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تعليقات مجهوريةة أوزبكسةتان علة تقريةر الفريةق العامةل املعةين ابالسةتعراض
الدوري الشامل يف إطار جملس حقوق اإلنسان
 -١تؤكددد مجروريددة أوتان ددتاد مددن جديددد التاامرددا ملوادداد ملتاامااددا الدوليددة يف ددال قددو
اإلن ددادا يف ددا يف إل ددال يف إا ددار ايس ددتمرا ال دددورك الن ددامل .وتؤي ددد أوتان ددتاد اق ددوة عملي ددة
ايسددتمرا الدددورك النددامل إإ يتددي ااامرددا المدداملو والنددجلاي ميددل الدددول الجلر ددة إلا د
اجملتمل الدويل على ما تبذله من جرود يف سبيل تمايا ومحاية قو اإلن اد وعلى ما ُتدرته مدن
تقدم يف هذا اجملال.
 -٢وتر ب أوتان تاد انتائج استمرا احلالة يف البلد خ ل ا ولة الثالثة .ويف ارتة قصرية
مددن الددامنا ققددك أوتان ددتاد نتددائج قيقيددة مددن يددا ُت د الددة قددو اإلن دداد وتمايددا
سياسة الدولة املتملقة يفراعاة قو اإلن اد وتماياها ومحايترا.
 -٣وخ د ل اس ددتمرا التقري ددر الثال ددا ألوتان ددتادا يف  ٩أاير/م ددايو ٢٠١٨ا تلق ددى البل ددد
ما موعه  ٢١٢تو ية من الدول األعضاد يف األمم املتحددةا قبدل منردا وادد أوتان دتاد ٢٠١
خد ل عمليددة ايسددتمرا نجل ددرا وأ ددا علمداً مل د  ١١املتبقيددة منرددا .وامددد عمليددة تندداور وانيددة
م تجليضةا ُتيط أوتان دتاد اند  -ادديً مدن أد تقبدل  -ملتو ديا  ٢٩-١٠١و٣٠-١٠١
و٨6-١٠١ا الددا كانددك قددد قبلددك ام د ً يف البدايددة .ويف اجملمددو ا قبل ةةو أوزبكس ةةتان ١٩٨
توصيةا تؤيد مضموهنا و يغتراا وأخرى نجلذ ملجلمل أو هو يف اور التنجليذ .وميثل إلدال ٩٣
يف املائددة مددن التو دديا الددا تلقترددا .وحتةةي أوتان ددتاد علم ةاً بة ة  ١٤توصةةية ي مينددن تنجليددذها
إما ألسباب قانونية أو دستوريةا أو ألهنا تتمار مل رسدالة أو رو أو الت بيد المملدو للتندريما
ال ارية واملصاحل الوانية للبلد.
-٤

وتتضمن هذه الوثيقة اياد موقف أوتان تاد وتمليلرا ايما يتمل ملتو يا الا تلقترا.

-٥

وأعد هذه التمليقا يف امهة من الوتارا واإلدارا إا الصلة يف أوتان تاد.

