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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  الدورة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣جنيف، 

  ؤقت وشروحه وبرنامج العمل املؤقتجدول األعمال امل
  مذكرة من األمني العام

األربعون للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املنشأة مبوجب قـرار           احلادية و سُتعقد الدورة     -١
  / ن الثـاين   تـشري  ٢١ إىل   ٣ األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من        مكتب، يف   ١٩٨٥/١٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

  .٠٠/١٠ يف الساعة ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٣ يوم اإلثنني، وسُتعقد اجللسة األوىل). قصر ويلسون (٢٠٠٨ نوفمرب

األربعني للجنة وفقاً للمادة احلادية و املرفق وشروحه للدورة  املؤقتأعدَّ األمني العام جدول األعمالقد و  - ٢
  . من النظام الداخلي للجنة٤

سُتعرض  قائمة بالتقارير اليت اليت تتضمن ٧ إىل شروح البند ، بصفة خاصة، انتباه الدول األطراف  هويوجَّ  - ٣
  .األربعني ويف دوراهتا املقبلةاحلادية و اللجنة يف دورهتا على
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  جدول األعمال املؤقت

  .إقرار جدول األعمال  - ١

  .تنظيم العمل  - ٢

  .لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد ا  - ٣

  . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني   - ٤

  . من هيئات املعاهداتهاالعالقات مع أجهزة األمم املتحدة وغري  - ٥

  :النظر يف التقارير  - ٦

   من العهد؛١٧ و١٦دتني لمال وفقاًالتقارير املقدمة من الدول األطراف   )أ(    

  . من العهد١٨لمادة ل وفقاًالتقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة   )ب(    

  : من العهد١٧ و١٦لمادتني ل وفقاًتقدمي تقارير الدول األطراف   - ٧

   يف العهد؛األطرافحالة تقدمي التقارير من الدول   )أ(    

  .األطرافير من جانب الدول  املبادئ التوجيهية للجنة إلعداد التقارتنقيح  )ب(    

صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف                  - ٨
  .العهد ومن الوكاالت املتخصصة

  .اعتماد التقرير السنوي  - ٩

  .مسائل متنوعة  - ١٠
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  الشروح

   إقرار جدول األعمال- ١

إقرار جـدول   أول بند يف جدول أعمال أي دورة هو         اخلي للجنة، يكون     من النظام الد   ٥عمالً باملادة     
، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول األعمال، وجيوز هلا، عند االقتضاء، تأجيل ، جيوز للجنة٦ ووفقاً للمادة .األعمال

  .النظر يف أي بنود أو حذفها

   تنظيم العمل- ٢

 يف املسائل التنظيمية املالئمة، ، يف بداية كل دورة،اللجنة، تنظر  للجنةنظام الداخليال من ٨عمالً باملادة   
عمل الدورة الوارد يف هـذه       االنتباه إىل مشروع برنامج      يوجَّهويف هذا الصدد،    . مبا يف ذلك جدول اجتماعاهتا    

  . املتَّبعةةالوثيقة والذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ووفقاً للممارس

  ية الناشـئة عـن تنفيـذ العهـد الـدويل          املسائل املوضـوع   - ٣
  القتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق ا

، جيوز للجنة أن تعد تعليقات عامة على أساس مواد العهـد             للجنة نظام الداخلي ال من   ٦٥عمالً باملادة     
وقـررت اللجنـة يف     . روأحكامه املختلفة من أجل مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقاري           

 اعتباراً من دورهتا اخلامسة عشرة،      أن ُتجري، ) ١٩٩٦مايو  / أيار ١٧ -  أبريل/سان ني ٢٨(دورهتا الرابعة عشرة    
 العمل والورقات وأساليبأيام املناقشة العامة والنظر يف التعليقات العامة وإقرارها (مناقشاهتا املتعلقة بتطبيق العهد 

 الـدورة،   ويف هـذه  . ا البند من جدول األعمال    يف إطار هذ  ) احلكومية، وما إىل ذلك   املقدمة من املنظمات غري     
ة يف احلياة الثقافية احلق يف املشاركب املتعلقني بوضع مشروعي التعليقني العامنيستستعرض اللجنة احلالة فيما يتعلق 

