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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  واألربعونسادسةالدورة ال

        ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠-١٢
 جدول األعمال املؤقت    

    
 .افتتاح الدورة  - ١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢

 واألربعـــني اللجنـــة اخلامـــسة دوريتبـــني تقريـــر الرئيـــسة عـــن األنـــشطة املـــضطلع هبـــا   - ٣
 . واألربعنيالسادسةو

 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 املرأة ٢٢ و ٢١ تنيتنفيذ املاد  - ٥

 .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  - ٦

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

 . واألربعني للجنةبعةجدول األعمال املؤقت للدورة السا  - ٨

  .سة واألربعنيساداعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا ال  - ٩
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 الشروح    
  

  ١البند     
 افتتاح الدورة

اللجنـــة ى التمييـــز ضـــد املـــرأة دورة   للجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــ   تفتتح رئيـــسة اســـ  
 .واألربعني سةسادال
  

  ٢البند     
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 مـن النظـام الـداخلي علـى أن يكـون البنـد املوضـوعي األول يف جـدول                 ٩تنص املـادة      
لـى أن ُيِعـّد األمـني        ع ٧وتـنص املـادة     . األعمال املؤقـت أليـة دورة هـو إقـرار جـدول األعمـال             

العام جدول األعمال املؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيسة اللجنـة، متـشيا مـع األحكـام ذات                  
 . من االتفاقية٢٢ إىل ١٧الصلة يف املواد من 

 األعمــال املؤقــت لــدورهتا  ة واألربعــني جــدولامــسوقــد أقــرت اللجنــة يف دورهتــا اخل   
 .واألربعني سةسادال
  

  ٣البند     
ــر      ــا   تقريـ ــن األنـــشطة املـــضطلع هبـ ــسة عـ ــة  دوريتبـــني الرئيـ ــساخلاللجنـ ة واألربعـــني امـ

 واألربعني   سةسادالو

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

  
  الوثائق    

  )CEDAW/C/2010/46/1(لشروح جدول األعمال املؤقت وا  
  

  ٤البند     
 من اتفاقية القضاء على ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 من االتفاقية على أن تتعهد الدول األطراف يف االتفاقية بـأن تقـدم إىل         ١٨تنص املادة     

ته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غريها من أجـل إنفـاذ               األمني العام تقريرا عما اختذ    
ويــتعني . أحكـام االتفاقيــة وعــن أي تقـدم آخــر ُيحــَرز يف هـذا الــصدد، لكــي تنظـر فيــه اللجنــة    
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تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية يف الدولـة املعنيـة، وبعـد ذلـك                    
  .وكلما طلبت اللجنة ذلككل أربع سنوات على األقل، 

التقريـر الـدوري    : سة واألربعـني التقـارير التاليـة      سادُتعرض على اللجنـة يف دورهتـا الـ        وس  
الــــــــدوري الــــــــسادس لألرجنــــــــتني ؛ والتقريــــــــر )CEDAW/C/ALB/3 (أللبانيــــــــا ثالــــــــثال
)CEDAW/C/ARG/6( سادس والـــسابع ألســـتراليا  لتقريـــرين الـــدوريني الـــ  اجلـــامع ل؛ والتقريـــر
)CEDAW/C/AUL/7( فيجــــيلمــــن الثــــاين إىل الرابــــع ؛ والتقريــــر اجلــــامع للتقــــارير الدوريــــة 
)CEDAW/C/FJI/2-4( غينيــا اجلــامع للتقريــر األويل إىل التقريــر الــدوري الثالــث لبــابوا؛ والتقريــر 

؛ والتقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع لالحتـاد               )CEDAW/C/PNG/3 (اجلديدة
ــي  ــسادس ل  ؛ )CEDAW/C/USR/7(الروسـ ــدوري الـ ــر الـ ــاوالتقريـ  ).CEDAW/C/TUR/6 (تركيـ

   ).CEDAW/C/IND/SP.1(وسيعرض على اللجنة أيضا التقرير اخلاص للهند 
 مـن النظــام الـداخلي علـى أن حيـضر ممثلــو الدولـة الطـرف جلــسات       ٥١وتـنص املـادة     

 علـى األسـئلة املتعلقـة       اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة وأن يشاركوا يف املناقشات وجييبـوا           
  .بالتقرير

