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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١-مايو/ أيار١٤
 جدول األعمال املؤقت  

 
 .افتتاح الدورة - ١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٢

ــسابعة والــثالثني     - ٣ ــة تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني الــدورتني ال  والثامن
 .والثالثني للجنة

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

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

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة - ٦

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

 .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني - ٨

 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والثالثني - ٩
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 الشروح  
 

 ١البند   

 افتتاح الدورة  

ئيــسة اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الــدورة الثامنــة    ســوف تفتــتح ر 
 .والثالثني للجنة

 
 ٢البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  

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

 اللجنــة، وفقــا لألحكــام ذات ةالعــام جــدول األعمــال املؤقــت لكــل دورة بالتــشاور مــع رئيــس 
 . من االتفاقية٢٢ إىل ١٧الصلة الواردة يف املواد من 

 .وقد أقرت اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني جدول أعمال دورهتا الثامنة والثالثني 
 

 الوثائق  

 )CEDAW/C/2007/II/1(ل املؤقت والشروح جدول األعما
 

 ٣البند   

ــ   ــة      ـر الرئـتقري ــثالثني والثامن ــسابعة وال ــدورتني ال ــشطة املــضطلع هبــا بــني ال ــسة عــن األن ي
 والثالثني للجنة

ستقوم الرئيسة يف إطار هذا البند بإطالع اللجنة على األنشطة واألحداث الـيت جـرت           
 . تأثري على أعمال اللجنةمنذ انعقاد الدورة السابقة وكان هلا

 
 ٤البند   

 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة            
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 من االتفاقيـة علـى أن تتعهـد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة بـأن تقــدم                    ١٨تنص املادة    
ذته من تدابري تـشريعية أو قـضائية أو إداريـة أو غريهـا مـن أجـل                  إىل األمني العام تقريرا عما اخت     
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.  الـصدد، لكـي تنظـر فيـه اللجنـة          هـذا إنفاذ أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخـر مت إحـرازه يف             
ويتعني تقدمي هذه التقـارير يف غـضون سـنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة بالنـسبة إىل الدولـة                         

 .ات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلكاملعنية، وبعد ذلك كل أربع سنو

ويف الــدورة الــسابعة والــثالثني، أخــذت اللجنــة يف اعتبارهــا املعــايري املتمثلــة يف إعطــاء   
ــأخرت ألطــول مــدة يف تقــدمي تقاريرهــا، وضــرورة إعطــاء       ــدول األطــراف الــيت ت األفــضلية لل

ر مـن حيـث العامـل اجلغـرايف     األولوية للتقارير األولية، واستـصواب حتقيـق التـوازن بـني التقـاري         
. وعليــه، قــررت اللجنــة أن تــدعو مثــاين دول أطــراف إىل تقــدمي تقاريرهــا. وغــريه مــن العوامــل

 . الطلبهذاووافقت مثاين دول أطراف على 

ــة والــثالثني التقــارير التاليــة     التقريــر اجلــامع  :وســتعرض علــى اللجنــة يف دورهتــا الثامن
؛ )CEDAW/C/PAK/1-3( والثالــــث الــــدوريني لباكــــستان للتقريــــر األويل والتقريــــرين الثــــاين

والتقريــر اجلــامع للتقريــر  ؛)CEDAW/C/SYR/1(والتقريــر األويل للجمهوريــة العربيــة الــسورية 
 ؛)CEDAW/C/SLE/5(األويل والتقــارير الثــاين والثالــث والرابــع واخلــامس الدوريــة لــسرياليون  

قرير اجلامع للتقرير األويل والتقريرين الثـاين      ؛ والت )CEDAW/C/SCG/1(والتقرير األويل لصربيا    
التقريـــــــر األويل ملوريتانيـــــــا  و؛ )CEDAW/C/VUT/1-3(والثالـــــــث الـــــــدوريني لفـــــــانواتو   

)CEDAW/C/MRT/1( ؛ والتقريـــــر اجلـــــامع للتقريـــــرين األويل والثـــــاين الـــــدوري ملوزامبيـــــق
)CEDAW/C/MOZ/1-2(ري للنيجـــــر ؛ والتقريـــــر اجلـــــامع للتقريـــــرين األويل والثـــــاين الـــــدو
)CEDAW/C/NER/1-2(. 

