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 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اللجنة 
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/  متوز٢٣
 جدول األعمال املؤقت 

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

ــة وا     - ٣ ــدورتني الثامن ــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني ال ــثالثني والتاســعة تقري ل
 . 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

 . 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 األربعني للجنة - ٨

 . اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة والثالثني - ٩
 
 
 



CEDAW/C/2007/III/1
 

2 07-33267 
 

 الشروح
 ١البند 

 افتتاح الدورة 
 رئيــسة اللجنــة الــدورة التاســعة والــثالثني للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز  ســتفتتح 

 . املرأة ضد
 

 ٢البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 مـن النظـام الـداخلي علـى أن يكـون البنـد املوضـوعي األول يف جـدول                 ٩تنص املـادة     
 علـى أن يعـد األمـني    ٧ادة وتـنص املـ  . 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 

وقد أقرت اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا التاسـعة                
 . والثالثني

 
 الوثائق

 (CEDAW/C/2007/III/1)مال املؤقت والشروح جدول األع
 ٣البند 

تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا بني الدورتني الثامنـة والـثالثني والتاسـعة والـثالثني      
 للجنة 

ســتقوم الرئيــسة، يف إطــار هــذا البنــد، بــإطالع اللجنــة علــى األنــشطة واألحــداث الــيت  
 . تأثري على أعمال اللجنةجرت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان هلا 

 
 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    
 من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غريها من أجـل إنفـاذ               األمني العام تقريرا عما اختذته    
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ويـتعني  . يف هذا الصدد، لكـي تنظـر فيـه اللجنـة    أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخر مت إحرازه      
تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفـاذ االتفاقيـة بالنـسبة للدولـة املعنيـة، وبعـد             

 .ألقل، وكلما طلبت اللجنة ذلكذلك كل أربع سنوات على ا
 تاســعة، ســتجتمع اللجنــة يف دورهتــا ال  ٦٠/٢٣٠واســتنادا إىل قــرار اجلمعيــة العامــة     

. للنظــر يف التقــارير الدوريــة الــيت تقــدمها الــدول األطــراف  جممــوعتني متــوازيتني والــثالثني يف 
ــا الــ   ــة يف دورهت ــررت اللجن ــدعو  سابعةوق ــثالثني أن ت ــة ١٤ وال ــا دول ــطرف ــا  إىل تق دمي تقاريره

وافقـت مجيـع الـدول األطـراف        وقـد   . الدورية، ودولـة طرفـا واحـدة إىل تقـدمي تقريرهـا األويل            
 . الطلبذلكاخلمس عشرة على 

معـايري أساسـية ومتـسقة      بـضرورة وضـع     أقـرت اللجنـة      ويف الدورة السابعة والـثالثني،     
ــار أعــضاء  ــهســلمواجملمــوعتني الختي ــة إلدخــال   باحلاجــة إىل قــدر ت يف الوقــت ذات مــن املرون
 اجلغــرايف العــادل ازنالتــو: وتــشمل هــذه املعــايري.  حــسب االقتــضاء،همانــيكوتعـديالت علــى ت 

خـرباء مـن مـواطين      وتكليـف   ومـدة خـربة اخلـرباء مـن أعـضاء اللجنـة؛             اجملموعتني؛  للخرباء بني   
 تلــك الــدول للعمــل يف اجملموعــة الــيت ال تنظــر يف التقــارير املقدمــة مــنرير التقــلقدمــة املدول الــ

؛ وحتقيـق التـوازن اجلغـرايف، قـدر      جمموعـة  من مكتـب اللجنـة يف كـل          اءعضأوتعيني  األطراف؛  
يف آخــذة فقــت اللجنــة، واو. جمموعــةاإلمكــان، بــني الــدول الــيت ســُينظر يف تقاريرهــا يف كــل  

بنـاء علـى    هـاتني اجملمـوعتني     اعتبارها هذه املعـايري، علـى أن تتخـذ قـرارا بـشأن اختيـار أعـضاء                  
 .اقتراح يقدمه مكتبها قبل كل دورة كي تتخذ اللجنة إجراء بشأنه

ــة   والــثالثني ويف الــدورة الــسابعة  ــوازيتني تكــوين أيــضا، حــددت اللجن اجملمــوعتني املت
 ).انظر املرفق الثاين(ة والثالثني تاسعللدورة ال
ر اجلــامع التقريــ:  والــثالثنيتاســعةعلــى اللجنــة يف دورهتــا ال عرض التقــارير التاليــةوســُت 