الفرع األول من تقرير الفريق العامل
 -6الفقةةر ن  ١٥و .٨٩اعتمددد قةةانون تعةةديل القةةانون املتعلةةق قفةةوض حقةةوق اإلنسةةان
(أمني املظامل) لربملان اجلمهوريةة يف  ٢٩آب/أغ د  .٢٠١٧وتمدات التمددي الدا أدخلدك
انليددا القائمددة حلمايددة قددو اإلن دداد واحلدراي  .ويف الوقددك الدراهنا حيد ألمد امل دداملا علددى
وجدده اوصددونا أد يقدددم م البددا واددناوى إىل ا نمددة الدسددتورية وا دداكم المامددة نيااددة عددن
امل دواان مددن دود داددل الرسددوم الرميددة وأد يقدددم تقددارير عددن تلددف جوانددب قددو اإلن دداد
واحلدراي إىل غددراا الربملدداد الددوا وأد يقدددم ملتم داً إىل رؤسدداد اهليتددا احلنوميددة واملن مددا
األخددرى ي دداإ التدددااري ال تمددة ملما ددة اينتراكددا املثبتددة للتن دريما املتملقددة قددو اإلن دداد
واحلراي ا وكذا عن أسباهبا وال روي امل امهة ايرا .وجرى تمايا مركدا املمثلد اإلقليميد ألمد
امل دداملا وه ددم يق دددمود اليد داً تقري ددراً س ددنوايً ع ددن عملر ددم حلماي ددة ق ددو اإلن دداد واحلد دراي إىل
جوكارغو كني (ارملداد مجروريدة قدره قلباق دتادا وندواب الندمب يف دال املقاامدا ا وندواب
لد النددمب يف مدينددة انددقندا ددب ايقتضدداد .وعددات القددانود املركددا القددانو ألمد امل ددامل
واقاً للمبادئ املتملقة يفركا املؤس ا الوانية لتمايا ومحاية قو اإلن اد (مبادئ مري .
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 -٧الفق ةةرة  .١٩يف  ٢اددبا /ارباير ٢٠١٨ا اعتمددد مرسددوم رائس ددو اندداد التدددااري الرامي ددة إىل
تايدة كبرية للجردود الدا تتدوخى دعدم الن داد ومحايدة مؤس دة األسدرة .ويدنت علدى تددااري اداملة لتمايدا
مؤس دة األسددرة ونددماد مندداركة اهليتدا احلنوميددة ومن مددا اجملتمددل املدد واملدواان مندداركة ااعلددة
يف هددذه الممليددة والتمدداود الوثيد ايرددا .ويلددام املرسددوم اهليتددا احلنوميددة انجلالددة التنجليددذ الجلمددال ل ياسددة
الدولة الراميدة إىل دعدم املدرأة ومحايدة قدو املدرأة ومصداحلرا املندروعة وتمايدا دور املدرأة ومنداركترا يف
احليدداة المامددة وال ياسددية للبلددد ونددماد ُتديددد مندداكل املدرأة علددى وجدده ال ددرعة ومجددل أمدداد وعندداوين
الن دداد ال ئددو حيددتجن إىل امل دداعدة أو يمنددن يف ددروي ددمبةا يفددا يف إلددال الن دداد إوا اإلعاقددةا
وتق دددمل امل دداعدا ايجتماعي ددة والقانوني ددة والنجل ددية واملالي ددة إل ديرن .كم ددا يحل ددام يد يق دددم دع ددم ا ددامل
ومباا ددر للن دداد يف الو ددول إىل الممال ددة وُت د د ددروي الممد دل والد داايدة النب ددرية إلاد درا الن ددادا
وي سيما غار الجلتيا يف املناا الريجليةا يف املؤس دا األسدرية واوا دة واحلدري اليدويدة وندماد
التم دداود الوثي د د للريت ددا احلنومي ددة ومن م ددا اجملتم ددل امل ددد يف املن ددل املبن ددر للجرمي ددة ا د د الن ددادا
وي سدديما مددن خ د ل الدددعم الجلددردك ملددن يددرج كثددرياً أد ي درتنج ج درائم وا دداإ تدددااري لضددماد إعددادة
التاهيل وإعادة اإلدماج ايجتماعو للن اد ال ئو أال سرا رن من املؤس ا المقااية.
 -٨وجددر املوااقددة علددى إطةةار لتعزيةةز مألسسةةة األسةةرة يف مجهوريةةة أوزبكسةةتان يفوجددب
الق درار الرائس ددو رق ددم  PP-3808امل ددؤر  ٢٧ايراد/يوني دده  .٢٠١٨وه ددو ي دتردي أساسد داً تماي ددا
األساس املؤس و والقانو الذك تقوم عليه مؤس ة األسدرة وتمايدا الندراكة ايجتماعيدة وإجدراد
ددوأ أساسددية وت بيقيددة ومبتنددرة اندداد تمايددا وت ددوير األسددرة احلديثددة وتمايددا التنميددة ال ددنانية
والنرو ارااه األسر وتمايا اإلمناان التمليمية لألسرةا واحلجلاظ على القديم األسدرية التقليديدة
يف اجملتملا وإثراد ا وانب الرو ية واألخ قية للحياة األسرية وإنناد ن دام امدال لتقددمل التوجيده
واملنورة وامل اعدة المملية اجملدية لألسر.
 -٩الفق ةةرة  .٢٦حكل ددف الربمل دداد يفمارس ددة اإلاد دراي عل ددى من ددل اس ددتادام األاجل ددال والمم ددل
ا ددربك انددأ أاددناهلما والقضدداد عليرمددا يفوجددب قةرار غرفةةة جملةةس الشةةيون بربملةةان اجلمهوريةةة
املةةألرن  ٤تش ةرين األول/أوتةةوبر  ٢٠١٧املتعلةةق بتعزيةةز حقةةوق العمةةل املكفولةةة للمةةواطنني
وفقاً لتشريعات مجهورية أوزبكستان ومعايري العمل الدوليةة .ويدنت القدرار علدى تنجليدذ موعدة
مددن التدددااري التن يميددة والممليددة يف هددذا الصدددد .ويف األقدداليما تممددل اللجدداد ا ليددة املؤلجلددة مددن
أعضاد اهليتا التمثيلية ا لية على محاية قو الممل املنجلولة للمواان .
 -١٠وعمد ً بق ةرار جملةةس الةةوزراء رق ة  ٣٤٩املةةألرن  ١٠أاير/مةةايو  ٢٠١٨بشةةأن اختةةا
تدابري إضافية للقضاء عل العمل اجلربي يف مجهورية أوزبكستان ،جيب على ورؤساد اهليتدا
احلنومية وهيتا اإلدارة ايقتصادية على مجيل امل تواي ما يلو:
ا دداإ إجدرادا عاجلددة ملنددل الممددل ا دربك جبميددل أاددنالها يفددا يف إلددال عندددما
(أ
يتم كممل لتح املراا المامة وامل ا ا اوضراد يف املقااما واملددا ومجل اودردة املمدنيدة
