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 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اللجنة 
 الدورة احلادية واألربعون

    ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٨ - يهنيو/ حزيران ٣٠
 جدول األعمال املؤقت 

 
 . افتتاح الدورة - ١ 
 . إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٢

ــدورتني الثامنــ     - ٣ ــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني ال ــثالثني والتاســعة تقري ة وال
 . والثالثني 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

 . ل اللجنةسبل ووسائل التعجيل بأعما - ٦

أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع               - ٧
 . أشكال التمييز ضد املرأة

 . األربعني للجنةالثانية وجدول األعمال املؤقت للدورة  - ٨

 . ادية واألربعنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا احل - ٩
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 الشروح
 ١البند 

 رة افتتاح الدو
اديـة واألربعـني   الـدورة احل  املـرأة  ستفتتح رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد  
وســتدعى لــإلدالء ببيــان كــل مــن مفوضــة حقــوق اإلنــسان، الــسيدة ريتــشيل ماياجنــا،  . للجنــة

املستشارة اخلاصة املعنية بالقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، والـسيدة كـارولني هّنـان، مـديرة               
 .عبة النهوض باملرأة واملديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةش
 

 ٢البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

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

العــام جــدول األعمــال املؤقــت لكــل دورة بالتــشاور مــع رئــيس اللجنــة، وفقــا لألحكــام ذات   
 .  من االتفاقية٢٢ إىل ١٧الصلة من املواد من 

اديــة جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احل   ربعــني وقــد أقــرت اللجنــة يف دورهتــا األ    
 . واألربعني

 
 الوثائق

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

 ٣البند 
 للجنة نشطة املضطلع هبا بني الدورتني األربعني واحلادية واألربعني تقرير الرئيسة عن األ

املـضطلع هبـا بـني      ستقوم الرئيسة، يف إطـار هـذا البنـد، بـإطالع اللجنـة علـى األنـشطة                   
 . لجنةوكان هلا تأثري على أعمال الالدورتني األربعني واحلادية واألربعني 
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 ٤البند 
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة   

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

 أو قضائية أو إدارية أو غريها من أجـل إنفـاذ            األمني العام تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية       
ويـتعني  . يف هذا الصدد، لكـي تنظـر فيـه اللجنـة    أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخر مت إحرازه      

لدولـة املعنيـة، وبعـد ذلـك        يف ا تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية            
 . ذلككل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة

مـن الـدول األطـراف      دول  مثـاين   والـثالثني أن تـدعو      تاسعة  وقررت اللجنة يف دورهتا ال     
 .الطلبهذا  الدول األطراف على هذهوافقت وقد . إىل تقدمي تقاريرها

ان اخلـامس   التقريـر : التقـارير التاليـة   ادية واألربعني   عرض على اللجنة يف دورهتا احل     وسُت 
ان اخلـامس   التقرير ؛ و (CEDAW/C/FIN/6) و   (CEDAW/C/FIN/5) والسادس الدوريان لفنلندا  

ثالـث   الانلتقريـر وا ؛(CEDAW/C/ICE/6) و (CEDAW/C/ICE/5) والسادس الدوريان أليسلندا
؛ والتقريــر الــدوري (CEDAW/C/LTU/4) و (CEDAW/C/LTU/3)ليتوانيــا  لاندوريوالرابــع الــ
ــا الــسادس  ــر CEDAW/C/NGA/6)( لنيجريي ــع  ريرامع للتقــاجلــا؛ والتقري ــاين والثالــث والراب  الث

؛ والتقريــران اخلــامس والــسادس الــدوريان للمملكــة املتحــدة (CEDAW/C/SVK/4)لــسلوفاكيا 
؛ والتقريـــر (CEDAW/C/UK/6) و (CEDAW/C/UK/5) أيرلنـــدا الـــشماليةلربيطانيـــا العظمـــى و