  )).٢(٢املادة (بدأ عدم التمييز ومب) من العهد) أ()١(١٥املادة (

تعقد يف دورهتا احلادية واألربعـني      أن   ،٢٠٠٨مايو  /أيار املعقودة يف    األربعني يف دورهتا    ،نةوقررت اللج   
  .عدم التمييز من العهد املتعلقة باحلق يف ٢ من املادة ٢ بشأن الفقرة اجتماعاً تشاورياً

   من العهد١٧ و١٦ مبوجب املادتني متابعة النظر يف التقارير املقدمة - ٤

 عشرة بأمهية الرابعة بعد أن اعترفت يف دورهتا ، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةإن اللجنة املعنية  
 اعتباراً مـن    ،االستعراض الدوري لتطبيق الدول األطراف القتراحاهتا وتوصياهتا، طلبت إىل األمانة أن تقدم إليها            

 انتباه  يوجَّهويف هذا الصدد،    . جنة متابعتها  وثيقة تشري إىل مجيع احلاالت اليت اقترحت الل        ،دورهتا اخلامسة عشرة  
  . اليت حتوي املعلومات املطلوبةE/C.12/2008/1أعضاء اللجنة إىل الوثيقة 
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  من هيئات املعاهدات هاالعالقات مع أجهزة األمم املتحدة وغري - ٥

ويتعني على  . قررت اللجنة يف دورهتا السادسة تعيني أعضاء ملتابعة عمل كل هيئة من هيئات املعاهدات               
هؤالء األعضاء أن يتابعوا بأكرب قدر ممكن من الدقة عمل اللجان ذات الصلة، وأن يقيموا اتصاالً مع أعضاء هذه                   
اللجان عند اإلمكان، وأن يقدموا تقريراً شفوياً عن التطورات ذات الطابع اإلجرائي واملوضوعي اليت تطرأ علـى    

  ).٣٧٣- ٣٧١الفقرات ، E/1992/23(اللجنة  صلة خاصة بعمل ا يبدو أن هلواليتعملهم 

ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستنظر اللجنة يف مسائل نشأت عن آخر اجتماع عقده الرؤساء                   
وعن آخر اجتماع مشترك بني اللجان، وستناقش املسائل اليت ستتناوهلا االجتماعات املقبلة املزمـع عقـدها يف                 

االجتماع املشترك بني اللجـان     / اللجنة تقارير االجتماع السابق للرؤساء     ضاءوستتاح ألع . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  . بني الدوراتمعقودةوأية اجتماعات 

اللجنـة املختـصة باالتفاقيـات      ( اجتماعات لفريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو        ةوسُتنظم أثناء الدور    
واملعـين  ) حلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية   اللجنة املعنية با  (واجمللس االقتصادي واالجتماعي    ) والتوصيات

 ٢٥ املـؤرخ  ٢٠٠٣/٣١٠مبراقبة إنفاذ احلق يف التعليم، واملنشأ مبوجب مقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي             
 تشرين ٣١- ٢( لليونسكو اجمللس التنفيذي الصادر عن (EX/Decision 5.4/162) ٤- ٥ واملقرر ٢٠٠٦يوليه /متوز
عضوان مـن اللجنـة املعنيـة       : كما يلي أربعة أعضاء   من   فريق اخلرباء املشترك     ويتألف. )٢٠٠١أكتوبر  /األول

وسُيعقد . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعضوان من جلنة اليونسكو املختصة باالتفاقيات والتوصيات    
  . جنيف يف٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥يف املشترك التاسع لفريق اخلرباء االجتماع 

  النظر يف التقارير - ٦

   من العهد١٧ و١٦لمادتني ل وفقاً التقارير املقدمة من الدول األطراف  )أ(  

 يف التقارير املقدمة من الدول    عادة، تنظر اللجنة     للجنة نظام الداخلي ال من   ٦١ من املادة    ٢عمالً بالفقرة     
الدول املقدِّمة للتقارير أن وحيق ملمثلي . مني العام هلااستالم األلترتيب وفقاً  من العهد ١٦األطراف مبوجب املادة    

حيضروا اجتماعات اللجنة عند حبث تقاريرها؛ وينبغي هلؤالء املمثلني أن يكونوا قادرين على اإلدالء ببيانات عن                
  .قد يطرحها عليهم أعضاء اللجنةوالرد على األسئلة اليت التقارير املقدَّمة من حكوماهتم 