والنجل ددااي الورقي ددة واألعم ددال الاراعي ددة املومي ددة وم ددا ا دداهبراا وي س دديما عن دددما ينجل ددذه ع دداملود يف
ق اعا التمليم والرعاية الصحيةا والماملود املمولود مدن األمدوال المامدة وغدريهم مدن املؤس دا
وا ب وت ميذ املؤس ا التمليمية
(ب ا اإ تدااري أتديبية ارمة ند مجيل املدو جل الدذين ي دمحود اصدورة مباادرة
أو غددري مبااددرة ملممددل ا ددربكا وي سدديما عندددما يضد لل ادده عدداملود يف ق دداعو التملدديم والرعايددة
الصدحيةا والمداملود يف املؤس دا إا التمويدل المددام وغريهدا مدن املؤس دا ا واد ب وت ميددذ
املؤس ا التمليمية
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(ج إ الة اململوما إا الصلة إىل وكاي إنجلاإ القانود ادوراً لندو ضضدل امل دؤولود
للم ادلة عن مجيل اي الممل ا ربك.
 -١١ومنددل الممددل ا دربك يف ددجلوي املدرس د هددو زددور الرتكيددا الرئي ددو للقة ةرار الر سة ة
املألرن  ١٤آب/أغسطس  ٢٠١٨بشةأن حتسةني اجلهةود الراميةة إت تنشةشة بةباب أصةداء بةدنياً
ومتطورين روحياً وفكرايً وبشأن تعزيز املروز االجتماع للمدرسني .ويدنت القدرار علدى أنده ي جيدوت
تنليف المامل يف ال التمليم ملقيام يعمال ي ع قة هلدا اتو ديف و دائجلرم أو ملقيدام يعمدال
الممل ا ربكا يفا يف إلال األعمال املتملقة اتح املراا المامدة وامل دا ا اوضدراد يف املقاامدا
واملدد واألعمال الاراعية املومية وغريها.
 -١٢الفقرة  .٥٨تننر قرارا ا نمة اننل منرجو على املوقل النبنو للمحنمة المليا
يفوجب إجراد يؤخذ اده تددرجيياً عمد ً ابملرسةو الر سة املةألرن  ١٣متوز/يولية  ٢٠١٨بشةأن
التدابري الرامية إت زايدة حتسني النظا القضائ وبنةاء الثقةة يف السةلطات القضةائية .واهلددي
من هذا اإلجراد هو ايتة املايد من الجلرن حلوار عام مجلتو وتايدة إارا ا مرور يف إقامة المدل.
وقد ا ذ تدااري من أجل إدماج تننولوجيا اململوما يف ممارسا التحقي ا وجيرك تنجليذ مناريل
اناد املما ة اإللنرتونية للقضااي ا نائية وايستجواب عن امد .والقضاة ملامود اندا امد إ دار
قرار ماا أد يمللوا قرارهم يف ا نمة ألاراي الددعوىا ويمقدد رؤسداد زداكم األقداليم وندواهبم إ اادا
اصلية إلاقاد ا مرور ووسائط اإلع م على علم انيجلية عمل ا اكم.
 -١٣وجر املوااقة علدى إطار لتعزيز القانون اجلنائ وقانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية
أوزبكستان .وينت على ونل خ ة ملما ة ما يف القانود ا نائو من داي سدرو وتناقضدا
وثغرا تمو احلماية الجلمالة حلقو و راي املواان ومصاحل اجملتمل والدولة.
 -١٤وحيدددد الق ةرار الر س ة رق ة  PP-3827املةةألرن  ٢متوز/يولي ة  ٢٠١٨بشةةأن التةةدابري
الراميةةة إت حتسةةني نظةةا منةةا العنةةع املنةةزأ وإعةةادة التأميةةل وإعةةادة اإلدمةةا االجتمةةاعيني
للضدااي أولوايت العمل .وجر املوااقة علدى ادرانمج للتددااري الممليدة الراميدة إىل ُت د الن دام
القدائم ملندل المندف املنددايل وندماد إعدادة التاهيدل وإعددادة اإلدمداج ايجتمداعي للضدحااي .وأنند
املركا الوا إلعادة أتهيل وإعادة إدماج نحااي المنف والوقايدة مدن اينتحدارا وهدو من مدة غدري
ر يةا لتقدمل م اعدة زددة األهداي يف الوقك املناسدب لضدحااي المندف ومحدايترم وكندف ال دلو
اينتحارك يف مر لة مبنرة والوقاية منه.
 -١٥ويف إاددار هددذا الددربانمج مددن التدددااريا جيددرك تدددرجيياً إنندداد مراكددا إلعددادة أتهيددل وإعددادة
إدماج نحااي المنف والوقاية من اينتحار يف مجيل أحناد البلددا ادايدة يف مجروريدة قدره قلباق دتاد
واألقاليم ومدينة انقندا مث يف املقااما واملددا مل مراعاة سناد كل من قة.
 -١6الفق ةرات  ٢٥و ٢٦و ٦١و .٨٤أنن د لد استنددارك ممد اتنميددة اجملتمددل املددد
ُتك إاراي ديواد رئي ا مرورية يفوجدب مرسو ر س املألرن  ٤أاير/مةايو  ٢٠١٨بشةأن
التةةدابري الراميةةة إت التعزيةةز اجلةةمري لةةدور منظمةةات اجملتمةةا املةةدت يف التدةةدد الةةد قراط
للبلةةد .ومددن اد أعضددائه ال د ٤٢ا ميثددل  ٣٣من مددا غددري نوميددة .وتتمثددل أهداادده الرئي ددية يف
وار منت م وامال ا الدولة ومن مدا اجملتمدل املدد علدى أعلدى م دتوى ليندود يفثاادة
إا
منتدى عصدرك ودميقراادو وادجلاي ميندن ايده تو يدد ا ردود الراميدة إىل دعدم التنميدة ال دريمة والنداملة
للبلد ومناقنة امل دائل الدا تدؤثر اليداً يف اجملتمدل املدد وعامدة ا مردور وإاقداد الدرئي علدى ااد
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علددى الددة الق ددا وايلاهددا احلاليددة .ويددنت املرسددوم علددى أن ده جيددب ايتجلددا مددل الراا ددة الوانيددة
للمن مددا غددري احلنوميددة غددري الر يددة اندداد مجيددل مندداريل الق دوان والل دوائ الددا ت دؤثر علددى احلقددو
واملصاحل املنروعة للمن ما غري الر ية.
 -١٧واعتمد قةانون الرقابةة العامةة لتن ديم سدري وإجدراد الرقاادة مدن جاندب أجرداة ومؤس دا
الدولة .ويتوىل الرقااة المامة مواانو مجرورية أوتان دتادا وهيتدا احلندم الدذااا واملن مدا غدري
احلنوميةا ووسائط اإلع م امل جلة واقاً لإلجرادا الا ينت عليرا القانود .ومينن أد تتويها
أيضاً اجملال واهليتا واملن ما المامة األخرىا واقاً للقانود.

