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التتط حرحتتم عليالتتا تتتال استلرارتتالا التتدور  قبلتتم متتات التو تتياع األرمتت  وا م تت   
 الشامل. وهي كالتات:

التصتتتتتدي  علتتتتتل الخويوكتتتتتول التتيتتتتتار  ال تتتتتا  لللالتتتتتد التتتتتدوت ا تتتتتا   ١-١١٥
ابحلقتتتومل املدنيتتتة وال ياستتتية واهلتتتادق إىل إلعتتتاو عقومتتتة اريعتتتداب وا تتتا  التتتتدام  املناستتتبة 

 ريلعائالا )سوي را(؛
ويوكتتتول التتيتتتار  ال تتتتا  امللحتتت  ابللالتتتتد النظتتتر يف التصتتتدي  علتتتتل الخ  2-١١٥

التتدوت ا تتا  ابحلقتتومل املدنيتتة وال ياستتية واهلتتادق إىل إلعتتاو عقومتتة اريعتتداب  و  يتت  
 أحكاب اريعداب إىل أحكاب ابل جن )أوروغوا (؛

إحيتتاو املشتتاوراع مشتتون مشتترون القتتانون املقتترتة ريلعتتاو عقومتتة اريعتتداب  ٣-١١٥
ويوكتتتول التتيتتتار  ال تتتا  امللحتتت  ابللالتتتد التتتدوت ا تتتا  والنظتتتر يف التصتتتدي  علتتتل الخ 

 ابحلقومل املدنية وال ياسية اهلادق إىل إلعاو عقومة اريعداب )انميبيا(؛
التصدي  علل الخويوكول التتيار  ال ا  امللح  ابللالد الدوت ا ا   ٤-١١٥

يتا( )اببتل األستود(؛ ابحلقومل املدنية وال ياسية اهلتادق إىل إلعتاو عقومتة اريعتداب )كرواي
التصدي  علل الخويوكول التتيار  ال ا  امللح  ابللالد الدوت ا ا  ابحلقومل املدنيتة 
وال ياستتتية اهلتتتادق إىل إلعتتتاو عقومتتتة اريعتتتداب )إستتتتونيا(؛ ا تتتا  يتتتدام  للتصتتتدي  علتتتل 

استتية الخويوكتتول التتيتتار  ال تتا  امللحتت  ابللالتتد التتدوت ا تتا  ابحلقتتومل املدنيتتة وال ي
 اهلادق إىل إلعاو عقومة اريعداب )جورجيا(؛

 النظر يف م ولة اريلعاو التاب للقومة اريعداب )إيطاليا(؛ ٥-١١٥
إلعتتاو عقومتتة اريعتتداب متامتتاي والتصتتدي  علتتل الخويوكتتول التتيتتار  ال تتا   ٦-١١٥

 امللحتتتت  ابللالتتتتد التتتتدوت ا تتتتا  ابحلقتتتتومل املدنيتتتتة وال ياستتتتية اهلتتتتادق إىل إلعتتتتاو عقومتتتتة
 اريعداب )الخيعال(؛

التصتتتتدي  علتتتتل الخويوكتتتتول التتيتتتتار  امللحتتتت  ابللالتتتتد التتتتدوت ا تتتتا   ٧-١١٥
 ابحلقومل القتصادية والجتماعية وال قافية )الخيعال(؛

التصتدي  علتتل الخويوكتول التتيتتار  لي اقيتة حقتتومل الط تل مشتتون ميتت   ٨-١١٥
ابحيتتتة )الخيعتتتال(؛ التصتتتدي  علتتتل األح تتتال واستتتتعال األح تتتال يف البعتتتاو ويف املتتتواد اري

 الخويوكول التتيار  لي اقية حقومل الط ل املتلل  إبجراو يقدمي الباغاع )كرواييا(؛
مراجلتتتتة قتتتتوان  وسياستتتتاع ويارستتتتاع التلتتتتدين متتتتن أجتتتتل الستتتتتجامة  ٩-١١٥

لتطللتتتاع اعتملتتتتاع اسليتتتتة واستتتتت مار ارييتتتراداع املتولتتتتدة يف التتتتخام  ا ا تتتتة ابهلياكتتتتل 
 األساسية )هايط(؛

ا تتتتا  يتتتتدام  لوقتتتت  ين يتتتتذ أحكتتتتاب اريعتتتتداب   وجتتتت  القتتتتانون  وا تتتتا   ١0-١١٥
 تطواع ملموسة من أجل اريلعاو التاب للقومة اريعداب )رواندا(؛