ــرين  ــدوريني للتقريـ ــألردن   الـ ــع لـ ــث والرابـ ــر الـــدوري  (CEDAW/C/JOR/3-4)الثالـ ؛ والتقريـ
الرابـــــع الـــــدوريني ؛ والتقريـــــر اجلـــــامع للتقريـــــرين (CEDAW/C/EST/4)إلســـــتونيا  الرابـــــع

ــامس ــسيا  واخلـــ ــل   (CEDAW/C/IDN/4-5)إلندونيـــ ــسادس للربازيـــ ــدوري الـــ ــر الـــ ؛ والتقريـــ
(CEDAW/C/BRA/6) ــر ــز    ؛ والتقريـــ ــع لبليـــ ــدوريني الثالـــــث والرابـــ ــرين الـــ ــامع للتقريـــ اجلـــ

(CEDAW/C/BLZ/3-4)   جلزر كوك    األويل؛ والتقرير (CEDAW/C/COK/1)   ؛ والتقرير الدوري
؛ والتقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس  (CEDAW/C/SGP/3)الثالــث لــسنغافورة 

يان اخلــامس والــسادس جلمهوريــة ؛ والتقريــران الــدور(CEDAW/C/GIN/4-6)والــسادس لغينيــا 
ــا  ــرين   )CEDAW/C/KOR/6  وCEDAW/C/KOR/5(كوري ــر اجلــامع للتقري ــدوريني ؛ والتقري ال

ــا   ــسادس لكينيـ ــامس والـ ــاين والثالـــث   (CEDAW/C/KEN/5-6)اخلـ ــدوريان الثـ ــران الـ ؛ والتقريـ
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ــشتاين  ــرويج   )CEDAW/C/LIE/3  وCEDAW/C/LIE/2(لليختن ــسابع للن ــدوري ال ــر ال ؛ والتقري
(CEDAW/C/NOR/7)     ؛ والتقرير الـدوري الـسادس لنيوزيلنـدا(CEDAW/C/NZL/6)  ؛ والتقريـر

؛ (CEDAW/C/HON/4-6)اجلـــامع للتقـــارير الدوريـــة الرابـــع واخلـــامس والـــسادس هلنـــدوراس   
 . (CEDAW/C/HUN/6)والتقرير الدوري السادس هلنغاريا 

لـة الطـرف جلــسات    مـن النظــام الـداخلي علـى أن حيـضر ممثلــو الدو    ٥١وتـنص املـادة    
ركوا يف املناقشات وجييبـوا علـى األسـئلة املتعلقـة           تتقرير تلك الدولة وأن يش    عند فحص   اللجنة  
األمــني العــام الــدول األطــراف املعنيــة بــالتواريخ املبدئيــة لنظــر اللجنــة يف  أخطــر وقــد . بــالتقرير

 .تقاريرها يف دورهتا السادسة والثالثني
خطر األمني العـام اللجنـة يف كـل دورة          اخلي على أن يُ    من النظام الد   ٤٩وتنص املادة    

ويقـدم األمـني   .  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                

 .اف يف االتفاقية ومل تنظر اللجنة فيها بعدبالتقارير اليت قدمتها الدول األطر
ة والــثالثني، تقريــر األمــني العــام عــن حالــة عاســتوســيعرض علــى اللجنــة، يف دورهتــا ال 

ــادة     ــراف مبوجـــــب املـــ ــدول األطـــ ــارير مـــــن جانـــــب الـــ ــة ١٨تقـــــدمي التقـــ  مـــــن االتفاقيـــ
)CEDAW/C/2007/III/2 .( 

 قائمـة باملـسائل     ادعـد ع للجنة، إل  وقبل كل دورة، جيتمع فريق عامل ملا قبل الدورة تاب          
واألســئلة املتــصلة بالتقــارير تقــدم إىل الــدول األطــراف قبــل اجللــسات املقــرر مناقــشة تقاريرهــا 

ة والـثالثني يف نيويـورك، يف الفتـرة مـن     عاسـ توقد اجتمع الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة ال      . فيها
لفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة وســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر ا. ٢٠٠٧ فربايــر/ شــباط٩ إىل ٥

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

 الوثائق
  (CEDAW/C/JOR/3-4)الثالث والرابع لألردن الدوريني التقرير اجلامع للتقريرين 

  (CEDAW/C/EST/4)التقرير الدوري الرابع إلستونيا 
  (CEDAW/C/IDN/4-5)الرابع واخلامس إلندونيسيا الدوريني  اجلامع للتقريرين التقرير

