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قبلتتم متتات التو تتياع األرمت وا م ت التتط حرحتتم عليالتتا تتتال استلرارتتالا التتدور
الشامل .وهي كالتات:
التصت تتدي عل ت تتل الخويوك ت تتول التتي ت تتار ال ت تتا لللال ت تتد ال ت تتدوت ا ت تتا
١-١١٥
ابحلقتتومل املدنيتتة وال ياس تتية واهلتتادق إىل إلع تتاو عقومتتة اريعتتداب وا تتا التتتدام املناس تتبة
ريلعائالا (سوي را)؛
النظ تتر يف التص تتدي عل تتل الخويوك تتول التتي تتار ال تتا امللحت ت ابللال تتد
2-١١٥
التتدوت ا تتا ابحلقتتومل املدنيتتة وال ياستتية واهلتتادق إىل إلعتتاو عقومتتة اريعتتداب و يت
أحكاب اريعداب إىل أحكاب ابل جن (أوروغوا )؛
إحيتتاو املشتتاوراع مشتتون مشتترون القتتانون املقتترتة ريلعتتاو عقومتتة اريعتتداب
٣-١١٥
والنظ تتر يف التص تتدي عل تتل الخويوك تتول التتي تتار ال تتا امللح ت ابللال تتد ال تتدوت ا تتا
ابحلقومل املدنية وال ياسية اهلادق إىل إلعاو عقومة اريعداب (انميبيا)؛
التصدي علل الخويوكول التتيار ال ا امللح ابللالد الدوت ا ا
٤-١١٥
ابحلقومل املدنية وال ياسية اهلتادق إىل إلعتاو عقومتة اريعتداب (كرواييتا) (اببتل األستود)؛
التصدي علل الخويوكول التتيار ال ا امللح ابللالد الدوت ا ا ابحلقومل املدنيتة
وال ياس تتية اهل تتادق إىل إلع تتاو عقوم تتة اريع تتداب (إس تتتونيا)؛ ا تتا ي تتدام للتص تتدي عل تتل
الخويوكتتول التتيتتار ال تتا امللح ت ابللالتتد التتدوت ا تتا ابحلقتتومل املدنيتتة وال ياستتية
اهلادق إىل إلعاو عقومة اريعداب (جورجيا)؛
٥-١١٥

النظر يف م ولة اريلعاو التاب للقومة اريعداب (إيطاليا)؛

إلعتتاو عقومتتة اريعتتداب متامتاي والتصتتدي علتتل الخويوكتتول التتيتتار ال تتا
٦-١١٥
امللحت ت ابللال تتد ال تتدوت ا تتا ابحلق تتومل املدني تتة وال ياس تتية اهل تتادق إىل إلع تتاو عقوم تتة
اريعداب (الخيعال)؛
التص تتدي عل تتل الخويوك تتول التتي تتار امللحت ت ابللال تتد ال تتدوت ا تتا
٧-١١٥
ابحلقومل القتصادية والجتماعية وال قافية (الخيعال)؛
التصتدي علتتل الخويوكتول التتيتتار لي اقيتة حقتتومل الط تل مشتتون ميت
٨-١١٥
األح تتال واس تتتعال األح تتال يف البع تتاو ويف امل تواد اريابحي تتة (الخيع تتال)؛ التص تتدي عل تتل
الخويوكول التتيار لي اقية حقومل الط ل املتلل إبجراو يقدمي الباغاع (كرواييا)؛
مراجل تتة ق ت توان وسياس تتاع ويارس تتاع التل تتدين م تتن أج تتل الس تتتجامة
٩-١١٥
لتطلل تتاع اعتمل تتاع اسلي تتة واس تتت مار ارييت تراداع املتول تتدة يف الت تخام ا ا تتة ابهلياك تتل
األساسية (هايط)؛
 ١0-١١٥ا تتا ي تتدام لوقت ت ين ي تتذ أحك تتاب اريع تتداب وجت ت الق تتانون وا تتا
تطواع ملموسة من أجل اريلعاو التاب للقومة اريعداب (رواندا)؛
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١١-١١٥

إلعاو عقومة اريعداب رمسياي (أسرتاليا)؛

١2-١١٥

النظر يف إلعاو عقومة اريعداب (موزامبي )؛
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 ١٣-١١٥ين يذ مشرون القانون الرامي إىل إلعاو جترمي املخال اع الصح ية التذ
يشكل يقدُّماي ررورايي لتشجي وسائط اريعاب احلرة يف مات (النم ا)؛
١٤-١١٥
(إستونيا)؛