؛ (CEDAW/C/TZA/6) والــسادس جلمهوريــة ترتانيــا املتحــدة واخلــامساجلــامع للتقــارير الرابــع 
 . (CEDAW/C/YEM/6) يمنوالتقرير الدوري السادس لل

 مـن النظــام الـداخلي علـى أن حيـضر ممثلــو الدولـة الطـرف جلــسات       ٥١وتـنص املـادة    
ركوا يف املناقشات وجييبـوا علـى األسـئلة املتعلقـة           تك الدولة وأن يش    تل تقريرعند فحص   اللجنة  
 األطــراف املعنيــة بــالتواريخ املبدئيــة لنظــر اللجنــة يف األمــني العــام الــدولأخطــر وقــد . بــالتقرير
 .تقاريرها
خطر األمني العـام اللجنـة يف كـل دورة           من النظام الداخلي على أن يُ      ٤٩وتنص املادة    

ويقـدم األمـني   .  مـن االتفاقيـة    ١٨بعدم تسلُّم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املـادة            
ير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية، فضال عن قائمـة           العام أيضا إىل اللجنة قائمة بالتقار     

 .بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظر اللجنة فيها بعد
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، تقريــر األمــني العــام عــن حالــة اديــة واألربعــنيوســيعرض علــى اللجنــة، يف دورهتــا احل 
ــاد    ــراف مبوجـــــب املـــ ــدول األطـــ ــارير مـــــن جانـــــب الـــ ــة ١٨ة تقـــــدمي التقـــ  مـــــن االتفاقيـــ

)CEDAW/C/2008/II/2 .( 
 قائمـة باملـسائل     ادعـد وقبل كل دورة، جيتمع فريق عامل ملا قبل الدورة تابع للجنة، إل            

واألســئلة املتــصلة بالتقــارير تقــدم إىل الــدول األطــراف قبــل اجللــسات املقــرر مناقــشة تقاريرهــا 
 إىل ١٦، يف الفتــرة مــن ة واألربعــنياديــوقــد اجتمــع الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة احل  . فيهــا
وســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة وردود . ٢٠٠٧ يوليــه/متــوز ٢٠

 . الدول األطراف على قوائم املسائل واألسئلة اليت أعدها الفريق العامل ملا قبل الدورة
 

 الوثائق
 (CEDAW/C/FIN/6) و (CEDAW/C/FIN/5) ان اخلامس والسادس الدوريان لفنلنداالتقرير
 (CEDAW/C/ICE/6) و (CEDAW/C/ICE/5) أليـسلندا ان اخلامس والسادس الـدوريان  التقرير

ــ الانلتقريـــرا  (CEDAW/C/LTU/4)و  (CEDAW/C/LTU/3)ليتوانيـــا  لاندوريثالـــث والرابـــع الـ
 CEDAW/C/NGA/6)(لنيجرييا التقرير الدوري السادس 

 (CEDAW/C/SVK/4) والثالث والرابع لسلوفاكيا  الثاينريرااجلامع للتقالتقرير 
ــدا         ــا العظمــى ومشــال أيرلن ــدوريان للمملكــة املتحــدة لربيطاني ــسادس ال ــران اخلــامس وال التقري

(CEDAW/C/UK/5) و (CEDAW/C/UK/6) 
ــع     ــارير الرابـــ ــامع للتقـــ ــر اجلـــ ــامسالتقريـــ ــدة    واخلـــ ــا املتحـــ ــة ترتانيـــ ــسادس جلمهوريـــ  والـــ

(CEDAW/C/TZA/6)  
 (CEDAW/C/YEM/6) يمندوري السادس للالتقرير ال
 CEDAW/PSWG/2008/II/CRP.1)( عامل ملا قبل الدورةالفريق تقرير ال

 
 قوائم املسائل واألسئلة

 CEDAW/C/ICE/Q/6)  ( أيسلندا

 CEDAW/C/TZA/Q/6) (مجهورية ترتانيا املتحدة
 (CEDAW/C/SVK/Q/4)  سلوفاكيا

 CEDAW/C/FIN/Q/6) (فنلندا 
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 CEDAW/C/LTU/Q/4) (ليتوانيا 