  (CEDAW/C/BRA/6)التقرير الدوري السادس للربازيل 
  (CEDAW/C/BLZ/3-4)التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع لبليز 

  (CEDAW/C/COK/1) جلزر كوك األويلالتقرير 
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  (CEDAW/C/SGP/3) لسنغافورة التقرير الدوري الثالث
  (CEDAW/C/GIN/4-6)التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس لغينيا 

ــا       ــة كوريــــ ــسادس جلمهوريــــ ــامس والــــ ــدوريان اخلــــ ــران الــــ  CEDAW/C/KOR/5(التقريــــ
 ) CEDAW/C/KOR/6 و

  (CEDAW/C/KEN/5-6)اخلامس والسادس لكينيا الدوريني التقرير اجلامع للتقريرين 
 ) CEDAW/C/LIE/3  وCEDAW/C/LIE/2(التقريران الدوريان الثاين والثالث لليختنشتاين 

  (CEDAW/C/NOR/7)التقرير الدوري السابع للنرويج 
  (CEDAW/C/NZL/6)التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا 

  (CEDAW/C/HON/4-6)التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس هلندوراس 
 . (CEDAW/C/HUN/6)التقرير الدوري السادس هلنغاريا 

 (CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1) عامل ملا قبل الدورةالفريق تقرير ال
 

 قوائم املسائل واألسئلة 
  (CEDAW/C/JOR/Q/4)األردن 
  (CEDAW/C/EST/Q/4)إستونيا 

  (CEDAW/C/IDN/Q/5)إندونيسيا 
  (CEDAW/C/BRA/Q/6)الربازيل 

  (CEDAW/C/BLZ/Q/4)بليز 
  (CEDAW/C/COK/Q/1)جزر كوك 
  (CEDAW/C/SGP/Q/3)سنغافورة 

  (CEDAW/C/GIN/Q/6)غينيا 
 ) CEDAW/C/KOR/Q/6(مجهورية كوريا 

  (CEDAW/C/KEN/Q/6)كينيا 
 ) CEDAW/C/LIE/Q/3(ليختنشتاين 
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  (CEDAW/C/NOR/Q/7)النرويج 
  (CEDAW/C/NZL/Q/6)نيوزيلندا 
  (CEDAW/C/HON/Q/6)س هندورا
 . (CEDAW/C/HUN/Q/6)هنغاريا 

 
 الردود على قوائم املسائل واألسئلة 

  (CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1)األردن 
  (CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1)إستونيا 

  (CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1)إندونيسيا 
  (CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1)الربازيل 

  (CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1)بليز 
  (CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1) جزر كوك
  (CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1)سنغافورة 

  (CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1)غينيا 
 ) CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1(مجهورية كوريا 

  (CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1)كينيا 
 ) CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1(ليختنشتاين 

  (CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1)النرويج 
  (CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1)نيوزيلندا 

  (CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1/Add.1)هندوراس 
 . (CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1)هنغاريا 
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 ٥البند 
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة 

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

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

 املهـاجرات وبإعـداد توصـية       بإعـداد توصـية عامـة بـشأن        فرقتا العمل املعنيتـان   وستقوم   
 .اللجنة على ما أحرزتاه من تقدمبإطالع التفاقية  من ا٢عامة 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   . فيذ االتفاقية يف تلك اجملاالت    الوكــــاالت املتخصصــة إىل تقدمي تقارير عن تن      
ة والــثالثني، مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن تقــارير الوكــاالت        تاســعاللجنــة، يف دورهتــا ال 

 ). واإلضافاتCEDAW/C/2007/III/3(املتخصصة عن ذلك املوضوع 
 الوثائق

 لألمـم املتحـدة   مذكرة من األمني العام عـن التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت املتخصـصة التابعـة        
 )CEDAW/C/2006/III/3(عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تقع يف نطاق أنشطتها 

 )CEDAW/C/2007/III/3/Add.1(تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 )CEDAW/C/2006/III/3/Add.2(تقرير منظمة الصحة العاملية 

 )CEDAW/C/2006/III/3/Add.3( والثقافة تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
 )CEDAW/C/2006/III/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية 

 
 ٦البند 

 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
تعــد األمانــة العامــة قبــل كــل دورة تقريــرا ملــا قبــل الــدورة عــن ســبل ووســائل حتــسني   