 الـشفويتني  يف املـذكرتني  ،، أبلغ األمني العام للجنةنظام الداخليال من ٦٢ من املادة  ٢رة  وعمالً بالفق   
 الدورة افتتاح مبوعد، الدول األطراف املعنية ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ و٢٠٠٧أغسطس / آب١٧املؤرختني 
اليت سيجري فيها النظـر يف      للجنة  مدهتا، ودعاها إىل إيفاد ممثليها حلضور اجتماعات ا       واألربعني للجنة   احلادية و 
، وضع األمني العام ها مواعيد حبث تقاريربشأنوبعد التشاور مع البعثات الدائمة للدول األطراف املعنية . تقاريرها

  .بالتشاور مع رئيس اللجنة جدوالً زمنياً مؤقتاً للنظر يف تلك التقارير

ثنني وعشرين تقريراً كما يرد يف القائمـة        ، كان األمني العام قد تلقى ا      ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٢وحىت    
 األخرية من اجلداول التالية تقارير الدول األطراف األعمدةوُتحدد يف . أدناه، ومل تكن اللجنة قد نظرت فيها بعد     
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والثانية واألربعـني   ) ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين ( واألربعني   احلاديةاليت حيل موعد النظر فيها يف دورات اللجنة         
من املقرر أن تنظر فيها والتقارير احملددة اليت . )٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين( والثالثة واألربعني )٢٠٠٩مايو /أيار(

 ترتيب ورودهـا    حسب ،يف وقت الحق مستقبالً هي التقارير اخلمسة التالية اليت تلقتها اللجنة          اللجنة يف دوراهتا    
  . واألربعني ودوراهتا املقبلة رهناً مبوافقتهاالثانية دورهتا وسيكون موعد نظر اللجنة يف تلك التقارير يف. زمنياً

وال تشمل اجلداول التالية الدول األطراف اليت طُِلب إليها أن تقدم تقاريرها يف مواعيد هنائية حمددة، وإذا   
صادية واالجتماعية  حبث حالة التمتع باحلقوق االقتستعمد إىلفإن اللجنة يف املواعيد احملددة    مل ُتقَدم تلك التقارير     

غابون وكمبوديا،  وينطبق ذلك على دولتني طرفني مها       .  يف ظل غياب تقارير منها     الدولوالثقافية يف أقاليم تلك     
  . اللجنة الثانية واألربعني والثالثة واألربعني على التوايليتا يف دورميف شأهن من املقرر النظر اللتني

   بعد مل ُينظر فيهااملستلمة واليتتقارير ال
  )وتاريخ استالم اللجنة لهمرتبة حسب نوع التقرير (

  من املقرر النظر فيها يف  املوعد احملدد للتقدمي  تاريخ االستالم  الرمز  التقارير األولية
  ٣٠/٠٦/١٩٩٥  ٠٧/٠٩/٢٠٠٦ E/C.12/KEN/1   كينيا- ١

٣٠/٠٦/٢٠٠٠  
٣٠/٠٦/٢٠٠٥  

، احلادية واألربعني الدورة  
 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ٣٠/٠٦/١٩٩٧  ١٨/٠٩/٢٠٠٧ E/C.12/TCD/3   تشاد- ٢
٣٠/٠٦/٢٠٠٢  
٣٠/٠٦/٢٠٠٧  

الدورة الثالثة واألربعـني،    
 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

بعثة األمم املتحدة لإلدارة   - ٣
  املؤقتة يف كوسوفو

E/C.12/UNK/1  احلادية واألربعني الدورة    ٣٠/٠٦/٢٠٠٦  ١٦/١٠/٢٠٠٧ ،
 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

الدورة الثالثة واألربعـني،      ٣٠/٠٦/٢٠٠٨  ١٣/١١/٢٠٠٧ E/C.12/KZS/1  ازاخستانك - ٤
 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  ٣٠/٠٦/١٩٩٤  ١٦/٠٤/٢٠٠٨ E/C.12/AGO/3   أنغوال- ٥
٣٠/٠٦/١٩٩٩  
٣٠/٠٦/٢٠٠٤  

، احلادية واألربعني الدورة  
 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
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  من املقرر النظر فيها يف  املوعد احملدد للتقدمي  تاريخ االستالم  الرمز  التقارير األولية
التقارير الدورية  (الفلبني    - ٦