إلع تتاو جت تترمي التش تتال وإدراج تته يف الق تتانون امل تتد وفق تاي للمل تتاي الدولي تتة

 ١٥-١١٥القضاو علل مجي األحكاب واملمارستاع التمييزيتة رتد الن تاو وال تيتاع
ال تواردة يف قتتانون األح توال الشخصتتية واألستترة تتا يف لتتث األحكتتاب املتللقتتة ابمل ت ا
والتزاب الزوجة مطاعة الزوج (ابراغوا )؛
 ١٦-١١٥إع تتادة يقي تتيم اسلر ال تتلبية املرتيب تتة عل تتل األحك تتاب التمييزي تتة الت تواردة يف
املشتترون األوت لقتتانون األح توال الشخصتتية واألستترة املتتنقك التتط ابكتتن أن يضتتر ابمل ترأة
املاليتتة ويليتتدها إىل التتوراو و لتتث لتمكينالتتا متتن إعمتتال حقوقالتتا واحلصتتول علتتل حريتالتتا
التامة دون أ متييز علل اريحامل (دولة فل ط )؛
 ١٧-١١٥موا تتلة ا تتا الت تتدام الازمتتة لض تتمان امل تتاواة م ت ابن ت وإج تراو
ينقيحتتاع كافيتتة ألحكتتاب قتتانون األح توال الشخصتتية واألستترة التتط ل يت ت م ت امللتتاي
الدولية حلقومل املرأة (يركيا)؛
 ١٨-١١٥إزال تتة مجي ت األحك تتاب واملمارس تتاع التمييزي تتة ر تتد الن تتاو وال تي تتاع م تتن
وجت ت الق تتانون عل تتل
ق تتانون األحت توال الشخص تتية واألس تترة ويلزي تتز احلظ تتر امل تترو
املمارساع ال قافية والتقليدية الضارة ابل تياع والن او (املك يث)؛
 ١٩-١١٥رمان إلعاو مجي األحكتاب التمييزيتة رتد املترأة التواردة يف قتانون األسترة
وقانون اللمل (موركينا فاسو)؛
 20-١١٥إعتتادة يضتتم قتتانون األحتوال الشخصتتية واألستترة تتيعة املتتادة  2٥متتن
ن تتخة ه تتذا الق تتانون الص تتادرة يف ع تتاب  200٩ال تتط ي تتنى عل تتل عست تراين امللاه تتداع
والي اقتتاع الدوليتتة املتللقتتة امايتتة الن تتاو واألح تتال التتط تتدقم عليالتتا متتات ح ت
األ ول والط نحشرعع (الدامنرك)؛
 2١-١١٥إزالة مجي األحكاب التمييزية من قتانون األحتوال الشخصتية واألسترة متن
أجل اعتماد إحار شامل جديد ملكافحة التمييز (هندوراس)؛
 22-١١٥اللمت تتل دون لت ت ت عل ت تتل إدتت تتال اري ت تتاحاع الازم ت تتة ريزالت تتة مجي ت ت
األحك ت تتاب واملمارس ت تتاع التمييزي ت تتة ر ت تتد الن ت تتاو وال تي ت تتاع الت ت تواردة يف ق ت تتانون األحت ت توال
الشخصية واألسرة (آي لندا)؛
 2٣-١١٥إلع تتاو مجي ت ت األحك تتاب التمييزي تتة تتا فيال تتا األحك تتاب ال ت تواردة يف قت تتانون
األحوال الشخصية واألسرة (لي يا)؛
 2٤-١١٥س تتن يشت تريلاع ش تتاملة ملكافح تتة التميي تتز وإجت تراو مناقش تتة عام تتة واس تتلة
النطامل مشون أمهية اعتماد حقومل مت اوية للن او والرجال (اببل األسود)؛
 2٥-١١٥اعتم ت تتاد يشت ت تريلاع ملكافح ت تتة التميي ت تتز مت ت ت ابن ت ت ت ُتظ ت تتر م ت تتن مت ت ت
متتا ُتظتتر مجيت أشتتكال اللنت ابن تتا تتا فيالتتا يشتتويه األعضتتاو التناستتلية األن ويتتة
ويلزيز حقومل الن او وال تياع ارين انية يف مات ومحايتالا (سلوفينيا)؛
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 2٦-١١٥جترمي يشويه األعضتاو التناستلية األن ويتة متن أجتل احلتد مشتكل كبت متن
ن تتبة ال تتكان رتتحااي هتتذه األفلتتال؛ ويلزيتتز محتتاع التوعيتتة ل ستتيما يف إحتتار شتراكة
م القياداع الدينية وين يذ إجراواع من أجل إعتادة التوهيتل الجتمتاعي والقتصتاد
للن او اللوايت ابارسن يشويه األعضاو التناسلية األن وية (فرن ا)؛
 2٧-١١٥موا تتلة ابال تتود الرامي تتة إىل ورت ت ق تتانون ظ تتر مجيت ت أش تتكال اللنت ت
ابن ا (سوي را)؛
 2٨-١١٥اللمتتل للقضتتاو علتتل مجي ت أشتتكال التمييتتز رتتد الن تتاو وال تيتتاع التتط
ل يزال موجودة يف قانون األحوال الشخصية واألسرة (يوغو)؛
 2٩-١١٥اريس ت تران ابعتمت تتاد قت تتانون يالت تتدق إىل مكافحت تتة اللن ت ت ابن ت تتا وفق ت تاي
لالتزاماع املرتيبة وج اي اقية القضاو علل مجي أشكال التمييز رد املرأة (ملجيكا)؛
 ٣0-١١٥ر ت تتمان اس ت تتتناد مكافح ت تتة التميي ت تتز ر ت تتد املت ت ترأة واللنت ت ت ابن ت تتا إىل
القانون (مدغشقر)؛
 ٣١-١١٥اعتماد يشريلاع ُتظر يشويه األعضاو التناسلية األن وية واللنت املنتزت
وإحامل محاع للتوعية قبل انلقاد دورة الستلرا الدور الشامل التاليتة متن أجتل
القضاو علل هذه األشكال من اللن يف املمارسة اللملية (يشيكيا)؛
 ٣2-١١٥اعتمتتاد يش تريلاع ُتظ تتر مجي ت أش تتكال اللن ت ابن تتا
املمارسة التقليدية املتم لة يف يشويه األعضاو التناسلية األن وية (اهلند)؛

