العام ــع الفري ــد اجتم ــن  وق ــرة م  إىل ٤، يف الفت
وسـُيعرض علـى اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة وردود                   . ٢٠٠٨ فربايـر /شباط ٨

، الــدول األطــراف علــى قــوائم املــسائل واألســئلة الــيت أعــدها الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة     
 . رئيس الفريق العامللتقريروسيتوىل عرض هذا ا

 
 الوثائق  

 )Add.1 و CEDAW/C/BHR/2(الثاين التقرير الدوري  و األويليرتقرير البحرين اجلامع للتقر
 (CEDAW/C/BEL/6) تقرير بلجيكا اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس
 (CEDAW/C/CMR/3) تقرير الكامريون اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث

 (CEDAW/C/CAN/7)) تقرير كندا اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع

 (CEDAW/C/ECU/7)تقرير إكوادور اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع 
 (CEDAW/C/SVL/7)تقرير السلفادور الدوري السابع 

 (CEDAW/C/KGZ/3)التقرير الدوري الثالث لقريغيزستان 
 (CEDAW/C/MDG/5) اجلامع للتقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس تقرير مدغشقر

 (CEDAW/C/MNG/7)تقرير منغوليا اجلامع للتقارير الدورية اخلامس والسادس والسابع 
 (CEDAW/C/MMR/3)الثاين والثالث الدوريني تقرير ميامنار اجلامع للتقريرين 
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 )CEDAW/C/PRT/7( و )CEDAW/C/PRT/6 (التقريران السادس والسابع الدوريان للربتغال
 )CEDAW/C/SVN/4(التقرير الدوري الرابع لسلوفينيا 

 (CEDAW/C/URY/7)  اجلامع للتقارير الدورية اخلامس والسادس والسابعي أوروغواتقرير

 CEDAW/PSWG/2008/II/CRP.1)(تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة 
 

 قوائم املسائل واألسئلة  
 (CEDAW/C/ECU/Q/7)كوادور إ

 (CEDAW/C/URY/Q/7) يأوروغوا

 (CEDAW/C/BHR/Q/2)البحرين 
 (CEDAW/C/PRT/Q/7)الربتغال 

 (CEDAW/C/BEL/Q/6)بلجيكا 

 CEDAW/C/SVL/Q/7)(السلفادور 

 CEDAW/C/SVN/Q/4)(سلوفينيا 
 CEDAW/C/KGZ/Q/3)(زستان يقريغ

 (CEDAW/C/CMR/Q/3)الكامريون 

 CEDAW/C/CAN/Q/7)(كندا 

 CEDAW/C/MNG/Q/7)(منغوليا (CEDAW/C/MDG/Q/5)مدغشقر 
 (CEDAW/C/MMR/Q/3)ميامنار 

 قوائم املسائل واألسئلةالردود على   
 (CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1)كوادور إ

 (CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1) يأوروغوا

 (CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1)البحرين 
 (CEDAW/C/PRT/Q/7/Add.1)الربتغال 

 (CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1)بلجيكا 

 CEDAW/C/SVL/Q/7/Add.1)(السلفادور 

 CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1)(سلوفينيا 
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 CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1)(زستان يقريغ

 (CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1)الكامريون 

 CEDAW/C/CAN/Q/7/Add.1)(كندا 

 CEDAW/C/MNG/Q/7/Add.1)(منغوليا (CEDAW/C/MDG/Q/5/Add.1)مدغشقر 
 (CEDAW/C/MMR/Q/3/Add.1)ميامنار 

 ٥البند   
 لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء ع٢١تنفيذ املادة   

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

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

ــسا    ــيقوم رئي ــرالوس ــنيقيف ــينيملا الع ــاجرات     املعن ــشأن امله ــة ب ــداد توصــية عام ني بإع
 . من االتفاقية بإطالع اللجنة على ما أحرز من تقدم٢وبإعداد توصية عامة بشأن املادة 

 مـن االتفاقيـــــة علـى أنـه حيـق للوكـاالت املتخصـصة أن توفـد مـن                    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          
، يف دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني، مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام بـــشأن تقـــارير الوكـــاالت اللجنـــة

 ).Add 1-4 و CEDAW/C/2008/III/3(املتخصصة عن ذلك املوضوع 
 

 الوثائق  

مذكرة من األمني العام بشأن التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصـصة التابعـة لألمـم املتحـدة                 
 )CEDAW/C/2008/III/3(ت اليت تقع يف نطاق أنشطتها عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاال

 )CEDAW/C/2008/III/3/Add.1(تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 )CEDAW/C/2008/III/3/Add.2(تقرير منظمة العمل الدولية 
 ٦البند   
 بل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةس  

تقريــرا ملــا قبــل الــدورة عــن ســبل ووســائل حتــسني تعــد األمانــة العامــة قبــل كــل دورة  
أعمال اللجنة، يتضمن معلومات مقدمـة مـن األمانـة العامـة أو تعليقـات أبـداها أعـضاء اللجنـة                
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 .معلومــــات عــــن تطــــورات حــــدثت يف جمــــاالت أخــــرى مــــن نظــــام حقــــوق اإلنــــسان  أو
(CEDAW/C/2008/III/4). 