 من النظام الداخلي على أن ُيخِطر األمني العـام اللجنـةَ يف كـل دورة                ٤٩وتنص املادة     
ويقـدم األمـني    .  من االتفاقية  ١٨ طرف مبوجب املادة     ة من دول  رير مطلوب تقاستالم أي   عدم  ب

ف يف االتفاقيـة وقائمـة بالتقـارير       العام أيضا إىل اللجنة قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطرا         
  .اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظر اللجنة فيها بعد

سة واألربعـني، تقريـر األمـني العـام عـن حالـة             ساديعرض على اللجنة، يف دورهتا الـ      وس  
  ).CEDAW/C/2010/46/2( من االتفاقية ١٨تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة 

كل دورة، جيتمـع فريـق عامـل ملـا قبـل الـدورة تـابع للجنـة إلعـداد                    موعد انعقاد   ل  وقب  
ملقـرر  إىل الـدول األطـراف قبـل اجللـسات ا         إلحالتـها   قائمة باملسائل واألسئلة املتـصلة بالتقـارير        

ــدورة الــ   اجتمــع ال وقــد. مناقــشة تقاريرهــا فيهــا  ــا قبــل ال سة واألربعــني يف سادفريــق العامــل مل
ــورك ــن   يف الفنيوي ــرة م ــر     .٢٠٠٩ أغــسطس/آب ١٤ إىل ١٠ت ــة تقري ــى اللجن ــُيعرض عل وس

وردود الدول األطـراف علـى قـوائم         )CEDAW/PSWG/2010/II (الفريق العامل ملا قبل الدورة    
  .املسائل واألسئلة اليت أعدها الفريق العامل

  
  الوثائق    

  )CEDAW/C/ALB/3(التقرير الدوري الثالث أللبانيا 
  )CEDAW/C/ARG/6(ادس لألرجنتني التقرير الدوري الس
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  )CEDAW/C/AUL/7 (ألسترالياقريرين الدوريني السادس والسابع التقرير اجلامع للت
  )CEDAW/C/FJI/2-4 (ة من الثاين إىل الرابع لفيجي الدورياريرقالتقرير اجلامع للت

ــامع للت ــر اجلـــ ـــ   قالتقريـــ ــا اجلديــ ــابوا غينيـــ ــدوري الثالـــــث لبـــ ــر الـــ ــر األويل إىل التقريـــ  دةريـــ
)CEDAW/C/PNG/3(  

  )CEDAW/C/USR/7(التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع لالحتاد الروسي 
  )CEDAW/C/TUR/6 (تركياالتقرير الدوري السادس ل

  )CEDAW/C/IND/SP.1(للهند االستثنائي التقرير 
  )CEDAW/PSWG/2010/II(تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة 

  
  ئل واألسئلةقوائم املسا

  
  )CEDAW/C/ALB/Q/3( ألبانيا

  )CEDAW/C/ARG/Q/6 (األرجنتني
  )CEDAW/C/AUL/Q/7 (أستراليا
  )CEDAW/C/FJI/Q/4 (فيجي

  )CEDAW/C/PNG/Q/3 (بابوا غينيا اجلديدة
  )CEDAW/C/USR/Q/7(االحتاد الروسي 

  )CEDAW/C/TUR/Q/6 (تركيا
  

  الردود على قوائم املسائل واألسئلة
  

  )CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1( ألبانيا
  )CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1 (األرجنتني
  )CEDAW/C/AUL/Q/7/Add.1 (أستراليا
  )CEDAW/C/FJI/Q/4/Add.1 (فيجي

  )CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1 (بابوا غينيا اجلديدة
  )CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1(االحتاد الروسي 
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  )CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 (تركيا
  

  ٥البند     
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ٢٢ و ٢١ نيتتنفيذ املاد
 من االتفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم اقتراحـات وتوصـيات عامـة               ٢١تنص املادة     

وتــنص أيــضا علــى أن . مبنيــة علــى دراســة التقــارير واملعلومــات الــواردة مــن الــدول األطــراف 
فوعة بتعليقــات الــدول  يف تقريــر اللجنــة، مــش  ُتــدرج تلــك االقتراحــات والتوصــيات العامــة     

  .ُوجدت األطراف، إن
تقـدمي مـشروع    ب٢بإعداد توصية عامة بشأن املادة الفريق العامل املعين  رئيس  قوم  يوس  