 تعليقـات أبـداها أعـضاء اللجنـة     ة أوأعمال اللجنة، يتضمن معلومات مقدمـة مـن األمانـة العامـ           
ــام حقــــوق اإلنــــسان     أو معلومــــات عــــن تطــــورات حــــدثت يف جمــــاالت أخــــرى مــــن نظــ
)CEDAW/C/2007/III/4.( 
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 الوثائق
 )CEDAW/C/2007III/4(تقرير األمانة العامة 

 
 ٧البند 

أنــشطة اللجنــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع 
 ال التمييز ضد املرأةأشك

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

سة أعــضاء ة والــثالثني مخــسابعوعينــت اللجنــة يف دورهتــا الــ.  الربوتوكــول االختيــاريمبوجــب
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١للخدمة يف الفريق العامل لفترة مدهتا سنتان إىل 

 املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول    بالبالغـات املعـين   للفريق العامل عاشرةعقد الدورة ال  وسُت 
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ إىل ١٨يف الفترة من االختياري 

 ٨  و ٢ تنفيذ واليتها مبوجـب املـادتني        ،ة والثالثني تاسع يف دورهتا ال   ،وستواصل اللجنة  
 .من الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 
 ٨البند 

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

 .لدورة التالية للجنةل  املؤقتعمالاأل
 

 الوثائق
  للجنةربعنيل املؤقت للدورة األجدول األعما

 
 ٩البند 

  والثالثنيتاسعةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا ال
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 املرفق األول
 ظيم األعمال املقترحتن 

 
 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣االثنني، 
   ٧٩٢اجللسة 
 افتتاح الدورة ١البند  ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢البند  

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

 ة والثالثني للجنةتاسع والثالثني والالثامنةالدورتني 

 

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

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  :ضد املرأة

 
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال           ٢١تنفيذ املادة    ٥البند 

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

ــساعة  ــسة ( ٠٠/١٣-٠٠/١١الــــ جلــــ
 )مغلقة

ماع غري رمسي مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا         اجت 
 املتخصصة

 اجتماع غري رمسي مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة 
ــساعة  ــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٧الــــ جلــــ
 الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥البنود  )مغلقة

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٤الثالثاء، 
 ٧٩٣اجللسة 

 
مة مـن الـدول األطـراف مبوجـب     النظر يف التقارير املقد 

  من االتفاقية١٨املادة 
  ألفاجملموعة

 
 الثالـث والرابـع   التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني     بليز،  

(CEDAW/C/BLZ/3-4) 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه ٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 ةأسئلة اخلرباء وحوار مع اللجن )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  (CEDAW/C/EST/4)التقرير الدوري الرابع إستونيا،    باءاجملموعة
 ممثل الدولة الطرف عرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٧٩٤اجللسة 
    ألفاجملموعة
 )تابع (بليز )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

   اجمللس باء
 )تابع (إستونيا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥األربعاء، 
   ٧٩٥اجللسة 
  ألفة اجملموع

 
غينيا، التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة الرابـع واخلـامس          

 ) CEDAW/C/GIN/4-6(والسادس 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  (CEDAW/C/BRA/6) سادس الالتقرير الدوريالربازيل،    باءاجملموعة
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٧٩٦اجللسة 
    ألفاجملموعة
 )تابع (غينيا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    باءاجملموعة
 )تابع (الربازيل )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

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

   ٢٠٠٧يوليه /  متوز٢٦اخلميس، 
   ٧٩٧اجللسة 
  ألفاجملموعة

 
ير الدوريـــة الرابـــع هنـــدوراس، التقريـــر اجلـــامع للتقـــار

 )CEDAW/C/HON/4-6(واخلامس والسادس 
 ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه  )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  باءاجملموعة

 
ــاين والثالــــث    ــدوريان الثــ ــران الــ ــشتاين، التقريــ ليختنــ

)CEDAW/C/LIE/2( و )CEDAW/C/LIE/3( 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٧٩٨اجللسة 
    ألفاجملموعة
 )تابع (هندوراس )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٧الــــــساعة 
 الفريق العامل )تابع (٤البند  )قةمغل

    باءاجملموعة
 )تابع (ليختنشتاين )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧اجلمعة، 
   ٧٩٩اجللسة 
  ألفاجملموعة

 
ين الــدوريني الرابــع إندونيــسيا، التقريــر اجلــامع للتقريــر 

 (CEDAW/C/IDN/4-5)واخلامس 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

 باءاجملموعة 
 

كينيـــا، التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني اخلـــامس 
 (CEDAW/C/KEN/5-6)والسادس 

