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 املرأة ضد التمييز على القضاءاملعنية ب لجنةال
 واألربعون الرابعة الدورة
       ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - يوليه/متوز ٢٠

 املؤقت األعمال جدول  
 .الدورة افتتاح  - ١

 .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  - ٢

 ربعـــنيواأل الثالثـــة تنيالـــدور بـــني فيمـــا هبـــا املـــضطلع األنـــشطة عـــن الرئيـــسة تقريـــر  - ٣
 .للجنة واألربعني الرابعةو

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

 .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية من ٢١ املادة تنفيذ - ٥

 .ل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةسب - ٦

 أشــكال مجيــع علــى القــضاء التفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول إطــار يف اللجنــة أنــشطة - ٧
 .املرأة ضد التمييز

 .للجنة واألربعني اخلامسة للدورة املؤقت األعمال جدول  - ٨

 .واألربعني الرابعة دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير اعتماد - ٩
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 الشروح  
  

  ١ البند  
 الدورة افتتاح

 .ح رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدورة الرابعة واألربعني للجنةسَتفَتِت  
  

  ٢ البند    
 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار    

 جـدول  يف األول املوضـوعي  البنـد  يكـون  أن علـى  الـداخلي  النظـام  مـن  ٩ املـادة  تنص  
 األمـني  ُيِعـدّ  أن علـى  ٧ املـادة  نصوتـ  .األعمـال  جـدول  إقـرار  هـو  دورة ةأليـ  املؤقـت  األعمال
 ذات األحكـام  مـع  متـشيا  اللجنـة،  رئـيس  مع بالتشاور دورة لكل املؤقت األعمال جدول العام
 .االتفاقية من ٢٢ إىل ١٧ من للمواد الصلة

 لــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول واألربعــني الثالثــة دورهتــا يف اللجنــة أقــرت وقــد  
 .واألربعني الرابعة

  
  ٣ البند    

 والرابعـة  واألربعـني  الثالثـة  الـدورتني  بـني  فيمـا  هبـا  املـضطلع  األنـشطة  عن الرئيسة تقرير    
  للجنةواألربعني

 جـرت  اليت واألحداث األنشطة على اللجنة بإطالع ،٣ البند إطار يف الرئيسة، ستقوم  
 .اللجنة أعمال على تأثري هلا وكان السابقة الدورة انعقاد منذ
  

  الوثائق    
 (CEDAW/C/2009/II/1) والشروح املؤقت عمالاأل جدول

  
  ٤ البند  

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

 إىل تقـدم  بـأن  االتفاقية يف األطراف الدول تتعهد أن على االتفاقية من ١٨ املادة تنص  
 إنفـاذ  أجـل  من غريها أو إدارية أو قضائية أو تشريعية تدابري من اختذته عما تقريرا العام األمني

 ويــتعني .اللجنــة فيــه تنظـر  لكــي الــصدد، هـذا  يف ُيحــَرز آخــر تقـدم  أي وعــن االتفاقيــة أحكـام 
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 ذلـك  وبعـد  املعنيـة،  الدولـة  يف االتفاقية نفاذ بدء من واحدة سنة غضون يف التقارير هذه تقدمي
 .ذلك اللجنة طلبت وكلما األقل، على نواتس أربع كل

التقريـر الـدوري الرابـع      :  واألربعـني التقـارير التاليـة      الرابعـة وسُتعرض على اللجنـة يف دورهتـا          
لتقريـر  ا، و )CEDAW/C/ESP/6(، والتقرير الدوري السادس إلسبانيا      (CEDAW/C/AZE/4) ذربيجانأل

الثــاين و األويل ين الــدورينييــر اجلــامع للتقريــر والتقر ،)CEDAW/C/BTN/7(الــدوري الــسابع لبوتــان  
ــالو ــور ،)(CEDAW/C/TUV/2 لتوفـ ــدوري األويل لتيمـ ــر الـ ــشيت  -  والتقريـ  ،)CEDAW/C/TLS/1(ليـ

