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 القرار التوصيات البلد
بغياة وعاح  اد للتميياا عاد املارأة يف  ٢٠٠9التعجيل بسن مشروع قاانو  الااواو والقالع لعاا   أملانيا -١

قانو  األسرة، وسن قاانو  املاثاا ايدياد لتعاياا املسااواة باا النسااا والرجاال يف  قاوع املاثاا 
 ١-١١6 )أملانيا(؛

 أ يط هبا علما  

للسياسات الصحية املدرسية، وللسياسة املتعلقة بصحة املاراهقا مان أجال رياوفث التنفيذ الكامل  
 ٢-١١6 (؛٢التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية للمراهقا، ومنح محل املراهقات )أملانيا 

 أ يط هبا علما  

األشاد عاعفا  وعح ورينفيذ إصال ات يف ققااع الااما  امجتمااعا ةماياة ايماعاات واألفاراد  ملديف -٢
 3-١١6 (؛٢)ملديف 

 أ يط هبا علما  

 أ يط هبا علما   5-١١6 (؛٤ التعجيل بسن مشروع قانو  الاواو والقلع )ملديف 
التصاااديل علاااق اريفاقياااة مهااااا ةماياااة األ فاااال والتعااااو  يف جماااال التبااا  علاااق الصاااعيد الااادو   مدغشقر -3

 ٤-١١6 (؛٢ )مدغشقر
 مقبولة

التصديل علق امريفاقية الدولياة ةماياة مجياح األشاما  مان ام تفااا القسارا، واريفاقياة  قاوع  سثاليو  -٤
األشاااما  ذوا اإلعاقاااة وامنااااما  إليةماااا وإتالاااة التحف اااات علاااق اريفاقياااة مناهااااة التعاااذي  

 6-١١6 (؛١وامريفاقية الدولية ةماية  قوع مجيح العمال املةاجرين وأفراد أسرهم )سثاليو  

 أ يط هبا علما  

عاااااما  التنفياااااذ الفعاااااال للتشاااااريعات الساااااارية الاااااج لااااا   قاااااوع اإلنساااااا  للمااااارأة، والتعجيااااال  السويد -5
مشاااروع قاااانو  الااااواو والقااالع، ومشاااروع قاااانو  ايااارائم اينساااية، وقاااانو  محاياااة الشاااةود  بسااان

 ٧-١١6(؛ ٢ )السويد

 أ يط هبا علما  

ريعااديل قااانو  العقوبااات ماان أجاال ريوساايح نقاااع ريعريااف امغتصاااا باالدراو جمموعااة ماان األفعااال  
 (؛3اينساااية، يفاااا يف ذلااا  امغتصااااا الاوجاااا، وجعااال هاااذه ايرساااة  ايااادة جنساااانيا  )الساااويد 

١١6-8 

 أ يط هبا علما  

 (؛١ليشااج  -نو  اياارائم اينسااية )رييمااور ريعايااا إنفاااذ قااانو  العنااف املنااا ، واعتماااد مشااروع قااا رييمور ليشج -6
١١6-9 

 مقبولة

يف املائاة وفقاا  إلعال   ١5تيادة النسبة املئوياة مان املياانياة الو نياة املمصصاة لققااع الصاحة إىل  تمبابوا -٧
 ١٠-١١6 (؛٢أبوجا )تمبابوا 

 أ يط هبا علما  

 (؛١اةااارا وايااارائم املرريكباااة عاااد اإلنساااانية )أرمينياااا التصااديل علاااق اريفاقياااة عاااد  ريقااااد  جااارائم  أرمينيا -8
١١6-١١ 

 أ يط هبا علما  

يف  ١5ريعايا فر  اةصاول علاق  ادمات الصاحة اينساية واإلجنابياة باياادة مياانياة الصاحة إىل  بلجيكا -9
 ١٢-١١6 (؛3املائة لشيا  مح إعل  أبوجا، وإنشاا ن ا  للتأما الصحا للفقراا )بلجيكا 

 أ يط هبا علما  

إنشاااا عاادد ماااحمل ماان ااااامم ومرامااا املساااعدة القانونيااة املتنقلااة يف منااا ل اللجئااا لتحسااا  هايج -١٠
 (؛١فاار  الوصااول إىل العدالااة، م ساايما يف  ااامت العنااف اينسااا والعنااف اينسااا  )هااايج 

١١6-١3 

 أ يط هبا علما  

لألجور لاما  محاية العمال عن  ريل مفالة مستوى معيشا مئال بالتشااور ماح مراجعة اةد األدىن  
 ١٤-١١6 (؛٢مجيح أصحاا املصلحة املعنيا )هايج 

 أ يط هبا علما  

دو  ريأ ث، وريوفث لويل ماحمل لاربام   ٢٠٠8اعتماد ورينفيذ مشروع قانو  الغذاا والتغذية لعا   
 ١5-١١6 (؛3ح مجيح أصحاا املصلحة املعنيا )هايج التغذية يف املدارس بالتشاور م

 أ يط هبا علما  

سان ورينفياذ سياسااة  اارية و نياة شاااملة ملعاياة مشااامل  قاوع اإلنساا  الناشاائة عان التحااار  مينيا  -١١
 ١6-١١6 السريح )مينيا(؛

 مقبولة

امم متمصصااة وريعيااا قااااة إنشاااا  ااريعايااا ن ااا  قااااا األ ااداا، م ساايما ماان  االل مفالااة  بلجيكا -١٢
 (؛٢، يقبقااااو  اإلجاااارااات الااااج ريراعااااا ام تياجااااات ا اصااااة لأل فااااال )بلجيكااااا متمصصااااا

١١6-١٧ 

 مقبولة

 مقبولة ١8-١١6(؛ ٢تيادة  صة الوظائف املمصصة لألشما  ذوا اإلعاقة )الكونغو  الكونغو -١3
    