  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٠٠اجللسة 
    ألفاجملموعة
 )تابع (إندونيسيا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    باءاجملموعة
 )تابع (كينيا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠االثنني 
ــساعة  ــسة (٠٠/١٣-٠٠/١٠الــــ  جلــــ
  )مغلقة

ول األنشطة الـيت تـضطلع هبـا اللجنـة مبوجـب الربوتوكـ            
 االختياري

 اجتماع غري رمسي مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 
ــساعة  ــسة  (٠٠/١٨-٠٠/١٧الــــ جلــــ

 الفريق العامل اجلامع ٧البند  )مغلقة
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١الثالثاء 
    ٨٠١اجللسة 
 (CEDAW/C/HUN/6)هنغاريا، التقرير الدوري السادس    ألفاجملموعة
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
  باءاجملموعة

 
مجهوريـــــة كوريـــــا، التقريـــــران الـــــدوريان اخلـــــامس  

 )CEDAW/C/KOR/6( و) CEDAW/C/KOR/5(والسادس 
  ممثل الدولة الطرفدمهعرض يق )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٠٢اجللسة 

   ألفاجملموعة 
 )تابع (هنغاريا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    باءاجملموعة
 )تابع(مجهورية كوريا  )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١األربعاء، 
   ٨٠٣اجللسة 
 (CEDAW/C/SGP/3) ثالثالتقرير الدوري السنغافورة،    ألفاجملموعة
  ممثل الدولة الطرفهعرض يقدم )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 

 (CEDAW/C/NOR/7)السابع التقرير الدوري النرويج،   باءاجملموعة 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 اء وحوار مع اللجنةأسئلة اخلرب )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٠٤اجللسة 
    ألفاجملموعة
 )تابع (سنغافورة )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

    باءاجملموعة
 )تابع (النرويج )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٧الــــــساعة 
 الفريق العامل )تابع (٤البند  )لقةمغ
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠٠٧أغسطس / آب٢اخلميس، 
   ٨٠٥اجللسة 
  ألفاجملموعة

 
األردن، التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني الثالـــث  

 (CEDAW/C/JOR/3-4)والرابع 
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع( ٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
 (CEDAW/C/NZL/6)نيوزيلندا، التقرير الدوري السادس    باءاجملموعة
 ممثل الدولة الطرف عرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٠٦اجللسة 
    ألفاجملموعة
 )تابع (األردن )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

ــساعة  ــسة  (٠٠/١٨-٠٠/١٧الــــ جلــــ
 )مغلقة

 الفريق العامل )تابع (٤البند 

   باءاجملموعة 
 )تابع (نيوزيلندا )تابع (٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠٠٧أغسطس /ب آ٣اجلمعة، 
   ٨٠٧اجللسة 

 (CEDAW/C/COK/1)جزر كوك، التقرير األويل  )تابع (٤البند  
  ممثل الدولة الطرفعرض يقدمه )تابع (٤البند  ٣٠/١٠-٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤البند  ٠٠/١٣-٣٠/١٠الساعة 
   ٨٠٨اجللسة 
 )تابع (جزر كوك )تابع( ٤البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٧الــــــساعة 
 الفريق العامل اجلامع )تابع (٤البند  )مغلقة
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠٠٧أغسطس / آب٦االثنني، 
 جلــــــسة ( ٠٠/١٣-٠٠/١٠الــــــساعة 
 الفريق العامل اجلامع )تابع (٥ و ٤البندان  )مغلقة

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٥الــــــساعة 
 اجلامعالفريق العامل  )تابع (٧البند  )مغلقة