 إلعاو عقومة اريعداب رمسياي )أسرتاليا(؛ ١١-١١٥
 النظر يف إلعاو عقومة اريعداب )موزامبي (؛ ١2-١١٥
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ن القانون الرامي إىل إلعاو جترمي املخال اع الصح ية  التذ  ين يذ مشرو  ١٣-١١٥
 يشكل يقدُّماي ررورايي لتشجي  وسائط اريعاب احلرة يف مات )النم ا(؛

إلعتتتاو جتتتترمي التشتتتال  وإدراجتتته يف القتتتانون املتتتد  وفقتتتاي للملتتتاي  الدوليتتتة  ١٤-١١٥
 )إستونيا(؛

التمييزيتة رتد الن تاو وال تيتاع القضاو علل مجي  األحكاب واملمارستاع  ١٥-١١٥
التتتواردة يف قتتتانون األحتتتوال الشخصتتتية واألستتترة   تتتا يف  لتتتث األحكتتتاب املتللقتتتة ابملتتت ا  

 والتزاب الزوجة مطاعة الزوج )ابراغوا (؛
إعتتتادة يقيتتتيم اسلر ال تتتلبية املرتيبتتتتة علتتتل األحكتتتاب التمييزيتتتة التتتتواردة يف  ١٦-١١٥

خصتتتية واألستتترة املتتنقك  التتتط ابكتتتن أن يضتتتر ابملتتترأة املشتترون األوت لقتتتانون األحتتتوال الش
املاليتتة ويليتتدها إىل التتوراو  و لتتث لتمكينالتتا متتن إعمتتال حقوقالتتا واحلصتتول علتتل حريتالتتا 

 التامة  دون أ  متييز علل اريحامل )دولة فل ط (؛
موا تتتلة ا تتتا  التتتتدام  الازمتتتة لضتتتمان امل تتتاواة متتت  ابن تتت   وإجتتتراو  ١٧-١١٥

ألحكتتاب قتتانون األحتتوال الشخصتتية واألستترة التتط ل يت تت  متت  امللتتاي   ينقيحتتاع كافيتتة
 الدولية حلقومل املرأة )يركيا(؛

إزالتتتة مجيتتت  األحكتتتاب واملمارستتتاع التمييزيتتتة رتتتد الن تتتاو وال تيتتتاع متتتن  ١٨-١١٥
قتتتانون األحتتتوال الشخصتتتية واألستتترة  ويلزيتتتز احلظتتتر امل تتترو    وجتتت  القتتتانون  علتتتل 

 تقليدية الضارة ابل تياع والن او )املك يث(؛املمارساع ال قافية وال
رمان إلعاو مجي  األحكتاب التمييزيتة رتد املترأة التواردة يف قتانون األسترة  ١٩-١١٥

 وقانون اللمل )موركينا فاسو(؛
متتن  2٥إعتتادة يضتتم  قتتانون األحتتوال الشخصتتية واألستترة  تتيعة املتتادة  20-١١٥

يتتتتنى علتتتتل عستتتتراين امللاهتتتتداع    التتتتط200٩ن تتتتخة هتتتتذا القتتتتانون الصتتتتادرة يف عتتتتاب 
والي اقتتاع الدوليتتة املتللقتتة امايتتة الن تتاو واألح تتال  التتط  تتدقم عليالتتا متتات ح تت  

 األ ول والط نحشرعع )الدامنرك(؛ 
إزالة مجي  األحكاب التمييزية من قتانون األحتوال الشخصتية واألسترة متن  2١-١١٥

 )هندوراس(؛أجل اعتماد إحار شامل جديد ملكافحة التمييز 
اللمتتتتتل دون لتتتتتت  علتتتتتل إدتتتتتتال اري تتتتتاحاع الازمتتتتتة ريزالتتتتتة مجيتتتتت   22-١١٥

األحكتتتتتتاب واملمارستتتتتتاع التمييزيتتتتتتة رتتتتتتد الن تتتتتتاو وال تيتتتتتتاع التتتتتتواردة يف قتتتتتتانون األحتتتتتتوال 
 الشخصية واألسرة )آي لندا(؛

إلعتتتتاو مجيتتتت  األحكتتتتاب التمييزيتتتتة   تتتتا فيالتتتتا األحكتتتتاب التتتتواردة يف قتتتتانون  2٣-١١٥
 خصية واألسرة )لي يا(؛األحوال الش

ستتتن يشتتتريلاع شتتتاملة ملكافحتتتة التمييتتتز وإجتتتراو مناقشتتتة عامتتتة واستتتلة  2٤-١١٥
 النطامل مشون أمهية اعتماد حقومل مت اوية للن او والرجال )اببل األسود(؛

