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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

   *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
   مالوي  
 إضافة  

 
الطوعيية  واليردود المقدمية آراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصييات  وااللتااميات   

 من الدولة موضوع االستعراض

__________ 
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة *
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الـــا تامـــة م دقــــة يف دورة  ةموقفهـــا مـــن التولـــياش الـــ    ع ـــر  تبـــدك مةومـــة مـــ وك 
 :2015أيار/مايو 
التصديق عدى االتفاقية الدولية حلمايـة مقـومج مجيـل ال مـال املهـاجرين وأ ـراد  -112-1 

 ؛أميط هبا عدما   -أسرهم )غاما( 
ــــل والتصــــديق عدــــى  -112-2  ــــالن ر يف إمةاميــــة التوقي ت زيــــز إاارهــــا القــــامور و لــــي  

أمـــيط هبـــا  -االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مقـــومج مجيـــل ال مـــال املهـــاجرين وأ ـــراد أســـرهم )إمدومي ـــيا( 
 ؛عدما  

الن ـــــر يف التصـــــديق عدـــــى االتفاقيـــــة الدوليـــــة حلمايـــــة مقـــــومج مجيـــــل ال مـــــال  -112-3 
 ؛أميط هبا عدما   -م )الفدبني( املهاجرين وأ راد أسره

ال مــــل عدــــى الفــــور عدــــى م ااــــة التنــــا ر يف ســــن الــــزوا   ــــني قــــامو  الــــزوا   -112-4 
 ُدعمة؛ -يرلندا ال مالية( أوالدستور )املمدةة املتحدة لربيطاميا ال  مى و 

 - ال ــدول عــن اــره الت ــه  وإدرا  مةــم  ــذلي يف القــامو  املــدر )غامــا( -112-5 
 ؛هبا عدما  أميط 
مواءمــــــة القــــــوامني املت دقــــــة  ا جهــــــاط يف مو ــــــوع  لــــــحة األ  املرتبطــــــة  -112-6 

 ُدعمة؛ - الوالدة وزوا  األافال )مجهورية الةومغو( 
توجيــد دعــواش دائمــة اميــل املةدفــني  واليــاش يف إاــار ا جــراءاش ا الــة  -112-7 
 ُدعمة؛ -)غاما( 
واليـــاش يف إاــار ا جـــراءاش ا الــة التا  ـــة توجيــد دعــوة دائمـــة لدمةدفــني   -112-8 

جملدــح مقــومج ا م ــا  واحلــرئ عدــى مياــة  ياــة مواتيــة ألم ــطة الصــحا يني واملــدا  ني عــن مقــومج 
 ُدعمة؛ -)تومح( املدر  ا م ا  وغ هم من األاراف الفاعدة يف اجملتمل

لـــــــة توجيـــــــد دعـــــــوة دائمـــــــة لدمةدفـــــــني  واليـــــــاش يف إاـــــــار ا جـــــــراءاش ا ا -112-9 
 ُدعمة؛ - )ت اد(
الن ر يف إمةامية توجيد دعـوة دائمـة لدمةدفـني  واليـاش يف إاـار ا جـراءاش  -112-10 

 ُدعمة؛ -ا الة )تينيا( 
توجيــد دعــواش دائمــة اميــل املةدفــني  واليــاش يف إاــار ا جــراءاش ا الــة  -112-11 

 ُدعمة؛ -)مدغ قر( 
وســـــائل منهـــــا  دل و يـــــاش األمومـــــة  إىل تقدـــــي  م ـــــ ت زيـــــز ااهـــــود الراميـــــة -112-12 

 ُدعمة؛ -مراج ة القامو  املت دق  ا جهاط )سدو ينيا( 
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ال مــــــل   صــــــفتها ار ــــــا  يف  روتوتــــــول املي ــــــامج األ ريقــــــ  حلقــــــومج ا م ــــــا   -112-13 
وال  وب   أ  مقـومج املـرأة يف أ ريقيـا  عدـى تنفيـذ األمةـا  املت دقـة  ا جهـاط الطـ  يف مـاالش 

  واالغتصــاب وزمــا ا ــار  وعنــدما يــ دك ا  قــاء عدــى احلمــل إىل ت ــري  لــحة األ  االعتــداء اان ــ
 ُدعمة. -ال قدية والنف ية أو مياة األ  أو اانني لدخطر )النرويج( 

 