 عامــة ةتوصــيمــشروعا منقحــا أيــضا بــشأن  الفريــق العامــل ســيقدم رئــيسو. اللجنــةمــنقح إىل 
بـشأن اآلثـار    مـشروع توصـية عامـة        ة أيـضا  وسُيعرض على اللجن  . حقوق املسّنات عن  مقترحة  

  .فسخ عقد الزواجللزواج واالقتصادية 
 من االتفاقية على أنه حيق للوكـاالت املتخصـصة أن توفـد مـن ميثلـها                 ٢٢وتنص املادة     

أنـه جيـوز للجنـة أن       علـى   لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق أنشطتها من أحكام االتفاقيـة، و             
إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الـيت تقـع يف نطـاق               تدعو الوكاالت املتخصصة    

األربعــني، مــذكرة مــن األمــني العــام وسة سادعرض علــى اللجنــة، يف دورهتــا الــوســُت. انــشطتهأ
  ). واإلضافاتCEDAW/C/2010/II/3(بشأن تقارير الوكاالت املتخصصة عن ذلك املوضوع 

  
  الوثائق    

 التقارير املقدمة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة بشأن تنفيـذ        مذكرة من األمني العام عن    
  )CEDAW/C/2010/II/3(االتفاقية يف اجملاالت الداخلة يف نطاق أنشطتها 

  )CEDAW/C/2010/II/3/Add.1(تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
  )CEDAW/C/2010/II/3/Add.2(تقرير منظمة الصحة العاملية 

  )CEDAW/C/2010/II/3/Add.3(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة تقرير 
  )CEDAW/C/2010/II/3/Add.4(تقرير منظمة العمل الدولية 

  
  ٦البند     

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
  .ستناقش اللجنة املسائل املتصلة بأساليب عملها  
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  ٧البند     
ختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز أنشطة اللجنة يف إطار الربوتوكول اال

  ضد املرأة
ة عـــشرة للفريــق العامـــل املعــين بالبالغـــات املقدمــة مبوجـــب    بعســتعقد الـــدورة الــسا    

  .٢٠١٠ يوليه/متوز ٩ إىل ٧الربوتوكول االختياري يف الفترة من 
ــة،    ــل اللجنـ ــالل وستواصـ ــخـ ــا الـ ــها مبوجـــب  سة واألربعـــنيساددورهتـ ــذ واليتـ ، تنفيـ
  . من الربوتوكول االختياري لالتفاقية٨ و ٢ املادتني

  
  ٨البند     

  ة واألربعنيبعالسااللجنة جدول األعمال املؤقت لدورة 
  

  الوثائق    
  )CEDAW/C/2010/III/1(ة واألربعني بعالسااللجنة جدول األعمال املؤقت لدورة 

  
  ٩البند     

  سة واألربعنيسادل دورهتا الاللجنة عن أعمااعتماد تقرير 
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  مرفق 
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  

 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ١٢االثنني، 

   ٩٢٥اجللسة 

 افتتاح الدورة ١ ٠٠/١١- ٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

ــة  دوريتبــني نــشطة املــضطلع هبــا  تقريــر الرئيــسة عــن األ  ٣  اللجن
 سة واألربعني سادالوة واألربعني امساخل

ــارير املقدمـــ   ٤  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب    النظـ ــدول األطـ ة مـــن الـ
 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                ١٨  املادة
 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة :املرأة

قية القضاء على مجيع أشـكال      من اتفا  ٢٢ و ٢١ تنيتنفيذ املاد  ٥ 
 بيان استهاليل :التمييز ضد املرأة

 بيان استهاليل :سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٦ 

ــا         ٠٠/١٣- ٠٠/١١الساعة  ــدة ووكاالهتـ ــم املتحـ ــات األمـ ــع هيئـ ــة مـ ــري رمسيـ ــسة غـ جلـ
  )مغلقة( املتخصصة

 ميةجلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكو  ٣٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

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

  )مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥   ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 
    ٢٠١٠ وليهي /متوز ١٣، الثالثاء

ــارير املقدمـــ    ٩٢٦اجللسة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب    النظـ ــدول األطـ ة مـــن الـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 )CEDAW/C/ARG/6 (ألرجنتني لسادسلتقرير الدوري الا  

  عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 
 أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ٩٢٧اجللسة 

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

 )مغلقة(العامل اجلامع الفريق  )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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   ٢٠١٠  يوليه/متوز ١٤، ربعاءاأل