اعتمتتتتتاد يشتتتتتريلاع ملكافحتتتتتة التمييتتتتتز متتتتت  ابن تتتتت  ُتظتتتتتر  متتتتتن متتتتت   2٥-١١٥
 تتا فيالتتا يشتتويه األعضتتاو التناستتلية األن ويتتة  ُتظتتر  مجيتت  أشتتكال اللنتت  ابن تتا    متتا

 ويلزيز حقومل الن او وال تياع ارين انية يف مات ومحايتالا )سلوفينيا(؛
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جترمي يشويه األعضتاو التناستلية األن ويتة متن أجتل احلتد مشتكل كبت  متن  2٦-١١٥
ن تتبة ال تتكان رتتحااي هتتذه األفلتتال؛ ويلزيتتز محتتاع التوعيتتة  ل ستتيما يف إحتتار شتتراكة 
م  القياداع الدينية  وين يذ إجراواع من أجل إعتادة التوهيتل الجتمتاعي والقتصتاد  

 )فرن ا(؛ للن او اللوايت ابارسن يشويه األعضاو التناسلية األن وية
موا تتتتلة ابالتتتتود الراميتتتتة إىل ورتتتت  قتتتتانون  ظتتتتر مجيتتتت  أشتتتتكال اللنتتتت   2٧-١١٥

 ابن ا  )سوي را(؛
شتتكال التمييتتز رتتد الن تتاو وال تيتتاع  التتط اللمتتل للقضتتاو علتتل مجيتت  أ 2٨-١١٥

 يزال موجودة يف قانون األحوال الشخصية واألسرة )يوغو(؛ ل
اريستتتتران ابعتمتتتتاد قتتتتانون يالتتتتدق إىل مكافحتتتتة اللنتتتت  ابن تتتتا   وفقتتتتاي  2٩-١١٥

 لالتزاماع املرتيبة  وج  اي اقية القضاو علل مجي  أشكال التمييز رد املرأة )ملجيكا(؛
استتتتتتتناد مكافحتتتتتتة التمييتتتتتتز رتتتتتتد املتتتتتترأة واللنتتتتتت  ابن تتتتتتا  إىل  رتتتتتتمان ٣0-١١٥
 )مدغشقر(؛ القانون
اعتماد يشريلاع ُتظر يشويه األعضاو التناسلية األن وية واللنت  املنتزت  ٣١-١١٥

وإحامل محاع للتوعية  قبل انلقاد دورة الستلرا  الدور  الشامل التاليتة  متن أجتل 
 يف املمارسة اللملية )يشيكيا(؛القضاو علل هذه األشكال من اللن  

اعتمتتتاد يشتتتريلاع ُتظتتتر مجيتتت  أشتتتكال اللنتتت  ابن تتتا    تتتا يف  لتتتث  ٣2-١١٥
 )اهلند(؛ املمارسة التقليدية املتم لة يف يشويه األعضاو التناسلية األن وية

موا لة ا ا  التتدام  الازمتة حلظتر أ  شتكل متن أشتكال يشتويه األعضتاو  ٣٣-١١٥
ة  وفقاي للتو ياع التط قتدمتالا اللجنتة امللنيتة ابلقضتاو علتل التمييتز رتد املترأة التناسلية األن وي

وبنتتة حقتتتومل الط تتتل؛ وين يتتتذ إجتتراواع للقضتتتاو علتتتل أ  شتتتكل آتتتر متتتن أشتتتكال التمييتتتز 
 القائم علل نون ابنس أو املمارساع التقليدية اللني ة رد املرأة )أوروغوا (؛

 ة األن وية )ابراغوا (؛جترمي يشويه األعضاو التناسلي ٣٤-١١٥
ور  اللم اع األت ة علل مشرون القانون الذ   ظر يارستة يشتويه  ٣٥-١١٥

 يف املائة من ال تياع )مولندا(؛ ٩0األعضاو التناسلية األن وية الط قد متس حنو 
يلزيتتتتتز التتتتتتدام  الراميتتتتتة إىل ورتتتتت  تطتتتتتة شتتتتتاملة ملكافحتتتتتة املمارستتتتتاع  ٣٦-١١٥

ارة التتط ل يتتزال قائمتتة رتتد املتترأة  ول ستتيما ابعتمتتاد قتتانون  ظتتر والتقاليتتد ال قافيتتة الضتت
 يشويه األعضاو التناسلية األن وية )األرجنت (؛

اعتمتتتتاد يشتتتتريلاع ُتظتتتتر مجيتتتت  أشتتتتكال املمارستتتتة التقليديتتتتة املتم لتتتتة يف  ٣٧-١١٥
 يشويه األعضتاو التناستلية األن ويتة واستتكمال مراجلتة القتانون ابنتائي لتضتمينه أحكامتاي 

