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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

   ٢٠٠٨فرباير / شباط١ - يناير/ كانون الثاين١٤
   املؤقتاألعمالجدول   

 . افتتاح الدورة - ١
 . األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار - ٢
 .  للجنةواألربعني التاسعة والثالثني املضطلع بني الدورتني األنشطة عن الرئيسةتقرير  - ٣
 مـن اتفاقيـه القـضاء       ١٨ مبوجـب املـادة      األطـراف النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول          - ٤

  .املرأة التمييز ضد أشكالعلى مجيع 
  .املرأة التمييز ضد أشكال من اتفاقيه القضاء على مجيع ٢١تنفيذ املادة  - ٥
 .  اللجنةبأعمالسبل ووسائل التعجيل  - ٦
 أشــكال اللجنــة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــه القــضاء علــى مجيــع  ةأنــشط - ٧

  .املرأةالتمييز ضد 
 .  للجنةواألربعني احلادية املؤقت للدورة األعمالجدول  - ٨
 . األربعنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا  - ٩
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 الشروح  
  ١البند   
 افتتاح الدورة  

 .  على التمييز ضد املرأةاملعنية بالقضاء للجنة ربعنياأل اللجنة الدورة ةرئيستفتتح  
 

  ٢البند   
  األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  

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

 ذات   وفقـا لألحكـام    ،ة املؤقـت لكـل دور     األعمـال  جـدول    ،رئـيس اللجنـة    بالتشاور مع    ،امالع
 .  من االتفاقية٢٢ إىل ١٧الصلة من املواد 

ــد   ــرتوقــ ــة يف دورهتــــ  أقــ ــعة االلجنــ ــثالثني  التاســ ــدول والــ ــالجــ ــت األعمــ  املؤقــ
 .األربعني لدورهتا

 
  الوثائق  

 (CEDAW/C/2008/I/1) والشروح املؤقت األعمالجدول 
 

  ٣البند   
  للجنةواألربعني التاسعة والثالثني املضطلع هبا بني الدورتني األنشطة عن الرئيسةتقرير   

 الــيت واألحــداث اللجنــة علــى األنــشطة بــإطالع هــذا البنــد، يف إطــار، الرئيــسةســتقوم  
 .  اللجنةأعمالجرت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان هلا تأثري على 

 
  ٤البند   
 من اتفاقيه القضاء على     ١٨ مبوجب املادة    األطرافنظر يف التقارير املقدمة من الدول       ال  

 املرأة التمييز ضد أشكالمجيع 
 إىل تقـدم  بـأن  يف االتفاقية األطرافالدول  تتعهد   أن من االتفاقية على     ١٨تنص املادة    
أجـل إنفـاذ     غريها من    ة أو إداري أو قضائية أو تشريعيةتدابري  من   عما اختذته   تقريرا  العام األمني

تقـدمي  يـتعني  و.  تنظر فيه اللجنـة ، لكيحمرز يف هذا الصددآخر  تقدم وعن أي أحكام االتفاقية   
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 وبعـد ذلـك   املعنيـة، بدء نفـاذ االتفاقيـة بالنـسبة للدولـة     من  التقارير يف غضون سنة واحدة      هذه  
 . كلما طلبت اللجنة ذلكو األقل، سنوات على أربعكل 

ــررت اللجنــ و  ــثالثني  ادورهتــيف ة ق ــة وال ــدعو الثامن إىل تقــدمي  أطــراف ســبع دول أن ت
دول الــمجيــع وقــد وافقــت . األويلتقريرهــا إىل تقــدمي واحــدة  ادولــة طرفــو ،الدوريــةتقاريرهــا 

 . الطلبذلك على األطراف الثمانية 
ين التقريـر اجلـامع للتقريـر   : عرض علـى اللجنـة التقـارير التاليـة    ت، ساألربعنيالدورة يف  و 

ــسعودية    ــة ال ــاين للمملكــة العربي ــدوريني األويل والث ــر اجلــامع  الو؛ (CEDAW/C/SAU/2)ال تقري
ــا     ــع لبوليفي ــاين والثالــث والراب ــة الث ــر اجلــامع  و؛ )CEDAW/C/BOL/2-4(للتقــارير الدوري التقري