ــرين  ــامع للتقريــ ــر اجلــ ــة الــــشعبية    الــــدورينيوالتقريــ ــة الو الدميقراطيــ  الــــسادس والــــسابع جلمهوريــ
)CEDAW/C/LAO/7(،         والتقرير الـدوري الـسابع للـدامنرك )CEDAW/C/DEN/7(    والتقريـر الـدوري ، 

 األويل إىل الــسادس  الدوريــة مــنريرا، والتقريــر اجلــامع للتقــ )CEDAW/C/CHE/3( لسويــسرا الثالــث
ــا ــساو  - لغيني ــر اجلــامع  )(CEDAW/C/GNB/6بي ــاريرل، والتقري ــة لتق ــنالدوري ــسادس  م  األويل إىل ال
  .(CEDAW/C/JPN/6) يابان، والتقرير الدوري السادس لل(CEDAW/C/LBR/6) لليبرييا

 جلــسات الطـرف  الدولـة  ممثلــو حيـضر  أن علـى  الـداخلي  النظــام مـن  ٥١ املـادة  وتـنص   
ــة ــد اللجن ــة عن ــر دراس ــك تقري ــة تل ــش وأن الدول ــشات يف كوااري ــوا املناق ــى وجييب ــئلة عل  األس
 .بالتقرير املتعلقة

 دورة كـل  يف جنـةَ الل العـام  األمني ُيخِطر أن على الداخلي النظام من ٤٩ املادة وتنص  
 .االتفاقيــة مــن ١٨ املــادة مبوجــب أطــراف دول مــن مطلوبــة تقــارير تــسلّم لعــدم حــاالت بــأي
 االتفاقيـة  يف األطـراف  الـدول  قدمتـها  الـيت  بالتقـارير  قائمـة  اللجنـة  إىل أيضا العام األمني ويقدم
  .بعد فيها اللجنة تنظر ومل االتفاقية يف األطراف الدول قدمتها اليت بالتقارير وقائمة

 حالــة عــن العــام األمــني تقريــر واألربعــني، رابعــةال دورهتــا يف اللجنــة، علــى وســيعرض  
 .(CEDAW/C/2009/II/2) االتفاقية من ١٨ املادة مبوجب لتقاريرل األطراف الدول تقدمي

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

 مــن الفتــرة يف جنيــف يف واألربعــني ةرابعــال الــدورة قبــل ملــا العامــل الفريــق اجتمــع وقــد .فيهــا
 قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  تقرير اللجنة على وسُيعرض .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ إىل ١٠

 الـيت  واألسـئلة  املـسائل  قوائم على األطراف الدول وردود) CEDAW/PSWG/2009/II( الدورة
 .العامل الفريق أعدها
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  الوثائق    
  (CEDAW/C/AZE/4) ألذربيجان الرابع الدوري التقرير
 (CEDAW/C/ESP/6) إلسبانيا السادس الدوري التقرير

  (CEDAW/C/BTN/7) لبوتان السابع الدوري التقرير
  )(CEDAW/C/TUV/2 لتوفالو الثاينو األويل نيالدوري ينلتقريرل اجلامع التقرير
 )CEDAW/C/TLS/1( ليشيت - لتيمور األويل الدوري التقرير

 الـــسادس والـــسابع جلمهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية  الـــدورينيالتقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين
)CEDAW/C/LAO/7(  

  (CEDAW/C/DEN/7) للدامنرك السابع الدوري التقرير
 (CEDAW/C/CHE/3) لسويسرا الثالث الدوري لتقريرا

 )(CEDAW/C/GNB/6 بيساو - لغينيا السادس إىل األويل من الدورية ريراللتق اجلامع التقرير

 )(CEDAW/C/LBR/6 لليبرييا السادس إىل األويل من الدورية ريراللتق اجلامع التقرير

  (CEDAW/C/JPN/6) لليابان السادس الدوري التقرير
  (CEDAW/PSWG/2009/II) الدورة قبل ملا العامل الفريق يرتقر
    