  )من الثاين إىل الرابع
E/C.12/PHL/4 ٣٠/٠٦/١٩٩٥  ١٨/١٢/٢٠٠٦  

٣٠/٠٦/٢٠٠٠  
٣٠/٠٦/٢٠٠٥  

، احلادية واألربعني الدورة  
 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ــاراغوا   - ٧ ــارير (نيك التق
الدورية مـن الثـاين إىل      

  )ابعالر

E/C.12/NIC/4 ٣٠/٠٦/١٩٩٥  ٢٠/٠٦/٢٠٠٧  
٣٠/٠٦/٢٠٠٠  
٣٠/٠٦/٢٠٠٥  

، احلادية واألربعني الدورة  
 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

، الدورة الثانية واألربعـني     ٣٠/٠٦/٢٠٠٦  ١٠/٠٧/٢٠٠٧ E/C.12/BRA/2  الربازيل - ٨
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  ٣٠/٠٦/١٩٩٠  ١٠/٠٨/٢٠٠٧ E/C.12/MGD/2   مدغشقر- ٩
٣٠/٠٦/١٩٩٥  
٣٠/٠٦/٢٠٠٠  
٣٠/٠٦/٢٠٠٥  

، الدورة الثانية واألربعـني   
  ٢٠٠٩مايو /أيار

ــو  - ١٠ ــة الكونغ  مجهوري
ــة  ــارير (الدميقراطي التق

الدورية مـن الثـاين إىل      
  )اخلامس

E/C.12/DRC/5 ٣٠/٠٦/١٩٩٢  ١٤/٠٨/٢٠٠٧  
٣٠/٠٦/١٩٩٧  
٣٠/٠٦/٢٠٠٢  
٣٠/٠٦/٢٠٠٧  

الدورة الثالثة واألربعـني،    
 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

التقـارير   ( موريشيوس - ١١
الدورية مـن الثـاين إىل      

  )اخلامس

E/C.12/MUS/4 ٣٠/٠٦/١٩٩٥  ٠٣/٠٣/٢٠٠٨  
٣٠/٠٦/٢٠٠٠  
٣٠/٠٦/٢٠٠٥  

  

  

  من املقرر النظر فيها يف  املوعد احملدد للتقدمي  تاريخ االستالم  الرمز  التقارير الدورية الثالثة

الدورة الثالثة واألربعـني،      ٣٠/٠٦/٢٠٠٦  ٢٧/٠٦/٢٠٠٧ E/C.12/KOR/3   مجهورية كوريا- ١٢
 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

    ٣٠/٠٦/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧ E/C.12/ALG/3   اجلزائر- ١٣

التقريـران  ( أوروغواي   - ١٤
ــث   ــدوريان الثال ال

  )والرابع

E/C.12/URU/4 ٣٠/٠٦/٢٠٠٠  ١/٠٤/٢٠٠٨  
٣٠/٠٦/٢٠٠٥  

  

    ٣٠/٠٦/١٩٩٩  ٢٢/٠٨/٢٠٠٨ E/C.12/DOM/3   اجلمهورية الدومينيكية- ١٥
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  من املقرر النظر فيها يف  املوعد احملدد للتقدمي  تاريخ االستالم  الرمز  التقارير الدورية الرابعة
التقريران الدوريان  (قربص    - ١٦

  )الرابع واخلامس
E/C.12/CYP/5 ٣٠/٠٦/١٩٩٩  ٢٠/٠٧/٢٠٠٧  

٣٠/٠٦/٢٠٠٤  
، الدورة الثانية واألربعـني   

  ٢٠٠٩مايو /أيار

 ,E/C.12/AUS/4   أستراليا- ١٧

HRI/CORE/AUS/2007 

، الدورة الثانية واألربعـني     ٣٠/٠٦/٢٠٠٥  ٠٧/٠٨/٢٠٠٧
  ٢٠٠٩مايو /أيار

التقريران الدوريان  (هولندا   - ١٨
  )الرابع واخلامس

E/C.12/NLD/5 ٣٠/٠٦/٢٠٠٧  ٩/٠٤/٢٠٠٨    

  