   ٢٠٠٧أغسطس / آب٧الثالثاء، 
 جلــــــسة ( ٠٠/١٣-٠٠/١٠الــــــساعة 
 )مغلقة

ــ  ٦و  ٥  و٤د والبنـــــــــــ
 الفريق العامل اجلامع )تابع(

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٥الــــــساعة 
 )مغلقة

ــ  ٦و  ٥  و٤د والبنـــــــــــ
 الفريق العامل اجلامع )تابع(

   ٢٠٠٧أغسطس /آب ٨األربعاء، 
 جلــــــسة ( ٠٠/١٣-٠٠/١٠الــــــساعة 
 )مغلقة

ــال  ٦و  ٥  و٤د وبنـــــــــــ
 الفريق العامل اجلامع )تابع(

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٥الــــــساعة 
 )مغلقة

ــ  ٦و  ٥  و٤د والبنـــــــــــ
 الفريق العامل اجلامع )تابع(

   ٢٠٠٧أغسطس / آب٩اخلميس، 
 جلــــــسة ( ٠٠/١٣-٠٠/١٠الــــــساعة 
 )مغلقة

ــ  ٦و  ٥  و٤د والبنـــــــــــ
 الفريق العامل اجلامع )تابع(

 جلــــــسة ( ٠٠/١٨-٠٠/١٥الــــــساعة 
 )ةمغلق

ــ  ٦و  ٥  و٤د والبنـــــــــــ
 الفريق العامل اجلامع )تابع(

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠اجلمعة، 
 جلــــــسة ( ٠٠/١٣-٠٠/١٠الــــــساعة 
 الفريق العامل اجلامع  )مغلقة

 جلــــــسة ( ٠٠/١٦-٠٠/١٥الــــــساعة 
 اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع  )مغلقة

   ٨٠٩اجللسة 
 ربعنيؤقت للدورة األجدول األعمال امل ٨البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٦الساعة 

 ة والثالثنيعاستاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا ال ٩البند  
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  املرفق الثاين
   ة والثالثني وتكوين اجمللسنيتاسعربنامج العمل املقترح للدورة العرض عام ل 

  باءاجملموعة  ألفاجملموعة عامة اللسة اجل التاريخ

  

 فردوس آرا بيغوم
 كولسايسوري تشوتي

 نائلة جرب
 فرانسواز غاسبار

 تيزيانا مايولو
 فيوليتا نويباور
 براميال باتن

 سيلفيا بيمينتيل
 فوميكو سايغا

  شيلينغ- هانا بيت شوب
 هيسو شني

 غليندا سيمس
 
 

 ماغاليس أروشا 
  زرداين-مرمي بلميهوب 
 أبياه - دوركاس كوكر

 شانثي ديريام 
 سيس فلينترمان

 هيزل غوميد شيلتون
  كاداري-البريين روث ه

 دوبرافكا سيمونوفيتش
 أمناه تان

ماريـــــا رجيينـــــا تافـــــاريس دا 
 سيلفا

 كسياوكياو زو
 

 يوليه / متوز٢٣
 ٧٩٢جللسة ا

افتتــــاح اجللــــسة؛ 
اجتمـــــاع مـــــع  و

كيانــــات األمــــم  
 ؛املتحــــــــــــــــــــدة

واملنظمـــات غـــري  
   احلكومية 

 يوليه / متوز٢٤
 ٧٩٣تان جللـــــــــــــــــسا
 ٧٩٤ و

 إستونيا بليز 
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  باءاجملموعة  ألفاجملموعة عامة اللسة اجل التاريخ

  يوليه/ متوز٢٥
 ٧٩٥تان جللـــــــــــــــــسا
 ٧٩٦ و

 الربازيل غينيا

 
 يوليه / متوز٢٦
 ٧٩٧تان جللـــــــــــــــــسا
 ٧٩٨ و

 ليختنشتاين هندوراس

 
 يوليه / متوز٢٧
 ٧٩٩تان جللـــــــــــــــــسا
 ٨٠٠ و

 كينيا إندونيسيا

 
اجتمـــــــاع مـــــــع  يوليه / متوز٣٠

املنظمـــــات غـــــري 
احلكوميـــة وبنـــود 

   أخرى 
 يوليه / متوز٣١
 ٨٠١تان جللـــــــــــــــــسا
 ٨٠٢ و

  كوريامجهورية هنغاريا

 
 أغسطس/ آب١

 ٨٠٣اجللـــــــــــــــــستان 
 ٨٠٤ و

 النرويج سنغافورة 

 أغسطس/ آب٢
 ٨٠٥اجللـــــــــــــــــستان 

 ٨٠٦ و

 نيوزيلندا األردن 

 أغسطس/آب٣
 ٨٠٧اجللـــــــــــــــــستان 

 ٨٠٨ و

  جزر كوك 

 
   جلسة مغلقة  أغسطس/ آب٦
   جلسة مغلقة  أغسطس/ب آ٧
   جلسة مغلقة  أغسطس/ آب٨
   جلسة مغلقة  أغسطس/آب ٩
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  باءاجملموعة  ألفاجملموعة عامة اللسة اجل التاريخ

 ب أغسطس  آ١٠
 ٨٠٩اجللسة 

اختتـــــام الـــــدورة 
   )مساء(

 
 