 مـن النظــام الـداخلي علـى أن حيـضر ممثلــو الدولـة الطـرف جلــسات       ٥١وتـنص املـادة    
اللجنة اليت جيري فيها النظـر يف تقـارير تلـك الدولـة وأن يـشتركوا يف املناقـشات وجييبـوا علـى                       

يـة بـالتواريخ املبدئيـة    وقـد أخطـر األمـني العـام الـدول األطـراف املعن       . األسئلة املتعلقة بالتقـارير 
 .املقررة لنظر اللجنة يف تقاريرها ضمن دورهتا الثامنة والثالثني

 من النظام الداخلي على أن خيطـر األمـني العـام اللجنـة يف كـل دورة                  ٤٩وتنص املادة    
ويقـدم األمـني    . مـن االتفاقيـة  ١٨بعدم تسلُّم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املـادة  

ويقـدم األمـني    . اللجنة قائمة بالتقارير الـيت قدمتـها الـدول األطـراف يف االتفاقيـة     العام أيضا إىل
العام أيضا إىل اللجنة قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقيـة ومل تنظـر اللجنـة                  

  .فيها بعد

تقـدمي   حالـة  عـن  والـثالثني تقريـر األمـني العـام    وسيعرض على اللجنة يف دورهتا الثامنة    
 ). CEDAW/C/2007/II/2( من االتفاقية ١٨التقارير من جانب الدول األطراف مبوجب املادة 
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وقبل كل دورة جيتمع فريق عامل ملـا قبـل الـدورة تـابع للجنـة إلعـداد قائمـة باملـسائل                       
ــدول األطــراف قبــل اجللــسات املقــرر مناقــشة       ــصلة بالتقــارير ترســل إىل ممثلــي ال واألســئلة املت

وقــد اجتمــع الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة الثامنــة والــثالثني يف نيويــورك، يف  . فيهــاتقاريرهــا
وسـُيعرض علـى اللجنـة تقريـر الفريـق         . ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٤يوليـه إىل    / متوز ٣١الفترة من   

على قوائم املـسائل واألسـئلة الـيت أعـدها الفريـق             العامل ملا قبل الدورة وردود الدول األطراف      
  .ل الدورةقب العامل ملا

 
 الوثائق  

التقريــــــر اجلــــــامع للتقريــــــر األويل والتقريــــــرين الثــــــاين والثالــــــث الــــــدوريني لباكــــــستان   
)CEDAW/C/PAK/1-3( 

 )CEDAW/C/SYR/1(التقرير األويل للجمهورية العربية السورية 

يون التقريــر اجلــامع للتقريــر األويل والتقــارير الثــاين والثالــث والرابــع واخلــامس الدوريــة لــسريال  
)CEDAW/C/SLE/5( 

 )CEDAW/C/SCG/1(التقرير األويل لصربيا 

ــانواتو        ــدوريني لفــــ ــث الــــ ــاين والثالــــ ــرين الثــــ ــر األويل والتقريــــ ــامع للتقريــــ ــر اجلــــ التقريــــ
)CEDAW/C/VUT/1-3( 

  ) CEDAW/C/MRT/1(التقرير األويل ملوريتانيا 

  )CEDAW/C/MOZ/1-2(التقرير اجلامع للتقريرين األويل والثاين الدوري ملوزامبيق 

  ) CEDAW/C/NER/1-2(التقرير اجلامع للتقريرين األويل والثاين الدوري للنيجر 

 )CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1(تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة 
 

 قائمة املسائل واألسئلة

 (CEDAW/C/PAK/Q/3)باكستان 

  (CEDAW/C/SYR/Q/1) اجلمهورية العربية السورية

 (CEDAW/C/SLE/Q/5)   سرياليون

  (CEDAW/C/SCG/Q/1)  صربيا

  (CEDAW/C/VUT/Q/3) فانواتو
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  (CEDAW/C/MRT/Q/1)موريتانيا

  (CEDAW/C/MOZ/Q/2)موزامبيق

  (CEDAW/C/NER/Q/2)النيجر
 

  املسائل واألسئلة ائمةالردود على ق  

 (CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1)  باكستان

  (CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1) اجلمهورية العربية السورية

  (CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1) سرياليون

  (CEDAW/C/SCG/Q/1/Add.1) صربيا

 (CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1)  فانواتو

 (CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1)  موريتانيا

 (CEDAW/C/MOZ/Q/2/Add.1)  موزامبيق

  (CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1) النيجر
 

 ٥البند   

 لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  من اتفاقية ا٢١تنفيذ املادة   

 من االتفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم مقترحـات وتوصـيات عامـة          ٢١تنص املادة    
كمـا تـنص علـى أن ُتـدرج       . مبنية على دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف        
عليقـات الـدول األطـراف، إن       تلك املقترحات والتوصيات العامة يف تقرير اللجنـة، مـشفوعة بت          