  ظر فيها يفمن املقرر الن  املوعد احملدد للتقدمي  تاريخ االستالم  الرمز  التقارير الدورية اخلامسة
،  واألربعني احلاديةالدورة    ٣٠/٠٦/٢٠٠٦  ٢٦/٠٧/٢٠٠٦ E/C.12/SWE/5   السويد- ١٩

 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

، الدورة الثانية واألربعـني     ٣٠/٠٦/٢٠٠٧  ٠٧/٠٨/٢٠٠٧ E/C.12/GBR/5   اململكة املتحدة- ٢٠
  ٢٠٠٩مايو /أيار

ورة الثالثة واألربعـني،    الد  ٣٠/٠٦/٢٠٠٧  ٠٥/٠٩/٢٠٠٧ E/C.12/POL/5   بولندا- ٢١
 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

    ٣٠/٠٦/٢٠٠٦  ٢٢/٠١/٢٠٠٨ E/C.12/COL/5   كولومبيا- ٢٢

   من العهد١٨لمادة ل وفقاًتخصصة التقارير املقدمة من الوكاالت امل  )ب(  

من الوكاالت  ، تكلف اللجنة مبهمة النظر يف التقارير املقدَّمة          للجنة نظام الداخلي ال من   ٦٧عمالً باملادة     
  . من العهد١٨املتخصصة عمالً باملادة 

 من النظام الداخلي، جيوز ملمثلي الوكاالت املتخصصة املعنية أن يدلوا ببيانات عـن              ٦٨وعمالً باملادة     
وملمثلي الدول .  يف العهدطرف يف سياق مناقشة اللجنة لتقرير كل دولة ممسائل تقع يف نطاق اختصاص منظماهت    

مة للتقارير إىل اللجنة حرية الرد على ما تديل به الوكاالت املتخصصة من بيانات أو حرية مراعاة                  املقدِّ األطراف
إىل إيفاد التالية ، وأجهزة األمم املتحدة ومؤسساهتا املالية  األمني العام الوكاالت املتخصصةوقد دعا. تلك البيانات

، ومنظمة )الفاو(ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة منظمة العمل الدولية، : ممثليها حلضور اجتماعات اللجنة
، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون           )اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

امج األمم ، وبرن)اليونيسيف(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يبواالو(الالجئني، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، )موئل األمم املتحدة(املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمـم املتحـدة          )األونكتاد(ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      
، وصندوق النقـد الـدويل،      )اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب   / البشرية املشترك املعين بفريوس نقص املناعة    

  .والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية
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  . من العهد١٨للجنة يف الوقت املناسب أي تقرير قد يرد من الوكاالت املتخصصة مبوجب املادة وسيتاح   

   العهد من١٧ و١٦لمادتني ل وفقاًتقدمي تقارير الدول األطراف  - ٧

  األطراف يف العهدحالة تقدمي التقارير من الدول   )أ(  

، تنظر اللجنة يف كل دورة من دوراهتا يف حالة           للجنة نظام الداخلي ال من   ٥٩ من املادة    ١عمالً بالفقرة     
  من العهد وجيوز هلا أن تضع توصيات مناسبة ترفعها إىل اجمللس، مبـا يف          ١٧ و ١٦تقدمي التقارير مبوجب املادتني     

. اليت مل ترد منها تقـارير بعـد    األطرافذلك التوصيات املتعلقة بإرسال األمني العام رسائل تذكريية إىل الدول           
  :عرض على اللجنة مبوجب هذا البند الوثيقة التاليةوسُت

  .(E/C.12/41/2)مذكرة من األمني العام بشأن الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير   

   التقارير من جانب الدول األعضاءملبادئ التوجيهية للجنة إلعداد اتنقيح  )ب(  

يف ضوء املوافقة على املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد وثائق أساسية مشتركة من جانب رؤساء هيئات                 
، واخلربة الـيت    ٢٠٠٦يونيه  /رصد معاهدات حقوق اإلنسان واالجتماع املشترك بني اللجان املعقود يف حزيران          

 ملبادئها التوجيهيـة  تنقيحبتها اللجنة يف النظر يف تقارير الدول األطراف خالل اخلمسة عشر عاماً منذ آخر          اكتس
، قررت اللجنة مراجعة ٢٠٠٦نوفمرب /املتعلقة بتقدمي التقارير، يف دورهتا السابعة والثالثني املعقودة يف تشرين الثاين