 (CEDAW/C/UK/Q/6)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ومشال أيرلندا 
 CEDAW/C/NGA/Q/6)(نيجرييا 

 CEDAW/C/YEM/Q/6)( يمنلا
 

 الردود على قوائم املسائل واألسئلة
 CEDAW/C/ICE/Q/6/Add.1)  ( أيسلندا

 (CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1)  مجهورية ترتانيا املتحدة 

 /Add.1)  (CEDAW/C/SVK/Q/4ا سلوفاكي

 CEDAW/C/FIN/Q/6/Add.1) (فنلندا 
 CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1) (ليتوانيا 

 (CEDAW/C/UK/Q/6/Add.1) وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1)(نيجرييا 

 CEDAW/C/YEM/Q/6/Add.1)( يمنلا
 

 ٥البند 
 ن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة م٢١تنفيذ املادة 

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

جنــة، مــشفوعة بتعليقــات الــدول    حــات والتوصــيات العامــة يف تقريــر الل   قتراُتــدرج تلــك اال 
 .جدتاألطراف، إن ُو

 املهـاجرات وبإعـداد توصـية       بإعـداد توصـية عامـة بـشأن        فرقتا العمل املعنيتـان   وستقوم   
 .اللجنة على ما أحرزتاه من تقدمبإطالع  من االتفاقية ٢عامة بشأن املادة 

صـصة أن توفـد مـن        مـن االتفاقيـــــة علـى أنـه حيـق للوكـاالت املتخ             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          
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ــا احل  ــة، يف دورهت ــني اللجن ــار     اديــة واألربع ــام بــشأن تق ــن األمــني الع ير الوكــاالت ، مــذكرة م
 ).Add 1-4  وCEDAW/C/2008/II/3(املتخصصة عن ذلك املوضوع 

 
 الوثائق

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

 )CEDAW/C/2008/II/3/Add.1( املتحدة لألغذية والزراعة تقرير منظمة األمم

 )CEDAW/C/2008/II/3/Add.2(تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 )CEDAW/C/2008/II/3/Add.3(تقرير منظمة الصحة العاملية 
 )CEDAW/C/2008/II/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية 

 
 ٦البند 

 عجيل بأعمال اللجنةسبل ووسائل الت
تعــد األمانــة العامــة قبــل كــل دورة تقريــرا ملــا قبــل الــدورة عــن ســبل ووســائل حتــسني   

 تعليقـات أبـداها أعـضاء اللجنـة     أعمال اللجنة، يتضمن معلومات مقدمـة مـن األمانـة العامـة أو           
 .معلومات عن تطورات حدثت يف جماالت أخرى من نظام حقوق اإلنسان أو
 

 الوثائق
 )CEDAW/C/2008/II/4(مانة العامة تقرير األ

 
 ٧البند 

أنــشطة اللجنــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع 
 أشكال التمييز ضد املرأة

عقب بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               
املقدمـة  ، أنشأت اللجنة الفريق العامل املعـين بالبالغـات    ٢٠٠٠ديسمرب  /املرأة يف كانون األول   

ة والــثالثني مخــسة أعــضاء سابعوعينــت اللجنــة يف دورهتــا الــ.  الربوتوكــول االختيــاريمبوجــب
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي يف  نيريق العامل لفترة سنتللخدمة يف الف

 املقدمـــة مبوجـــب بالبالغـــاتاملعـــين  للفريـــق العامـــل شرةثانيـــة عـــعقد الـــدورة الوســـُت 
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣ إىل ٢١يف الفترة من الربوتوكول االختياري 
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 ٨  و ٢وجب املـادتني     تنفيذ واليتها مب   ،ادية واألربعني  يف دورهتا احل   ،وستواصل اللجنة  
 .من الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 
 ٨البند 