  .وجدت

 مـن االتفاقيـة وفرقـة    ٢أن املـادة  وسوف ُتطلع فرقة عمل معنية بإعداد توصية عامة بش    
 .عمل معنية بالنساء املهاجرات اللجنة على ما أحرزتاه من تقدم

وتتيح اللجنة أيضا يف إطار هذا البند الفرصة لألخصائيني املوفدين من قبـل الوكـاالت           
 جلــسة عامــة، يفات األمــم املتحــدة لكــي يعرضــوا علــى اللجنــة، كيانــة وغريهــا مــن املتخصــص

معلومات عن مواد حمددة من االتفاقية أو مسائل ُينظـر يف تقـدمي توصـيات أو مقترحـات عامـة       
 . بشأهنا
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 مـن االتفاقيـــــة علـى أنـه حيـق للوكـاالت املتخصـصة أن توفـد مـن                    ٢٢وتنص املــــادة    
ها من أحكـام االتفاقيـة، وأن بإمكـان اللجنـة           أنشطتيف تنفيذ ما يقع يف نطاق       ميثلها لدى النظر    

ـــاالت املتخصــصــة إىل تقــدمي تقــارير عــن تنفيــذ    ــة يف تلــك اجملــاالت  أن تــدعو الوكـــ . االتفاقي
وســتعرض علــى اللجنــة، يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني، مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن تقــارير  

 ).، واإلضافاتCEDAW/C/2007/II/3(ن ذلك املوضوع الوكاالت املتخصصة ع
 

 الوثائق  

مذكرة من األمني العام عـن التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت املتخصـصة التابعـة لألمـم املتحـدة           
 ).CEDAW/C/2007/II/3(عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تقع يف نطاق أنشطتها 

 )CEDAW/C/2007/II/3/Add.1( والزراعة تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية

 )CEDAW/C/2007/II/3/Add.2(تقرير منظمة الصحة العاملية 

 )CEDAW/C/2007/II/3/Add.3(تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ).CEDAW/C/2006/II/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية 
 

 ٦البند   

  اللجنةسبل ووسائل التعجيل بأعمال  

تعــد األمانــة العامــة قبــل كــل دورة تقريــرا ملــا قبــل الــدورة عــن ســبل ووســائل حتــسني   
أعمال اللجنة، يتضمن معلومات مقدمـة مـن األمانـة العامـة أو تعليقـات أبـداها أعـضاء اللجنـة                

ــام حقــــوق اإلنــــسان     أو معلومــــات عــــن تطــــورات حــــدثت يف جمــــاالت أخــــرى مــــن نظــ
)CEDAW/C/2007/II/4.( 
 

 ئقالوثا  

 )CEDAW/C/2007/II/4(تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 
 

 ٧البند   

أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                    
 أشكال التمييز ضد املرأة

التمييـز ضـد    عقب دخول الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال              
ــانون األول    ــاذ يف ك ــز النف ــرأة حي ــسمرب /امل ــين     ٢٠٠٠دي ــل املع ــق العام ــة الفري ــشأت اللجن ، أن
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وعينـت اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني       .بالرسائل املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١مخسة أعضاء للعمل يف الفريق العامل ملدة سنتني، لغاية 

 مـن   ٨ و ٢وستواصل اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني تنفيذ واليتها مبوجب املادتني            
 .الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 
 ٨البند   

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني  

قــررت اللجنــة يف دورهتــا العاشــرة أن يــتم يف هنايــة كــل دورة إقــرار مــشروع جــدول    
  .ة التالية للجنةأعمال الدور

 
 الوثائق  

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة
 

 ٩البند   

 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والثالثني  
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 املرفق
 تنظيم األعمال املقترح  

  
 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الساعة/التاريخ

   ٢٠٠٧مايو / أيار١٤االثنني، 

   ٧٧٤اجللسة 

 افتتاح الدورة ١ ٠٠/١١-٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

تقريـــر الرئيـــسة عـــن األنـــشطة املـــضطلع هبـــا بـــني الـــدورتني الـــسابعة ٣ 
 والثالثني والثامنة والثالثني للجنة

 مـن١٨النظر يف التقارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                ٤ 
تقريــر الفريــق :القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة اتفاقيــة 

 العامل ملا قبل الدورة

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد٢١تنفيــذ املــادة  ٥ 
 بيان استهاليل :املرأة

 بيان استهاليل :سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

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

 اجتماع غري رمسي مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار١٥الثالثاء، 