وعلى أساس مراجعة األسـئلة     . ينت أحد األعضاء للقيام هبذه املهمة     مبادئها التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير وع     
، واالستنتاجات ذات الصلة الواردة يف مالحظاهتـا        املسائل اليت وضعتها  النموذجية اليت طرحتها اللجنة يف قوائم       

يف هـذه الـدورة    واملبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة بالوثائق األساسية املشتركة، فإن اللجنة ستواصل    ،اخلتامية
لوثائق م مع املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة با      العمل على حتديث املبادئ التوجيهية اخلاصة باملعاهدات مبا ينسج        

، من اآلن واللجنة إذ تقوم هبذا األمر، تدرك أن تقرير الدولة الطرف املقدم مبوجب العهد جيب. األساسية املشتركة
وثيقة خاصة باملعاهدات مقدمة وفقاً ملبادئها التوجيهية اليت تعمل على حتديثها، :  مها أن ينقسم إىل جزأينفصاعداً،

ومبوجب هذا . عداد الوثائق األساسية املشتركة  إلووثيقة أساسية مشتركة مقدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية اجلديدة         
وهي مبادئ اعُتمدت لتقدمي التقارير،  التوجيهية املنقحة اعتماد مبادئها اللجنة ستواصلالبند من جدول األعمال، 

  .٢٠٠٨مايو /ة املعقودة يف أيارقجزئياً يف الدورة الساب

  يف التقاريرصياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر   - ٨
   يف العهد ومن الوكاالت املتخصصةمن الدول األطراف املقدمة

قد تود اللجنة أن تتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام ،  للجنةنظام الداخليال من ٦٤عمالً باملادة   
 والتقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة من أجـل         األطرافعلى أساس نظرها يف التقارير املقدمة من الدول         

وقد تود اللجنة أيضاً    .  من العهد  ٢٢ و ٢١سؤولياته مبوجب املادتني    مب الوفاء على   ، بوجه خاص،  مساعدة اجمللس 
  . من العهد٢٣ و٢٢ و١٩ املواد فيما خيصتقدم باقتراحات لكي ينظر فيها اجمللس أن ت
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   اعتماد التقرير السنوي- ٩

 ١٦ - أبريـل   / نيسان ٢٨(ستقوم اللجنة باستعراض واعتماد التقرير السنوي املتعلق بدورتيها األربعني            
  ، واملقـرر تقدميـه إىل اجمللـس        )٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١- ٣(واحلادية واألربعني   ) ٢٠٠٨مايو  /أيار

  .االقتصادي واالجتماعي

   مسائل متنوعة- ١٠

مسائل " جدول أعماهلا بنداً دائماً بعنوان تدرج يفأن ) ١٩٩٩( والعشرين احلاديةقررت اللجنة يف دورهتا   
  .ول األعمالدجلنطاق البنود الدائمة األخرى ، وجيوز هلا أن تنظر مبوجبه يف أية مسألة ال تدخل يف "متنوعة



E/C.12/41/1 
Page 10 

 

  األربعني للجنة املعنية احلادية والربنامج املؤقت للدورة 
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٧- ٣: األسبوع األول
        نوفمرب/ تشرين الثاين٣االثنني 

  إقرار جدول األعمال  ١البند   )علنية(  ٢٧اجللسة 

  تنظيم العمل  ٢البند     

   من العهد١٧ و١٦لمادتني ل وفقاًالدول األطراف تقارير تقدمي   ٧البند     

  من هيئات املعاهداتها العالقات مع أجهزة األمم املتحدة وغري  ٥البند   )علنية(  ٢٨اجللسة 

املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق           ٣البند     
الورقات املقدمة من املنظمات غري : فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا

  احلكومية

       نوفمرب/ تشرين الثاين٤الثالثاء، 

، التقارير الدورية من الثاين إىل الرابع     (نيكاراغوا :النظر يف التقارير    ٦البند   )علنيتان(  ٣٠ و٢٩اجللستان 
E/C.12/NIC/4( 

        نوفمرب/ تشرين الثاين٥األربعاء، 
  )تابع (نيكاراغوا: النظر يف التقارير  ٦لبند ا  )علنية(  ٣١اجللسة 
ــارير  ٦البند   )علنية(  ٣٢اجللسة  ــدوري اخلــامس،  (الــسويد: النظــر يف التق ــر ال التقري