 
 الوثائق  

 (CEDAW/C/2008/III/4)تقرير األمانة العامة 
 

 ٧البند   
أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                    

 رأةأشكال التمييز ضد امل
عقب بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               

امل املعـين بالبالغـات املقدمـة    ، أنشأت اللجنة الفريق الع ٢٠٠٠ديسمرب  /املرأة يف كانون األول   
وعينــت اللجنــة يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني مخــسة أعــضاء  .مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ يف الفريق العامل لفترة سنتني تنتهي يف عمللل

 ٨ و ٢وستواصل اللجنة، يف دورهتا الثانية واألربعني، تنفيـذ واليتـها مبوجـب املـادتني         
 .لربوتوكول االختياري لالتفاقيةمن ا

 ٨البند   
 للدورة الثالثة واألربعني للجنةجدول األعمال املؤقت   

 .التالية للجنة يف هناية كل دورةيعتمد جدول األعمال املؤقت للدورة  
 

 الوثائق  

 .للدورة الثالثة واألربعني للجنةجدول األعمال املؤقت  
 

 ٩البند   
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واألربعني  
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 املرفق األول
 تنظيم األعمال املقترح  

 
 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٠االثنني، 
   ٨٥١اجللسة 
 افتتاح اجللسة ١ ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

 األعمالوتنظيم  األعمال جدولإقرار  ٢ 
 تقرير الرئيسة عـــن األنشطة املضطلع هبــــا بني الدورتني احلادية واألربعني ٣ 
 من اتفاقية القـضاء     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة           ٤ 

 تقرير الفريق العامل :على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 :ضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة مـــن اتفاقيـــة القـــ٢١تنفيـــذ املـــادة  ٥ 

 افتتاحي بيان
 ستهاليلبيان ا :سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

 )جلسة مغلقة(جلسة غري رمسية مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة   ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 
 ومية املنظمات غري احلكجلسة غري رمسية مع ممثلي  ١٥/١٦-٠٠/١٥الساعة 
 جلسة غري رمسية مع ممثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ١٥/١٧-١٥/١٦الساعة 
 )مغلقة جلسة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٨-١٥/١٧الساعة 

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ ،ثالثاءال
 ٨٥٢اجللسة 

 
  االتفاقية من١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

 (CEDAW/C/BEL/6) اخلامس والسادسالدوريني تقرير بلجيكا اجلامع للتقريرين   اجمللس ألف
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 (CEDAW/C/CMR/3)الثاين والثالث  الدورينيالكامريون اجلامع للتقريرين تقرير   اجمللس باء
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
 ٨٥٣اجللسة 

 اجمللس ألف
 

 
 )تابع(بلجيكا  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة جلسة(امل اجلامع الفريق الع )تابع (٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

   اجمللس باء
 )تابع(الكامريون  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة جلسة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢ ،ربعاءاأل
 ٨٥٤اجللسة 

 
 

 (CEDAW/C/CAN/7) السابعالسادس والدوريني تقرير كندا اجلامع للتقريرين   اجمللس ألف
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 (CEDAW/C/ECU/7)السادس والسابع الدوريني كوادور اجلامع للتقريرين إتقرير    باءلساجمل
 يقدمه ممثل الدولة الطرفعرض  )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٥٥اجللسة 

    ألفلساجمل
 )تابع(كندا )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    باءلساجمل
 )تابع(كوادور إ )عتاب (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ اخلميس،
   ٨٥٦ اجللسة

  (CEDAW/C/URY/7)الدوري السابع أوروغواى تقرير    ألفلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 (CEDAW/C/KGZ/3) زستان الدوري الثالثيقريغتقرير    باءلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٥٧ اجللسة

    ألفسلاجمل
 )تابع(أوروغواى )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    باءلساجمل
 )تابع(زستان يقريغ )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠٠٨أكتوبر /رين األول تش٢٤ اجلمعة،
   ٨٥٨ اجللسة

  (CEDAW/C/SVN/4) الدوري الرابع سلوفينياتقرير    ألفلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )بعات (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

ــر    باءلساجمل ــاتقريـــ ــامع منغوليـــ ــارير  اجلـــ ــة للتقـــ ــسابع  الدوريـــ ــسادس والـــ ــامس والـــ اخلـــ
(CEDAW/C/MNG/7)  