 الثانية واألربعني للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة 
قررت اللجنة، يف دورهتا العاشرة، أن جيري يف هناية كل دورة إقـرار مـشروع جـدول                

 .لدورة التالية للجنةل  املؤقتعمالاأل
 

 الوثائق
  للجنةربعنياألالثانية وللدورة جدول األعمال املؤقت 

 
 ٩البند 

 ادية واألربعنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا احل



CEDAW/C/2008/II/1
 

8 08-30290 
 

 املرفق 
 ظيم األعمال املقترحتن  

 
 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠االثنني، 
   ٨٣١اجللسة 
 ح الدورةافتتا ١البند  ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

املستـشارة  بيان كل من مفوضـة حقـوق اإلنـسان و         
اخلاصـــة لألمـــني العـــام املعنيـــة بالقـــضايا اجلنـــسانية 
ــاملرأة     ــهوض ب ــاملرأة، ومــديرة شــعبة الن ــهوض ب والن
واملديرة التنفيذيـة لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي           

 للمرأة
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢البند  

 
ــر ٣البند  ـــا بـــني   تقريـ ـــن األنـــشطة املـــضطلع هبــــ ــسة عـــ  الرئيـ

  للجنةربعني واحلادية واألربعنياألالدورتني 

 

النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب       ٤البند 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ١٨املادة  

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  :ضد املرأة

 
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال           ٢١يذ املادة   تنف ٥البند 

 بيان افتتاحي  :التمييز ضد املرأة
 بيان افتتاحي : سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦البند  

 مـع هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا           يةغري رمس جلسة     ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 
 )جلسة مغلقة( املتخصصة

  مع املنظمات غري احلكوميةةري رمسيغجلسة   ١٥/١٦-٠٠/١٥الساعة 
 املؤســـسات الوطنيـــة حلقـــوق  مـــعةغـــري رمسيـــجلـــسة   ١٥/١٧-١٥/١٦الساعة 

 اإلنسان
 )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥البنود  ٠٠/١٨-١٥/١٧الساعة 

   ٢٠٠٨يوليه / متوز١الثالثاء، 
 ٨٣٢اجللسة 

 
طـراف مبوجـب   النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األ   

  من االتفاقية١٨املادة 
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  (CEDAW/C/YEM/6)اليمن، التقرير الدوري السادس  ٤البند  

  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٣٣اجللسة 
 )تابع(اليمن  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧ساعة ال
   ٢٠٠٨يوليه / متوز٢األربعاء، 
   ٨٣٤اجللسة 

ــا، ا )تابع (٤البند   ــرليتوانيــ ــع الــــ   الانلتقريــ ــث والرابــ  اندوريثالــ
(CEDAW/C/LTU/3)  و)(CEDAW/C/LTU/4 

  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٣٥اجللسة 
 )تابع (ليتوانيا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )جلسة مغلقة( اجلامع الفريق العامل )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠٠٨يوليه / متوز٣اخلميس، 
   ٨٣٦اجللسة 

 
 قرير الدوري السادس التنيجرييا،  )تابع (٤البند 

)(CEDAW/C/NGA/6 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٣٧اجللسة 
 )تابع (نيجرييا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة ( اجلامعالفريق العامل )تابع (٤البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٧ساعة ال
 عطلة رمسية  ٢٠٠٨يوليه / متوز٤جلمعة، ا
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جلـسة  (أنشطة اللجنة مبوجب الربوتوكول االختيـاري        ٧البند  ٢٠٠٨يوليه / متوز٧االثنني، 
 )مغلقة

 )جلسة مغلقة(نقاش بشأن التحفظات   ٠٠/١٣-٠٠/١٢الساعة 
 كوميةجلسة غري رمسية مع ممثلي املنظمات غري احل   ١٥/١٦-٠٠/١٥الساعة 
 ١٥/١٧-١٥/١٦الساعة 

 
جلسة غري رمسية مع ممثلـي املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       

 اإلنسان
 ٧ و ٦ و ٥البنـــــــــــــود  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