 يلاق  علل اللن  رد املرأة )موي واان(؛
ورتتتت  اللم تتتتاع األتتتتت ة علتتتتل مشتتتترون القتتتتانون التتتتذ   ظتتتتر يشتتتتويه  ٣٨-١١٥

 األعضاو التناسلية األن وية ويلاق  عليه )موركينا فاسو(؛
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ي تتري  ويتت ة التتتدام  التشتتريلية الراميتتة إىل حظتتر  تتارب لتشتتويه األعضتتاو  ٣٩-١١٥
 ر وامللاقبة عليالما )كامو ف د (؛املبك   التناسلية األن وية والزواج

 ور  يشريلاع ُتظر يشويه األعضاو التناسلية األن وية )كندا(؛ ٤0-١١٥
ستتتتن وين يتتتتذ يشتتتتريلاع لتجتتتترمي يشتتتتويه األعضتتتتاو التناستتتتلية األن ويتتتتة  ورستتتتم  ٤١-١١٥

ا تتتتتا  إجتتتتتراواع ملموستتتتتة لتتتتتدق إىل القضتتتتتاو التتتتتتاب علتتتتتل هتتتتتذه املمارستتتتتة و سياستتتتتاع عامتتتتتة 
 )إكوادور(؛

التلجيل ململية اعتماد مشرون قتانون ملكافحتة اللنت  ابن تا    تا يف  ٤2-١١٥
 )غامون(؛  لث يشويه األعضاو التناسلية األن وية

اعتماد قوان  جنائية ُتظتر مجيت  أشتكال يشتويه األعضتاو التناستلية األن ويتة  ٤٣-١١٥
 اع التقليدية الضارة )أملانيا(؛وُتظر ا  ا   والشرون يف مناقشة عامة يتناول املمارس

اعتماد يشريلاع حلظر مجي  أشتكال يشتويه األعضتاو التناستلية األن ويتة  ٤٤-١١٥
 وحظر ا  ا  )آي لندا(؛

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

 قتتوان  جنائيتتة ُتظتتر  تتراحة يشتتويه األعضتتاو التناستتلية األن ويتتةاعتمتتاد  ٤٦-١١٥
 )النروي (؛

عامتتاي لل تيتتان وال تيتتاع وإ كتتاو وعتتي  2١ُتديتتد ال تتن التتدنيا للتتزواج يف  ٤٧-١١٥
 ابمالور مشون هذا القانون  ول سيما الن او وال تياع )هايط(؛

عامتتاي  ويلزيتتز  ١٨ُتديتتد ستتن التتزواج لل تيتتان وال تيتتاع علتتل حتتد ستتواو يف  ٤٨-١١٥
 ابالود الرامية إىل ور  حد لزواج األح ال والزواج املبكر والزواج الق ر  )س اليون(؛

 اعتماد آلية قانونية ملكافحة زواج األح ال والزواج املبكر )أنعول(؛ ٤٩-١١٥
 ١٨يلديل التشريلاع القائمة لرفت  ال تن التدنيا للموافقتة علتل التزواج إىل  ٥0-١١٥
ابلن تتبة للمتترأة  علتتل النحتتو املنصتتو  عليتته يف الخويوكتتول امللحتت  ابملي تتامل األفريقتتي عامتتاي 

 حلقومل ارين ان والشلوب مشون حقومل املرأة يف أفريقيا )مرويوكول مامويو( )كندا(؛
يلديل قتانون األحتوال الشخصتية واألسترة ملواومتته مت  احلظتر الدستتور   ٥١-١١٥

رمل منالتتا متتنك الن تتاو وال تيتتاع حقوقتتاي مت تتاوية يف للتمييتتز القتتائم علتتل نتتون ابتتنس  مطتت
 عاماي )أملانيا(؛ ١٨امل ا  ورف  ال ن الدنيا لزواج ال تياع إىل 

عامتاي  دون استت ناو  متاشتياي مت   ١٨رف  ال ن الدنيا لتزواج ال تيتاع إىل  ٥2-١١٥
 مرويوكول مامويو )آي لندا(؛

عامتاي  ١٨لتاي  الدوليتة لتصتبك مواومة ال ن الدنيا لتزواج ال تيتاع مت  امل ٥٣-١١٥
 عاماي  معية القضاو علل الزواج املبكر والزواج الق ر  لل تياع )انميبيا(؛ ١٦مدلي من 
عامتتتاي  متاشتتتياي متتت  مرويوكتتتول  ١٨رفتتت  ال تتتن التتتدنيا لتتتزواج ال تيتتتاع إىل  ٥٤-١١٥

 مامويو )لك مخغ(.
    