  واألسئلةاملسائلقوائم   

  (CEDAW/C/AZE/Q/4) أذربيجان

  (CEDAW/C/ESP/Q/6) إسبانيا
   (CEDAW/C/BTN/Q/7) بوتان
  (CEDAW/C/TUV/Q/2) توفالو
  (CEDAW/C/TLS/Q/1) ليشيت - تيمور

 (CEDAW/C/LAO/Q/7) الشعبية الدميقراطية الو مجهورية

  (CEDAW/C/DEN/Q/7) الدامنرك

   (CEDAW/C/CHE/Q/3) سويسرا
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  (CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1) بيساو - غينيا
 (CEDAW/C/LBR/Q/6) ليبرييا

 (CEDAW/C/JPN/Q/6) اليابان
    

  الردود على قوائم املسائل واألسئلة    
 (CEDAW/C/AZE/Q/4/Add.1) أذربيجان

  (CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1) األرجنتني

  (CEDAW/C/ESP/Q/6/Add.1) إسبانيا
   (CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1) بوتان
   (CEDAW/C/TUV/Q/2/Add.1) توفالو
 (CEDAW/C/TLS/Q/1/Add.1) ليشيت - تيمور

  (CEDAW/C/LAO/Q/7/Add.1) الشعبية الدميقراطية الو مجهورية
 (CEDAW/C/DEN/Q/7/Add.1) الدامنرك

 (CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1) سويسرا

  (CEDAW/C/GNB/Q/6/Add.1) بيساو - غينيا
 (CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1) ليبرييا

  (CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1) اليابان
    

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

 عامـة  توتوصـيا  اقتراحـات  تقدم أن للجنة جيوز أنه على االتفاقية من ٢١ املادة تنص  
 أن علــى أيــضا وتــنص .األطــراف الــدول مــن الــواردة واملعلومــات التقــارير دراســة علــى مبنيــة
 الــدول بتعليقــات مــشفوعة اللجنــة، تقريــر يف العامــة والتوصــيات االقتراحــات تلــك ُتــدرج

 .ُوجدت إن األطراف،

 ىعلــ اللجنــة بــإطالع ٢ املــادة بــشأن عامــة توصــية بإعــداد ةاملعنيــ العمــل ةفرقــ قــومتو  
 املعنــيني العــاملني الفــريقني رئيــسي مــن كــلٌّ أيــضا معلومــاٍت موســيقدِّ .تقــدم مــن هتــأحرز مــا
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 املترتبــة االقتــصادية اآلثــار وبــشأن املــسّنات حقــوق بــشأن املقترحــة العامــة التوصــيات بإعــداد
 .الطالق على

 اميثلـه  مـن  توفـد  أن املتخصـصة  للوكـاالت  حيق أنه على االتفاقية من ٢٢ املادة تنصو  
 تـدعو  أن وللجنـة  .االتفاقيـة  هـذه  أحكـام  مـن أنـشطتها    نطـاق  يف يقـع  مـا  تنفيـذ  يف النظر لدى

 وسـُتعرض  .اجملـاالت  تلـك  يف االتفاقيـة  تنفيـذ مـدى    عن تقارير تقدمي إىل املتخصصة الوكاالت
 الوكــاالت تقــارير بــشأن العــام األمــني مــن مــذكرة األربعــني، الرابعــة دورهتــا يف اللجنــة، علــى

 ).واإلضافات CEDAW/C/2009/II/3( املوضوع ذلك عن ةاملتخصص
  

 الوثائق  

 تنفيـذ  بشأن املتخصصة املتحدة األمم وكاالت من املقدمة التقارير عن العام األمني من مذكرة
 )(CEDAW/C/2009/II/3 أنشطتها نطاق يف الداخلة اجملاالت يف االتفاقية

 (CEDAW/C/2009/II/3/Add.1) والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة تقرير