الفرع الثات من تقرير الفريق العامل
ألع -االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان
 -١٨تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
١-١٠١ا و٢-١٠١ا و٣-١٠١ا و٤-١٠١ا و٥-١٠١ا و6-١٠١ا و٧-١٠١ا
و٨-١٠١ا و٩-١٠١ا و١٠-١٠١ا و١١-١٠١ا و١٢-١٠١ا و١٣-١٠١ا و١٤-١٠١ا
و١٥-١٠١ا و١6-١٠١ا و١٧-١٠١ا و١٨-١٠١ا و١٩-١٠١ا و٢٠-١٠١ا
و٢١-١٠١ا و٢٢-١٠١ا و٢٣-١٠١ا و٢٤-١٠١ا و٢٥-١٠١ا و٢6-١٠١ا
و٢٧-١٠١ا و٣6-١٠١ا و٣٧-١٠١ا و.٨٤-١٠١
 -١٩وحتي أوتان تاد علماً ملتو يت التاليت :
٢٩-١٠١ا و.٣٠-١٠١

ابء -التعاون الدوأ يف جمال حقوق اإلنسان
 -٢٠تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٢٨-١٠١ا و٣١-١٠١ا و٣٢-١٠١ا و٣٣-١٠١ا و٣٤-١٠١ا و٣٥-١٠١ا
و٣٨-١٠١ا و٣٩-١٠١ا و٤٠-١٠١ا و٤١-١٠١ا و٤٢-١٠١ا و66-١٠١ا
و6٧-١٠١ا و6٨-١٠١ا و١٢٣-١٠١ا و.١٤٨-١٠١