(E/C.12/SWE/5 

        نوفمرب/ تشرين الثاين٦اخلميس، 

  )تابع( السويد: النظر يف التقارير  ٦البند   )علنية(  ٣٣اجللسة 
 E/C.12/KEN/1)التقرير األويل،  (كينيا: لنظر يف التقاريرا  ٦البند   )علنية(  ٣٤اجللسة 

        نوفمرب/ تشرين الثاين٧اجلمعة، 

  )تابع(  كينيا: النظر يف التقارير  ٦ البند  )علنيتان(  ٣٦ و٣٥اجللستان 
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  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١٤- ١٠: األسبوع الثاين
        نوفمرب/ تشرين الثاين١٠اإلثنني، 

األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو        بعثة: النظر يف التقارير    ٦البند   )علنيتان(  ٣٨ و٣٧اجللستان 
  )E/C.12/UNK/1الوثيقة املقدمة من البعثة، (

       نوفمرب/ تشرين الثاين١١الثالثاء، 

 ، الرابـع   إىل  الثاين التقارير الدورية من   (الفلبني: النظر يف التقارير    ٦البند   )علنية(  ٤٠ و٣٩اجللستان 
E/C.12/PHL/4 ( 

        نوفمرب/ تشرين الثاين١٢األربعاء، 

  )تابع (الفلبني: النظر يف التقارير  ٦البند   )علنية(  ٤١اجللسة 
التقرير األويل والتقريران الدوريان الثاين      (أنغوال: النظر يف التقارير    ٦البند   )علنية(  ٤٢اجللسة 

  )E/C.12/ANG/3 ،والثالث

        نوفمرب/رين الثاين تش١٣اخلميس، 

  )تابع( أنغوال: النظر يف التقارير  ٦البند   )علنيتان(  ٤٤ و٤٣اجللستان 

        نوفمرب/ تشرين الثاين١٤اجلمعة، 

:  من العهـد   ١٧ و ١٦تقدمي تقارير الدول األطراف وفقاً للمادتني         )ب (٧البند   )خاصة(  ٤٥اجللسة 
 ير مـن جانـب     تنقيح املبادئ التوجيهية للجنة إلعـداد التقـار       

  الدول األطراف

املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق           ٣البند   )خاصة(  ٤٦اجللسة 
استعراض مشروع التعليق العام    : االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

   املتعلق باحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية٢١رقم 
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  ٢٠٠٨ نوفمرب/ين الثاينتشر ٢١- ١٧: األسبوع الثالث
        نوفمرب/ تشرين الثاين١٧اإلثنني، 

املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق           ٣البند   )خاصة(  ٤٧اجللسة 
  أساليب العمل: االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عهد الدويل اخلاص باحلقوق    املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ ال       ٣البند   )علنية(  ٤٨اجللسة 
اجتماع تشاوري بشأن مشروع    : االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

   املتعلق باحلق يف عدم التمييز٢٠التعليق العام رقم 

       نوفمرب/ تشرين الثاين١٨الثالثاء، 

  اعتماد التقرير السنوي  ٩البند   )خاصة(  ٤٩اجللسة 

  اعتماد املالحظات اخلتامية: تقاريرالنظر يف ال  ٦البند   )خاصة(  ٥٠اجللسة 

         نوفمرب/ تشرين الثاين١٩األربعاء، 

  )تابع ( املالحظات اخلتاميةاعتماد :النظر يف التقارير  ٦البند   )خاصتان(  ٥٢ و٥١اجللستان 

        نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠اخلميس، 

  )تابع (الحظات اخلتامية املاعتماد: النظر يف التقارير  ٦البند   )خاصتان(  ٥٤ و٥٣اجللستان 

        نوفمرب/ تشرين الثاين٢١اجلمعة، 

  )تابع ( املالحظات اخلتاميةاعتماد: النظر يف التقارير  ٦البند   )خاصتان(  ٥٦ و٥٥اجللستان 

  من العهد١٧و ١٦مبوجب املادتني املقدمة متابعة النظر يف التقارير   ٤البند     

  طابع عاممقترحات وتوصيات ذات صياغة   ٨البند     

  مسائل متنوعة  ٩البند     

    ام الدورةتختا  )علنية(  

 -  -  -  -  - 