 الــدوريالتقريــر و ،(CEDAW/C/BDI/4)بورونــدي ل الثــاين والثالــث والرابــع للتقــارير الدوريــة
لبنـــــــــان لالتقريـــــــــر الـــــــــدوري الثالـــــــــث و؛ (CEDAW/C/FRA/6)س لفرنـــــــــسا الـــــــــساد

(CEDAW/C/LBN/3) غللكــــسمبورالتقريــــر الــــدوري اخلــــامس   و؛ (CEDAW/C/LUX/5) ؛
؛ والتقريـر   (CEDAW/C/MAR/4)الرابـع للمغـرب     والثالـث   الدوريني   التقرير اجلامع للتقريرين  و

 .(CEDAW/C/SWE/7)السابع للسويد و اجلامع للتقريرين الدوريني السادس
جلــسات طـرف  الدولـة  ال وممثلــحيـضر   أن مـن النظــام الـداخلي علـى    ٥١تـنص املـادة   و 

اللجنة عند فحص تقرير تلك الدولة وأن يشتركوا يف املناقشات وجييبـوا علـى األسـئلة املتعلقـة                  
 يف وقــد أخطــر األمــني العــام الــدول األطــراف املعنيــة بــالتواريخ املبدئيــة لنظــر اللجنــة . بــالتقرير

 .تقاريرها يف دورهتا األربعني
 ،دورةيف كـل     العـام اللجنـة      األمني خيطر   أن من النظام الداخلي على      ٤٩تنص املادة   و 

 األمـني يقـدم   و. مـن االتفاقيـة    ١٨ مبوجب املـادة     ة طرف  تقرير مطلوب من دول    أيتسلم  عدم  ب
قائمـة  فضال عن    االتفاقية،   يف األطرافالدول  اليت قدمتها   التقارير  باللجنة قائمة   إىل  أيضا  العام  

 .  فيها بعدمل تنظر اللجنةو يف االتفاقية األطرافالدول اليت قدمتها التقارير ب
ــة و  ــر األربعــني،يف دورهتــا  ،ســيعرض علــى اللجن ــة تقــدمي   األمــني تقري ــام عــن حال  الع

 .CEDAW/C/2008/I/2)(  من االتفاقية١٨ مبوجب املادة األطرافالتقارير من الدول 
 باملـسائل  قائمـة  إلعـداد  الـدورة تـابع للجنـة    فريق عامل ملا قبل   جيتمع   ، كل دورة  قبلو 
ــل إىلتقــدم التقــارير ب املتعلقــة واألســئلة ــدول األطــراف قب ــشة    انعقــاد ال اجللــسات املقــرر مناق

 ٢٠ إىل ١٦ يف الفتـرة مـن   األربعـني قبـل الـدورة   ملـا   العامـل   الفريـق   اجتمع  وقد  . تقاريرها فيها 
تقرير الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة وردود الـدول              وسيعرض على اللجنة    . ٢٠٠٧ يوليه/متوز

 .  الفريق العامل ملا قبل الدورةأعدها اليت واألسئلة على قوائم املسائل األطراف



CEDAW/C/2008/I/1
 

4 07-52414 
 

 الوثائق  
 (CEDAW/C/BDI/4)بوروندي ل الثاين والثالث والرابع التقرير اجلامع للتقارير الدورية

 )CEDAW/C/BOL/2-4(ارير الدورية الثاين والثالث والرابع لبوليفيا التقرير اجلامع للتق
 (CEDAW/C/SWE/7)السابع للسويد و التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس

  (CEDAW/C/FRA/6) السادس لفرنسا الدوريالتقرير 
 (CEDAW/C/LBN/3)لبنان لالتقرير الدوري الثالث 

  (CEDAW/C/LUX/5) غللكسمربالتقرير الدوري اخلامس 
  (CEDAW/C/MAR/4)الرابع للمغرب والثالث الدوريني  التقرير اجلامع للتقريرين

التقريــــــر اجلــــــامع للتقريــــــرين الــــــدوريني األويل والثــــــاين للمملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية  
(CEDAW/C/SAU/2) 