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

    ألفلساجمل
 )تابع(سلوفينيا  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    باءلساجمل
 )تابع(منغوليا  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة جلسة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
   ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٧ االثنني،
 )جلسة مغلقة(ل االختياري أنشطة اللجنة مبوجب الربوتوكو ٧ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 جلسة غري رمسية مع ممثلي املنظمات غري احلكومية  ١٥/١٦-٠٠/١٥الساعة 
 جلسة غري رمسية مع ممثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ١٥/١٧-١٥/١٦الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع( ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨-١٥/١٧الساعة 
   ٢٠٠٨أكتوبر /رين األول تش٢٨ الثالثاء،
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع( ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩ األربعاء،
 )سة مغلقةجل(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع( ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠ اخلميس،
 (CEDAW/C/BHR/2)الثاين  والتقرير الدوري األويل  اجلامع للتقريرالبحرينتقرير   ٨٦٠ اجللسة
 فعرض يقدمه ممثل الدولة الطر ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٨٦١ اجللسة
 )تابع(البحرين  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ اجلمعة،
   ٨٦٢ اجللسة

  (CEDAW/C/SLV/7)سلفادور الدوري السابع التقرير    ألفلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

  (CEDAW/C/MDG/5) الثاين إىل اخلامسالدورية مدغشقر اجلامع للتقارير تقرير    باءلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٦٣اجللسة 

    ألفلساجمل
 )تابع(السلفادور )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    باءلساجمل
 )تابع(مدغشقر  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥عة السا

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
   ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٣ االثنني،
   ٨٦٤ اجللسة

  )(CEDAW/C/MMR/3الثاين والثالث الدوريني ميامنار اجلامع للتقريرين تقرير    ألفلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

  (CEDAW/C/PRT/7)السادس والسابع الدوريني اجلامع للتقريرين الربتغال تقرير    باءلساجمل
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٦٥ اجللسة

    ألفلساجمل
 )تابع(ميامنار  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

    باءلساجمل
 )تابع(الربتغال  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤الثالثاء، 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ و ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ و ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
   ٢٠٠٨مرب نوف/ تشرين الثاين٥ األربعاء،
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ و ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ و ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
   ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٦ اخلميس،
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ و ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦و  ٥ و ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
   ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٧ اجلمعة،
 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥و  ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )جلسة مغلقة(اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥و  ٤  ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 
   ٨٦٦ اجللسة
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني ٨ ٠٠/١٨-٠٠/١٦ الساعة

 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واألربعني ٩ 
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 املرفق الثاين
 نيحملة عامة عن برنامج العمل املقترح للدورة الثانية واألربعني وتكوين اجمللس  

 اجمللس باء  ألفاجمللس اجللسة العامة التاريخ

 فردوس آرا بيغوم مغاليس أروشا دومينغيز  
 زرداين - مرمي بلميهوب سياسوري شوتيكول  
 مارى شانيت دريام دوركاس أما فرميا كوكر أبيا  
 نائلة جرب جممد جرب علي كورنيليس فلينترمان  
 اسبارغفرانسواز  روث هالربين كداري  
 يوكو هياشي هيسو شني  
 تيزيانا مايولو غليندا سيمز  
 فيوليتا نيوباور دوبرافكا سيمونوفيتش  
 براميال باتن أناماه تان  
 سيلفيا بيمنتل ماريا رجيينا تافاريس دا سيلفا  
 هانا بيىت شوب شيلينغ زو كسياوكيو  

 أكتوبر/تشرين األول ٢٠
 ٨٥١اجللسة

جلـــسات مـــع كيانـــات   االفتتـــاح،
نظمــــات غــــري األمــــم املتحــــدة وامل

   احلكومية
 أكتوبر/ تشرين األول٢١

  ٨٥٣  و٨٥٢  اجللستان
 مريوناالك بلجيكا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٢
  ٨٥٥ و ٨٥٤اجللستان

 كوادورإ كندا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٣
  ٨٥٧ و ٨٥٦اجللستان

 زستانيقريغ أوروغواى

 وبرأكت/ تشرين األول٢٤
  ٨٥٩ و ٨٥٨اجللستان

 وليامنغ سلوفينيا

اجتماعـــات مبوجـــب الربوتوكـــول   أكتوبر/ تشرين األول٢٧
ــري    ــات غــ ــع منظمــ ــاري مــ االختيــ

 حكومية وبنود أخرى

  

   الفريق العامل اجلامع أكتوبر/ تشرين األول٢٨
   الفريق العامل اجلامع أكتوبر/ تشرين األول٢٩
 أكتوبر/ تشرين األول٣٠
 البحرين ٨٦١ و ٨٦٠لستان اجل

  

 أكتوبر/ل تشرين األو٣١
  ٨٦٣  و٨٦٢اجللستان

 مدغشقر السلفادور
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 اجمللس باء  ألفاجمللس اجللسة العامة التاريخ

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣
  ٨٦٥ و ٨٦٤اجللستان

 الربتغال ميامنار

   الفريق العامل اجلامع نوفمرب/ تشرين الثاين٤
   الفريق العامل اجلامع نوفمرب/ تشرين الثاين٥
   الفريق العامل اجلامع نوفمرب/ تشرين الثاين٦
 نوفمرب/اين تشرين الث٧

   )مساء( اختتام الدورة ٨٦٦اجللسة

 