تتا يف ل تتث

 ٣٣-١١٥موا لة ا ا التتدام الازمتة حلظتر أ شتكل متن أشتكال يشتويه األعضتاو
التناسلية األن وية وفقاي للتو ياع التط قتدمتالا اللجنتة امللنيتة ابلقضتاو علتل التمييتز رتد املترأة
وبنتتة حقتتومل الط تتل؛ وين يتتذ إج تراواع للقضتتاو علتتل أ شتتكل آتتتر متتن أشتتكال التمييتتز
القائم علل نون ابنس أو املمارساع التقليدية اللني ة رد املرأة (أوروغوا )؛
٣٤-١١٥

جترمي يشويه األعضاو التناسلية األن وية (ابراغوا )؛

 ٣٥-١١٥ور اللم اع األت ة علل مشرون القانون الذ ظر يارستة يشتويه
األعضاو التناسلية األن وية الط قد متس حنو  ٩0يف املائة من ال تياع (مولندا)؛
 ٣٦-١١٥يلزي ت تتز الت ت تتدام الرامي ت تتة إىل ورت ت ت تط ت تتة ش ت تتاملة ملكافح ت تتة املمارس ت تتاع
والتقاليتتد ال قافيتتة الضتارة التتط ل يتزال قائمتتة رتتد املترأة ول ستتيما ابعتمتتاد قتتانون ظتتر
يشويه األعضاو التناسلية األن وية (األرجنت )؛
 ٣٧-١١٥اعتم تتاد يشت تريلاع ُتظ تتر مجيت ت أش تتكال املمارس تتة التقليدي تتة املتم ل تتة يف
يشويه األعضتاو التناستلية األن ويتة واستتكمال مراجلتة القتانون ابنتائي لتضتمينه أحكامتاي
يلاق علل اللن رد املرأة (موي واان)؛
 ٣٨-١١٥ور ت ت اللم ت تتاع األت ت ت ة علت تتل مشت تترون القت تتانون الت تتذ
األعضاو التناسلية األن وية ويلاق عليه (موركينا فاسو)؛
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 ٣٩-١١٥ي تري ويت ة التتتدام التشتريلية الراميتتة إىل حظتتر تتارب لتشتتويه األعضتتاو
التناسلية األن وية والزواج املبكر وامللاقبة عليالما (كامو ف د )؛
٤0-١١٥