 )تابع(
 )جلسة مغلقة( اجلامع الفريق العامل

   ٢٠٠٨يوليه / متوز٨ثالثاء، ال
   ٨٣٨اجللسة 

 الــدوريان ان اخلــامس والــسادس التقريــرأيــسلندا،  )تابع (٤البند  
(CEDAW/C/ICE/5) و (CEDAW/C/ICE/6) 

  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٣٩اجللسة 
 )تابع (أيسلندا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة جلسة( اجلامع لالفريق العام )تابع (٤البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠٠٨يوليه / متوز٩ربعاء، األ
   ٨٤٠اجللسة 

ان اخلـــــامس والـــــسادس الـــــدوريانلتقريـــــرفنلنـــــدا، ا )تابع (٤البند  
(CEDAW/C/FIN/5) و (CEDAW/C/FIN/6) 

 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 للجنةأسئلة اخلرباء وحوار مع ا   ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
    ٨٤١اجللسة 
 )تابع(فنلندا  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة جلسة( اجلامع الفريق العامل )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
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   ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠اخلميس، 
   ٨٤٢اجللسة 

 

، الــشماليةاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا )تابع (٤البند 
ريـــــــــران اخلـــــــــامس والـــــــــسادس الـــــــــدوريانالتق

(CEDAW/C/UK/5) و (CEDAW/C/UK/6) 
 

  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٤٣اجللسة 
لـشمالية  ااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا       )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    ٢٠٠٨يوليه / متوز١١اجلمعة، 
   ٨٤٤اجللسة 

 
ــا املتحــدة، التقريــر اجلــامع للتقــارير    )تابع (٤البند  ــة ترتاني مجهوري

 (CEDAW/C/TZA/6) والسادس واخلامسالرابع 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤بند ال ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٤٥اجللسة 
 )تابع( مجهورية ترتانيا املتحدة )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة جلسة( اجلامع الفريق العامل )تابع (٤البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠٠٨ يوليه/وز مت١٤الثنني، ا
   ٨٤٦اجللسة 

 
 الثــاين والثالــث ريرااجلــامع للتقــســلوفاكيا، التقريــر  )تابع (٤البند 

 (CEDAW/C/SVK/4)والرابع 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
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   ٨٤٧اجللسة 
 )تابع (اكياسلوف )تابع (٤البند  
 )مغلقة جلسة( اجلامع الفريق العامل )تابع (٤البند  

   ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٥الثالثاء، 
جلـسة  (أنشطة اللجنة مبوجب الربوتوكول االختيـاري        )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 )مغلقة
 )ةمغلق جلسة( اجلامع الفريق العامل )تابع( ٦ و٥و ٤د والبن ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

   ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦األربعاء، 
جلسة غري رمسية مع ممثلني عن منظومـة األمـم املتحـدة             )تابع (٥البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

ومنظمــات غــري حكوميــة وســائر أصــحاب املــصلحة      
 ٢لوضع توصية عامة بشأن املادة 

 )مغلقة جلسة( الفريق العامل اجلامع )تابع (٤البند  ٠٠/١٦-٠٠/١٧الساعة 
 جلسة غري رمسية مع ممثلي الدول األطراف )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٦الساعة 

   ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٧ميس، اخل
 )مغلقة جلسة( الفريق العامل اجلامع )تابع( ٤البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
ــ  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٦و  ٥  و٤د والبنـــــــــــ

 )تابع(
 )مغلقة جلسة( الفريق العامل اجلامع

   ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٨معة، اجل
 )مغلقة جلسة( الفريق العامل اجلامع )تابع (٤البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )مغلقة جلسة( الفريق العامل اجلامعاعتماد تقرير  ٧ و ٦و  ٥  و٤د والبن  ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 
   ٨٤٨اجللسة 
 ربعنياألالثانية وة جدول األعمال املؤقت للدور  ٨البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٦الساعة 

 ادية واألربعنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا احل ٩البند  
 