 (CEDAW/C/2009/II/3/Add.2) العاملية الصحة منظمة تقرير

 (CEDAW/C/2009/II/3/Add.3) والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة تقرير

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

  ٦ البند   
 اللجنة بأعمال التعجيل ووسائل سبل    

 حتــسني ووســائل ســبل عــن الــدورة قبــل ملــا تقريــرا دورة كــل قبــل العامــة األمانــة دِعــُت  
 أعــضاء أبــداها تعليقــات أو العامــة األمانــة مــن مقدمــة معلومــاتأيــة  يتــضمن اللجنــة، أعمــال
 .اإلنسان حقوق نظام من أخرى جماالت يف حدثت تطورات عن معلومات أو اللجنة

  
 الوثائق  

 )CEDAW/C/2009/II/4( العامة األمانة مذكرة من
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  ٧ البند  
 التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية االختياري الربوتوكول إطار يف اللجنة أنشطة    

 املرأة ضد

 مبوجــب املقدَّمــة بالبالغــات املعــين العامــل للفريــق عــشرة اخلامــسة الــدورة ســُتعقد  
 .٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٥ إىل ٨ من الفترة يف االختياري الربوتوكول

 ٨ و ٢ املـادتني  مبوجـب  واليتها تنفيذ واألربعني، الرابعة دورهتا يف اللجنة، وستواصل  
  .لالتفاقية االختياري الربوتوكول من
  

  ٨ البند    
 للجنة واألربعني اخلامسة للدورة املؤقت األعمال جدول

  
 الوثائق  

 .(CEDAW/C/2010/I/1) للجنة واألربعني اخلامسة للدورة املؤقت األعمال جدول
  

  ٩ البند    
  واألربعني الرابعة دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير اعتماد    
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  املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  
  الربنامج/الوثائق  بند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

      ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠االثنني، 
      ٨٨٧اجللسة 
 افتتاح الدورة ١ ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

  األعمال وتنظيم األعمال جدولإقرار ٢ 

بني الدورتني الثالثة واألربعـنيفيما  تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا        ٣ 
 والرابعة واألربعني للجنة 

 من اتفاقيـة١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة           ٤ 
لعامـل ملـا قبـلتقريـر الفريـق ا    : القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       

 الدورة

: من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              ٢١تنفيذ املادة ٥ 
 بيان استهاليل

  بيان استهاليل:سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

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

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

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

  الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦  و٥ ٠٠/١٨-٣٠/١٧الساعة 
 )مغلقة(

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢١، ثالثاءال

  امل اجلامعالفريق الع )تابع( ٧ و ٦  و٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )مغلقة(

ــا )تابع (٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة  ــناديقها وبراجمهـ ــدة وصـ ــة مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـ جلـــسة غـــري رمسيـ
تتعلــق  عامــةةتوصــي بــشأنواملنظمــات غــري احلكوميــة وأصــحاب املــصلحة 

 املسناتب

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
 )مغلقة(

  
  

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢األربعاء، 

ــدول األطــراف      ٨٨٨اجللسة  ــن ال ــة م ــارير املقدم ــادة  النظــر يف التق ــن١٨ مبوجــب امل  م
 االتفاقية

 (CEDAW/C/ESP/6)  التقرير الدوري السادسإسبانيا،  Aالقاعة 
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 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 اء وحوار مع اللجنةأسئلة اخلرب )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

 (CEDAW/C/DEN/7)التقرير الدوري السابع الدامنرك،  Bالقاعة 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع(٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

   ٨٨٩اجللسة 

   Aالقاعة 

  اإسباني )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

  
    Bالقاعة 

  الدامنرك )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

  
  

    ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣اخلميس، 

   ٨٩٠اجللسة 

 (CEDAW/C/BTN/7)ير الدوري السابع التقربوتان،  Aالقاعة 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

 (CEDAW/C/JPN/6) التقرير الدوري السادساليابان،  Bالقاعة 

 لة الطرفعرض يقدمه ممثل الدو )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