 )CEDAW/PSWG/2008/I/CPR.1(تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة 
 

 واألسئلة ئل قوائم املسا  
 (CEDAW/C/BDI/Q/4)بوروندي 

 (CEDAW/C/BOL/Q/4)بوليفيا 
 (CEDAW/C/SWE/Q/7)السويد 

 (CEDAW/C/FRA/Q/6)فرنسا 
 (CEDAW/C/LBN/Q/3)لبنان 

 (CEDAW/C/LUX/Q/5) غلكسمرب
 (CEDAW/C/MAR/Q/4)املغرب 

 (CEDAW/C/SAU/Q/2)السعودية اململكة العربية 
 

 واألسئلةائل  املسقوائمالردود على   
 (CEDAW/C/BDI/Q/4/Add.1)بوروندي 

 (CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1)بوليفيا 
 (CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1)السويد 
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 (CEDAW/C/FRA/Q/6/Add.1)فرنسا 
 (CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1)لبنان 

 (CEDAW/C/LUX/Q/5/Add.1) غلكسمرب
 (CEDAW/C/MAR/Q/4/Add.1)املغرب 

 (CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1)السعودية اململكة العربية 
 

  ٥البند   
  التمييز ضد املرأة أشكال من اتفاقيه القضاء على مجيع ٢١تنفيذ املادة   

 تقدم اقتراحـات وتوصـيات عامـة        أننه جيوز للجنة    أ من االتفاقية على     ٢١تنص املادة    
ــدول       ــن ال ــواردة م ــات ال ــارير واملعلوم ــى دراســة التق ــة عل ــنص و. األطــرافمبني ــضا ت ــى عأي ل

ــة  تلــك تــدرج  أن  الــدول بتعليقــات مــشفوعة ،املقترحــات والتوصــيات العامــة يف تقريــر اللجن
 .وجدت إن، األطراف
 وبإعـداد توصـية   توصـية عامـة بـشأن املهـاجرات          بإعـداد املعنيتـان   العمل  فرقتا  وستقوم   

 .تقدمه من اما أحرزت اللجنة على بإطالع ٢عامة بشأن املادة 
ُتمثل لـدى النظـر    أن املتخصصة حيق للوكاالت  أنهفاقية على    من االت  ٢٢تنص املادة   و 

 تــدعو أن جيــوز للجنــة وأنــه ،االتفاقيــةهــذه  أحكــاممــا يقــع يف نطــاق أنــشطتها مــن  يف تنفيــذ 
عرض علـى   تسـ و. اجملـاالت  تقدمي تقارير عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف تلـك             إىل املتخصصةالوكاالت  

عـن   املتخصـصة تقـارير الوكـاالت    بـشأن    العـام    مـني األمذكرة من    األربعني،يف دورهتا    ،اللجنة
 ).Add.1-4  وCEDAW/C/2008/I/3(املوضوع ذلك 

 
  الوثائق  

 املتحـدة  لألمـم  التابعـة  املتخصـصة التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت     عـن   العام األمنيمذكرة من  
 (CEDAW/C/2008/I/3) أنشطتهاعن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق 

 (CEDAW/C/2008/I/3/Add.1) والزراعة ألغذيةاألمم املتحدة لمنظمة تقرير 
 (CEDAW/C/2008/I/3/Add.2)تقرير منظمة الصحة العاملية 

 (CEDAW/C/2008/I/3/Add.3)تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 (CEDAW/C/2008/I/3/Add.4)تقرير منظمة العمل الدولية 
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 ٦د البن  
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة   

 حتـسني سـبل ووسـائل     عـن   قبـل الـدورة     ا  ملـ  اتقريـر قبل كـل دورة،     ،   العامة األمانةتعد   
 اللجنـة   أعـضاء أبـداها   تعليقـات    وأ العامـة،    األمانةمقدمة من    يتضمن معلومات    ، اللجنة أعمال

ــام حقــــوق حــــدثت يف جمــــاالت أخــــرى مــــن  تطــــورات عــــن  معلومــــات أو  اإلنــــساننظــ
)CEDAW/C/2008/I/4.( 

  الوثائق  
 (CEDAW/C/2008/I/4) العامة األمانةتقرير 

  ٧البند   
مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـه القـضاء علـى مجيـع              املضطلع هبا    اللجنة   نشطةأ  

  التمييز ضد املرأة أشكال
 التمييز ضـد    كالأش القضاء على مجيع     ةعقب بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقي      