ــارير املقدمـــ    ٩٢٨اجللسة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب    النظـ ــدول األطـ ة مـــن الـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 لفيجــي ة مــن الثــاين إىل الرابــع الدوريــاريرريــر اجلــامع للتقــالتق  
)CEDAW/C/FJI/2-4( 

  الدولة الطرفعرض يقدمه ممثل  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

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

   ٩٢٩اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ١٥، ميساخل

ــار   ٩٣٠اجللســــة  ــر يف التقـ ــالنظـ ــراف مبوجـــب    ير املقدمـ ــدول األطـ ة مـــن الـ
  من االتفاقية١٨  املادة

لالحتــاد   والــسابع الــسادسني الــدوري اجلــامع للتقريــرينالتقريــر  
 )CEDAW/C/USR/7 (الروسي

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

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

   ٩٣١لســــة اجل

 )تابع (االحتاد الروسي )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠١٠   يوليه/متوز ١٦، معةاجل

   ٩٣٢اجللســــة 

ــاري    ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة  ــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختي  أنــشطة اللجن
  )مغلقة(

     ٩٣٣اجللســــة 
ــاري    )تابع( ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة  ــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختي  أنــشطة اللجن

   )مغلقة(
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      ٢٠١٠يوليه / متوز١٩االثنني، 
      ٩٣٤اجللسة 
ــاري    ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة  ــة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختي  أنــشطة اللجن

  )مغلقة(

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

  جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ٠٠/١٧- ٠٠/١٦الساعة 
 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢٠الثالثاء، 

ــة     ٩٣٥اجللســــة  ــارير املقدمـ ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب   مـــن االنظـ ــدول األطـ لـ
  من االتفاقية١٨  املادة

 الـسادس والـسابع ألسـتراليا    نيالـدوري اجلامع للتقريرين  التقرير    
(CEDAW/C/AUL/7) 

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

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

   ٩٣٦اجللســــة 

 )تابع (أستراليا )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥عة السا

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

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢١األربعاء، 

ــارير املقدمـــ    ٩٣٧اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب    النظـ ــدول األطـ ة مـــن الـ
  من االتفاقية١٨  املادة

  )CEDAW/C/TUR/6 (تركياس لسادالتقرير الدوري ال  

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

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

   ٩٣٨اجللســــة 

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

  )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢٢اخلميس، 

ــارير املقدمـــ    ٩٣٩اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب    النظـ ــدول األطـ ة مـــن الـ
  من االتفاقية١٨  املادة

ارير مـــن األويل إىل الثالـــث لبـــابوا غينيـــا التقريـــر اجلـــامع للتقـــ  
 (CEDAW/C/PNG/3) اجلديدة

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

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

   ٩٤٠اجللســــة 

 )تابع (بابوا غينيا اجلديدة )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

   ٢٠١٠  يوليه/متوز ٢٣اجلمعة، 

   ٩٤١اجللســــة 

 )CEDAW/C/ IND/SP.1 (للهنداالستثنائي تقرير ال  ٤ ٣٠/١٢- ٠٠/١٠الساعة 

    ٩٤٢اجللســــة 
 اجتماع غري رمسي مع الدول األطراف  ٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

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

     ٢٠١٠يوليه / متوز٢٦االثنني 

ــارير املقدمـــ    ٩٤٣اجللســــة  ــر يف التقـ ــراف مبوجـــب    ةالنظـ ــدول األطـ  مـــن الـ
  من االتفاقية١٨  املادة

  )CEDAW/C/ALB/3(التقرير الدوري الثالث أللبانيا     
 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

  أسئلة من اخلرباء وحوار مع اللجنة  ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 
   ٩٤٤اجللســــة 

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

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

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٧الثالثاء، 

 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )مغلقة (الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
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   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٨األربعاء، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠عة السا

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٩اخلميس، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة( عالفريق العامل اجلام  ٧ و ٦ و ٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠اجلمعة، 

 )مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٧ و ٦ و ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

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

   ٩٤٥اجللســــة 

 عنية واألرببعجدول األعمال املؤقت للدورة السا ٨ ٠٠/١٨- ٠٠/١٦الساعة 

 سة واألربعنيسادرير اللجنة عن أعمال دورهتا الاعتماد تق ٩ 

  
  