 مـن١٨ة  النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف يف إطـار املـاد                ٧٧٥اجللسة 
 االتفاقية

النيجــــــر، التقريــــــر اجلــــــامع للتقريــــــرين األويل والثــــــاين الــــــدوري ٤ 
)CEDAW/C/NER/1-2 ( 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الساعة/التاريخ

 تقدمي من ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٧٦اجللسة 

 )تابع(النيجر  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار١٦األربعاء، 

   ٧٧٧اجللسة 

 ) CEDAW/C/SCG/1(صربيا، التقرير األويل  )تابع (٤ 

 تقدمي من ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٧٨اجللسة 

 )بعتا(صربيا  )تابع (٤ ٠٠/١٧–٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار١٧اخلميس، 

   ٧٧٩اجللسة 

ســـرياليون، التقريـــر اجلـــامع للتقريـــر األويل والتقـــارير الثـــاين والثالـــث )تابع (٤ 
 )CEDAW/C/SLE/5(والرابع واخلامس الدورية 

 طرفتقدمي من ممثل الدولة ال  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٨٠اجللسة 

 )تابع(سرياليون   )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار١٨اجلمعة، 

   ٧٨١اجللسة 

ــامع للتقريـــر األويل   )تابع (٤  ــانواتو، التقريـــر اجلـ ــرين الثـــاين والثالـــثفـ والتقريـ
 )CEDAW/C/VUT/1-3(الدوريني 

 تقدمي من ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٨٢اجللسة 

 )تابع(فانواتو  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢١االثنني، 

 أنشطة اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري ٧ )جلسة مغلقة (٠٠/١٣-٠٠/١٠

 اجتماع غري رمسي مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٧-٠٠/١٥

 الفريق العامل اجلامع ٦ و ٥ )جلسة مغلقة (٠٠/١٨-٠٠/١٧
 

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٢الثالثاء، 

   ٧٨٣اجللسة 

ــث )تابع (٤  ــاين والثال ــرين الث ــر األويل والتقري ــر اجلــامع للتقري باكــستان، التقري
  )CEDAW/C/PAK/1-3(الدوريني 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الساعة/التاريخ

 تقدمي من ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٨٤اجللسة 

 )تابع(باكستان  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣األربعاء، 

   ٧٨٥اجللسة 

ــدوري )تابع (٤  ــرين األويل والثـــــاين الـــ ــامع للتقريـــ ــر اجلـــ موزامبيـــــق، التقريـــ
)CEDAW/C/MOZ/1-2 ( 

 تقدمي من ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٨٦اجللسة 

 )تابع(موزامبيق  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤اخلميس، 

   ٧٨٧اجللسة 

 )CEDAW/C/SYR/1(اجلمهورية العربية السورية، التقرير األويل  )تابع (٤ 

  الطرفتقدمي من ممثل الدولة  ٣٠/١٠ -٠٠/١٠

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

 ٧٨٨اجللسة 

 )تابع(اجلمهورية العربية السورية  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥اجلمعة، 

   ٧٨٩اجللسة 

 ) CEDAW/C/MRT/1( موريتانيا، التقرير األويل )تابع (٤ 

 تقدمي من ممثل الدولة الطرف  ٣٠/١٠-٠٠/١٠

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

   ٧٩٠اجللسة 

 )تابع(موريتانيا  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥

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

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٨االثنني، 

   عطلة رمسية

   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٩الثالثاء، 

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

 الفريق العامل اجلامع ٦ و ٥ )جلسة مغلقة (٠٠/١٨-٠٠/١٥
 

   ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠األربعاء، 

 الفريق العامل اجلامع )تابع( ٦ و ٥ )جلسة مغلقة (٠٠/١٣-٠٠/١٠

 الفريق العامل اجلامع )تابع( ٤ )قةجلسة مغل (٠٠/١٨-٠٠/١٥
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الساعة/التاريخ

 ٢٠٠٧مايو / أيار٣١اخلميس، 

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

 الفريق العامل اجلامع )تابع (٦ و ٥ )جلسة مغلقة (٠٠/١٨-٠٠/١٥

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١اجلمعة، 

  العامل اجلامعالفريق )اختتام (٤ )جلسة مغلقة (٠٠/١٣-٠٠/١٠

 اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع )اختتام (٧ و ٦ و ٥ )جلسة مغلقة (٠٠/١٦-٠٠/١٥

   ٧٩١اجللسة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني ٨ ٠٠/١٨-٠٠/١٦

  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والثالثني ٩ 
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