ور يشريلاع ُتظر يشويه األعضاو التناسلية األن وية (كندا)؛

 ٤١-١١٥ست تتن وين يت تتذ يش ت تريلاع لتج ت ترمي يش ت تويه األعضت تتاو التناست تتلية األن ويت تتة ورست تتم
سياست تتاع عامت تتة وا ت تتا إج ت تراواع ملموست تتة لت تتدق إىل القضت تتاو التت تتاب علت تتل هت تتذه املمارست تتة
(إكوادور)؛
 ٤2-١١٥التلجيل ململية اعتماد مشرون قتانون ملكافحتة اللنت ابن تا
لث يشويه األعضاو التناسلية األن وية (غامون)؛

تا يف

٤٣-١١٥
وُتظر ا ا

اعتماد قوان جنائية ُتظتر مجيت أشتكال يشتويه األعضتاو التناستلية األن ويتة
والشرون يف مناقشة عامة يتناول املمارساع التقليدية الضارة (أملانيا)؛

٤٤-١١٥
وحظر ا ا

اعتماد يشريلاع حلظر مجي أشتكال يشتويه األعضتاو التناستلية األن ويتة
(آي لندا)؛

 ٤٥-١١٥اعتماد يشريلاع حلظر مجي أشتكال يشتويه األعضتاو التناستلية األن ويتة
لضمان امللاقبة علل هذه املمارسة (لك مخغ)؛
٤٦-١١٥
(النروي )؛

اعتمتتاد ق توان جنائيتتة ُتظتتر تراحة يشتتويه األعضتتاو التناستتلية األن ويتتة

ُ ٤٧-١١٥تديتتد ال تتن التتدنيا للتتزواج يف  2١عامتاي لل تيتتان وال تيتتاع وإ كتتاو وعتتي
ابمالور مشون هذا القانون ول سيما الن او وال تياع (هايط)؛
ُ ٤٨-١١٥تديتتد ستتن التتزواج لل تيتتان وال تيتتاع علتتل حتتد س تواو يف  ١٨عام تاي ويلزيتتز
ابالود الرامية إىل ور حد لزواج األح ال والزواج املبكر والزواج الق ر (س اليون)؛
٤٩-١١٥

اعتماد آلية قانونية ملكافحة زواج األح ال والزواج املبكر (أنعول)؛

 ٥0-١١٥يلديل التشريلاع القائمة لرفت ال تن التدنيا للموافقتة علتل التزواج إىل ١٨
عامتاي ابلن تتبة للمترأة علتتل النحتتو املنصتتو عليتته يف الخويوكتتول امللحت ابملي تتامل األفريقتتي
حلقومل ارين ان والشلوب مشون حقومل املرأة يف أفريقيا (مرويوكول مامويو) (كندا)؛
 ٥١-١١٥يلديل قتانون األحتوال الشخصتية واألسترة ملواومتته مت احلظتر الدستتور
للتمييتتز القتتائم علتتل نتتون ابتتنس مطترمل منالتتا متتنك الن تتاو وال تيتتاع حقوقتاي مت تتاوية يف
امل ا ورف ال ن الدنيا لزواج ال تياع إىل  ١٨عاماي (أملانيا)؛
 ٥2-١١٥رف ال ن الدنيا لتزواج ال تيتاع إىل  ١٨عامتاي دون استت ناو متاشتياي مت
مرويوكول مامويو (آي لندا)؛

 ٥٣-١١٥مواومة ال ن الدنيا لتزواج ال تيتاع مت امللتاي الدوليتة لتصتبك  ١٨عامتاي
مدلي من  ١٦عاماي معية القضاو علل الزواج املبكر والزواج الق ر لل تياع (انميبيا)؛
 ٥٤-١١٥رفت ت ال تتن ال تتدنيا ل تتزواج ال تي تتاع إىل  ١٨عامت تاي متاش تتياي مت ت مرويوك تتول
مامويو (لك مخغ).
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