املعـين بالرسـائل املقدمـة       اللجنة الفريـق العامـل       أنشأت،  ٢٠٠٠ديسمرب  /األولاملرأة يف كانون    
 يف أعـضاء  مخـسة    والـثالثني  الـسابعة يف دورهتا   وعينت اللجنة   . االختياريمبوجب الربوتوكول   

 .٢٠٠٨ديسمرب /األول كانون ٣١الفريق العامل ملدة سنتني حىت 
املعـــين بالرســـائل املقدمـــة مبوجـــب لفريـــق العامـــل احلاديـــة عـــشرة لوســـتعقد الـــدورة  

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١١ إىل ٩الربوتوكول االختياري يف الفترة من 
 مــن ٨ و ٢ تنفيــذ واليتــها مبوجــب املــادتني  األربعــني،دورهتــا يف  ،ستواصــل اللجنــةو 

 . لالتفاقيةالربوتوكول االختياري 
  ٨البند   
  للجنة واألربعني احلادية املؤقت للدورة الاألعمجدول   

ــة   ــرار   العاشــرة، ايف دورهتــ ،قــررت اللجن مــشروع جــدول  أن جيــري يف كــل دورة إق
 . املؤقت للدورة التالية للجنةاألعمال

 الوثائق  
  للجنةواألربعني احلادية املؤقت للدورة األعمالجدول 

 ٩ند الب  
 عنياألرباعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا   
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 املرفق
  املقترحاألعمالتنظيم   

 
 ربنامجال/الوثائق  جدول األعمالبند الوقت/التاريخ

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤االثنني، 

   ٨١٠ اجللسة

 افتتاح الدورة ١البند  ٠٠/١١-٠٠/١٠

 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار ٢البند  

ملـضطلع هبـا   عن األنشطة ا الرئيسة  تقرير   ٣البند  
ــدورتني   ــني الـــ ــعةبـــ ــثالثني  التاســـ والـــ

  للجنةواألربعني

النظــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول   ٤البند  
 مـن اتفاقيـه     ١٨ مبوجب املادة    األطراف

 التمييـز ضـد     أشـكال القضاء على مجيـع     
تقريـــر الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل  : املـــرأة
 الدورة

ء علـى    من اتفاقيه القضا   ٢١تنفيذ املادة    ٥البند  
بيــان :  التمييــز ضــد املــرأةأشــكالمجيــع 

 استهاليل

:  اللجنـة  بأعمـال سبل ووسائل التعجيل     ٦البند  
 بيان استهاليل

 غــري رمســي مــع هيئــات األمــم   اجتمــاع  ٠٠/١٣-٠٠/١١
 )مغلق(املتخصصة املتحدة ووكاالهتا 

اجتمــاع غــري رمســي مــع املنظمــات غــري   ٠٠/١٧-٠٠/١٥
 احلكومية

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  ٧ و ٦ و ٥لبنود ا ٠٠/١٨-٠٠/١٧
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 ربنامجال/الوثائق  جدول األعمالبند الوقت/التاريخ

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ ،الثالثاء

النظــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول    ٨١١اجللسة 
 مـــــن ١٨ مبوجـــــب املـــــادة األطـــــراف
 االتفاقية

بوليفيا، التقرير اجلامع للتقـارير الدوريـة        ٤البند  
الثـــــــــــــاين والثالـــــــــــــث والرابـــــــــــــع 

)CEDAW/C/BOL/2-4( 

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨١٢اجللسة 

 )تابع( بوليفيا )تابع( ٤ البند ٠٠/١٧-٠٠/١٥

 )مغلقة (العامل اجلامعالفريق  )تابع( ٤ البند ٠٠/١٨-٠٠/١٧

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦ ،األربعاء

   ٨١٣اجللسة 

التقريــــر اجلــــامع للتقــــارير  ،بورونــــدي )تابع (٤البند  
 الثــــــاين والثالــــــث والرابــــــع الدوريــــــة

(CEDAW/C/BDI/4) 

 ممثل الدولة الطرفيقدمه عرض   ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨١٤اجللسة 

 )تابع( بوروندى )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

 )مغلقة( العامل اجلامعالفريق  )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧
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 ربنامجال/الوثائق  جدول األعمالبند الوقت/التاريخ

