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تب ــدك مةوم ــة مـ ـ وك موقفه ــا م ــن التول ــياش الـ ـ
أيار/مايو :2015

ع ــرة ال ــا تام ــة م دق ــة يف دورة

 -1-112التصديق عدى االتفاقية الدولية حلمايـة مقـومج مجيـل ال مـال املهـاجرين وأ ـراد
أسرهم (غاما)  -أميط هبا عدما؛
 -2-112ت زي ــز إااره ــا الق ــامور و ل ــي ــالن ر يف إمةامي ــة التوقي ــل والتص ــديق عد ــى
االتفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة مق ــومج مجي ــل ال م ــال امله ــاجرين وأ ـ ـراد أس ــرهم (إمدومي ــيا)  -أم ــيط هب ــا
عدما؛
 -3-112الن ـ ــر يف التصـ ــديق عدـ ــى االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة حلمايـ ــة مقـ ــومج مجيـ ــل ال مـ ــال
املهاجرين وأ راد أسرهم (الفدبني)  -أميط هبا عدما؛
 -4-112ال م ــل عد ــى الف ــور عد ــى م اا ــة التن ــا ر يف س ــن ال ــزوا ــني ق ــامو ال ــزوا
والدستور (املمدةة املتحدة لربيطاميا ال مى وأيرلندا ال مالية) ُ -دعمة؛

 -5-112ال ــدول عــن اــره الت ــه وإدرا مةــم ــذلي يف القــامو املــدر (غامــا) -
أميط هبا عدما؛
 -6-112مواءمـ ـ ــة الق ـ ـ ـوامني املت دقـ ـ ــة ا جهـ ـ ــاط يف مو ـ ـ ــوع لـ ـ ــحة األ املرتبطـ ـ ــة
الوالدة وزوا األافال (مجهورية الةومغو) ُ -دعمة؛

 -7-112توجيــد دع ـواش دائمــة اميــل املةدفــني واليــاش يف إاــار ا ج ـراءاش ا الــة
(غاما) ُ -دعمة؛
 -8-112توجيــد دعــوة دائمــة لدمةدفــني واليــاش يف إاــار ا ج ـراءاش ا الــة التا ــة
جملدــح مقــومج ا م ــا واحلــرئ عدــى مياــة ياــة مواتيــة ألم ــطة الصــحا يني واملــدا ني عــن مقــومج
ا م ا وغ هم من األاراف الفاعدة يف اجملتمل املدر (تومح) ُ -دعمة؛

 -9-112توجيـ ـ ــد دعـ ـ ــوة دائمـ ـ ــة لدمةدفـ ـ ــني واليـ ـ ــاش يف إاـ ـ ــار ا ج ـ ـ ـراءاش ا الـ ـ ــة
(ت اد) ُ -دعمة؛
 -10-112الن ر يف إمةامية توجيد دعـوة دائمـة لدمةدفـني واليـاش يف إاـار ا جـراءاش
ا الة (تينيا) ُ -دعمة؛

 -11-112توجيــد دع ـواش دائمــة اميــل املةدفــني واليــاش يف إاــار ا ج ـراءاش ا الــة
(مدغ قر) ُ -دعمة؛
 -12-112ت زيـ ــز ااهـ ــود الرامي ـ ــة إىل تقدـ ــي
مراج ة القامو املت دق ا جهاط (سدو ينيا) ُ -دعمة؛
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 -13-112ال مـ ـ ــل صـ ـ ــفتها ار ـ ـ ــا يف روتوتـ ـ ــول املي ـ ـ ــامج األ ريق ـ ـ ـ حلقـ ـ ــومج ا م ـ ـ ــا
وال وب أ مقـومج املـرأة يف أ ريقيـا عدـى تنفيـذ األمةـا املت دقـة ا جهـاط الطـ يف مـاالش
االعتــداء اان ـ واالغتصــاب وزمــا ا ــار وعنــدما يـ دك ا قــاء عدــى احلمــل إىل ت ـري لــحة األ
ال قدية والنف ية أو مياة األ أو اانني لدخطر (النرويج) ُ -دعمة.
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