   ٨٩١اجللسة 

   Aالقاعة 

  بوتان )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

  اليابان )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤اجلمعة، 

   ٨٩٢اجللسة 

ــة الـــشعبية   Aالقاعة  ــرين الـــسادس ،مجهوريـــة الو الدميقراطيـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ التقريـ
 )CEDAW/C/LAO/7(والسابع

 طرفعرض يقدمه ممثل الدولة ال )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

 (CEDAW/C/AZE/4)التقرير الدوري الرابع  ،أذربيجان  Bالقاعة 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

   ٨٩٣اجللسة 

   Aلقاعة ا

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

  
   Bالقاعة 

  أذربيجان )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧االثنني، 

   ٨٩٤اجللسة 

 (CEDAW/C/CHE/3)التقرير الدوري الثالث  ،سويسرا   

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
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   ٨٩٥اجللسة 

  سويسرا )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨الثالثاء، 

   ٨٩٦اجللسة 

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

 مات غري احلكوميةجلسة غري رمسية مع املنظ  ٠٠/١٦‐٠٠/١٥الساعة 

 اإلنسان جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق  ٠٠/١٧-٠٠/١٦الساعة 

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
 )مغلقة(

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩األربعاء، 

   ٨٩٧اجللسة 

ــالو    ـــ   ،توفـــ ــر الــ ــر األويل والتقريـــ ــامع للتقريـــ ــر اجلـــ ــاينالتقريـــ دوري الثـــ
CEDAW/C/TUV/2)( 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة  )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

   ٨٩٨اجللسة 

 )تابع(توفالو )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠اخلميس، 

   ٨٩٩اجللسة 

 )CEDAW/C/TLS/1(  التقرير الدوري األويل،ليشيت - تيمور  

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
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   ٩٠٠اجللسة 

 )تابع(ليشيت  - تيمور )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١اجلمعة، 

   ٩٠١اجللسة 

األويل إىل الــــسادس مــــن رير الدوريــــة االتقريــــر اجلــــامع للتقــــ   ،ليبرييــــا  
CEDAW/C/LBR/6)( 

 دمه ممثل الدولة الطرفعرض يق )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

   ٩٠٢اجللسة 

  ليربيا )تابع (٤ ٠٠/١٧‐٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

     
     ٢٠٠٩أغسطس / آب٣االثنني، 
   ٩٠٣اجللسة 

رير الدوريــة مــن األويل إىل الــسادساالتقريــر اجلــامع للتقــ  ،بيــساو - غينيــا  
CEDAW/C/GNB/6)( 

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف )تابع (٤ ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  

   ٩٠٤اجللسة 

  بيساو - غينيا )تابع (٤ ٠٠/١٧‐٠٠/١٥الساعة 
 )تابع(

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

   ٢٠٠٩أغسطس / آب٤الثالثاء، 

ــا )تابع (٥ ٠٠/١٢‐٠٠/١٠الساعة  ــناديقها وبراجمهـ ــدة وصـ ــاالت األمـــم املتحـ ــة مـــع وكـ جلـــسة غـــري رمسيـ
تتعلــق عامــة توصــية بــشأنواملنظمــات غــري احلكوميــة وأصــحاب املــصلحة 

 لطالق االقتصادية لاآلثارب

 الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٢الساعة 
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  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة(

    

   ٢٠٠٩أغسطس / آب٥األربعاء، 

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )مغلقة(

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة(

    

    ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٦اخلميس، 

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )مغلقة(

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة(

    

   ٢٠٠٩ آب، أغسطس ٧اجلمعة، 

  الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )مغلقة(

  اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع )تابع (٧  و٦  و٥ ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 
 )مغلقة(

  
   ٩٠٥اجللسة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني ٨ ٠٠/١٨-٠٠/١٦الساعة 

 ة واألربعنياعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الرابع ٩ 

  