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧ ،اخلميس

   ٨١٥اجللسة 

ــر    )تابع (٤البند   ــسعودية، التقريــ ــة الــ ــة العربيــ اململكــ
ــدوريني األويل   ــرين الـــ ــامع للتقريـــ اجلـــ

  (CEDAW/C/SAU/2)والثاين 

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨١٦اجللسة 

 )تابع(السعودية اململكة العربية  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ ،اجلمعة

   ٨١٧اجللسة 

الــــسادس  الــــدوري التقريــــر ،فرنــــسا )تابع (٤البند  
(CEDAW/C/FRA/6) 

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨١٨اجللسة 

 )تابع(فرنسا  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

 )مغلقة( العامل اجلامعالفريق  )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢١ ،االثنني

ــشطة ٧البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ــول   أنـ ــب الربوتوكـ ــة مبوجـ  اللجنـ
 )مغلقة(االختياري 
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 ربنامجال/الوثائق  جدول األعمالبند الوقت/التاريخ

اجتمــاع غــري رمســي مــع املنظمــات غــري   ٠٠/١٧-٠٠/١٥
 احلكومية

ــود  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٧  ٧ و ٦ و ٥البنــــــــــــ
 )تابع(

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق 

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٢ ،الثالثاء

   ٨١٩ اجللسة

 التقريــــــر الــــــدوري الثالــــــث ،لبنــــــان )تابع (٤البند  
(CEDAW/C/LBN/3) 

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨٢٠اجللسة 

 )تابع(لبنان  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣ ،ربعاءاأل

   ٨٢١ اجللسة

 التقريــر الــدوري اخلـــامس   ،غلكــسمرب  )تابع (٤البند  
(CEDAW/C/LUX/5)  

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨٢٢اجللسة 

 )تابع(لكسمربغ  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  )تابع (٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧
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 ربنامجال/الوثائق  جدول األعمالبند الوقت/التاريخ

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ ،اخلميس

   ٨٢٣اجللسة 

ــربا )تابع (٤البند   ــرين   ،ملغــ ــامع للتقريــ ــر اجلــ  التقريــ
ــدوريني  ــث الـــــــــ ــع والثالـــــــــ الرابـــــــــ

(CEDAW/C/MAR/4) 

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةسئلة أ  ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨٢٤اجللسة 

 )تابع(املغرب  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٥ ،اجلمعة

   ٨٢٥اجللسة 

ــسويدا )تابع (٤البند   ــرين   ،لــ ــامع للتقريــ ــر اجلــ التقريــ
الـــــــــسابع و دسالـــــــــدوريني الـــــــــسا 
(CEDAW/C/SWE/7) 

  ممثل الدولة الطرف يقدمهعرض  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

 اخلرباء وحوار مع اللجنةأسئلة   ٠٠/١٣-٣٠/١٠

   ٨٢٦اجللسة 

 )تابع(السويد  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

  ٢٠٠٨ر يناي/ كانون الثاين٢٨ ،االثنني

ــود  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  ٦ و ٥ و ٤البنــــــــــــ
 )تابع(

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق 
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 ربنامجال/الوثائق  جدول األعمالبند الوقت/التاريخ

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  )تابع (٧البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٧

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٩ ،الثالثاء

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  )تابع( ٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

ــود  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٦ و ٥ و ٤البنــــــــــــ
 )تابع(

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق 

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ،األربعاء

ــود  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  ٦ و ٥ و ٤البنــــــــــــ
 )تابع(

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق 

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  ٧البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١ ،اخلميس

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  )تابع( ٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

ــود  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  ٦ و ٥ و ٤البنــــــــــــ
 )تابع(

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق 

   ٢٠٠٨فرباير / شباط١ ،اجلمعة

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  )تابع( ٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 ٧و  ٦ و ٥ و ٤البنــــود  ٠٠/١٦-٠٠/١٥
 )تابع(

ــام  ع اعتمـــاد تقريـــر الفريـــق العامـــل اجلـ
 )مغلقة(

   ٨٢٧اجللسة 

 احلاديـة  املؤقت للـدورة     األعمالجدول   ٨البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٦
 واألربعني

ــا    ٩البند   ــن دورهتــ ــة عــ ــر اللجنــ ــاد تقريــ اعتمــ
 األربعني

 