جي  -تشريعات ومألسسات حقوق اإلنسان
 -٢١تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٤٣-١٠١ا و٤٥-١٠١ا و٤6-١٠١ا و٤٨-١٠١ا و٤٩-١٠١ا و٥١-١٠١ا
و٥٤-١٠١ا و٥٥-١٠١ا و٥6-١٠١ا و٥٧-١٠١ا و٥٨-١٠١ا و٥٩-١٠١ا
و6٠-١٠١ا و6١-١٠١ا و6٢-١٠١ا و6٣-١٠١ا و6٥-١٠١ا و٩١-١٠١ا
و١٢6-١٠١ا و١٥٢-١٠١ا و١٥٣-١٠١ا و.١٥6-١٠١
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دال -التعلي  ،قا يف لك التثقيع يف جمال حقوق اإلنسان
 -٢٢تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٤٧-١٠١ا و١٠٥-١٠١ا و١٥٧-١٠١ا و.١6٠-١٠١

ماء -مكافدة الفساد
 -٢٣تقبل أوتان تاد التو يت التاليت :
٥٠-١٠١ا و.١٥٩-١٠١

واو -احرتا حقوق اإلنسان يف سياق مكافدة اإلرماب
 -٢٤تقبل أوتان تاد التو يت التاليت :
٥٢-١٠١ا و.٥٣-١٠١

زاي -التفاعل ما منظمات اجملتما املدت وعمل املنظمات غري احلكومية
 -٢٥تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
6٤-١٠١ا و١١٥-١٠١ا و١١6-١٠١ا و١١٧-١٠١ا و١٢٠-١٠١ا
و١٢١-١٠١ا و١٢٥-١٠١ا و.١٢٧-١٠١

حاء -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أماون االحتداز
 -٢6تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
6٩-١٠١ا و٧٠-١٠١ا و٧١-١٠١ا و٧٢-١٠١ا و٧٣-١٠١ا و٧٤-١٠١ا
و٧٥-١٠١ا و٧6-١٠١ا و٧٧-١٠١ا و٧٨-١٠١ا و٧٩-١٠١ا و٨٠-١٠١ا
و٨١-١٠١ا و٨٢-١٠١ا و٨٣-١٠١ا و.١٠٤-١٠١

طاء -إقامة العدل والنظا القضائ
 -٢٧تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٨٥-١٠١ا و٨٧-١٠١ا و٨٨-١٠١ا و٨٩-١٠١ا و٩٠-١٠١ا و.١٠6-١٠١
 -٢٨وحتي أوتان تاد علماً ملتو ية التالية:
.٨6-١٠١

ايء -حظر العمل اجلربي
 -٢٩تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٩٢-١٠١ا و١٢٤-١٠١ا و١٣٣-١٠١ا و١٣٨-١٠١ا و١٣٩-١٠١ا
و١٤٠-١٠١ا و١٤١-١٠١ا و١٤٢-١٠١ا و١٤٣-١٠١ا و١٤٤-١٠١ا و١٤٥-١٠١ا
و.١٤6-١٠١
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واف -حرية التعبري وحرية وسائ اإلعال والصدافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان
 -٣٠تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٩٣-١٠١ا و٩٤-١٠١ا و٩٥-١٠١ا و٩6-١٠١ا و٩٧-١٠١ا و٩٨-١٠١ا
و١٠١-١٠١ا و١٠٢-١٠١ا و١٠٣-١٠١ا و٩٩-١٠١ا و١٠٠-١٠١ا و١١٢-١٠١ا
و١١٣-١٠١ا و١١٤-١٠١ا و١١٨-١٠١ا و١١٩-١٠١ا و.١٢٢-١٠١

ال  -حرية الدين أو املعتقد
 -٣١تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
١٠٧-١٠١ا و١٠٨-١٠١ا و١٠٩-١٠١ا و١١٠-١٠١ا و.١١١-١٠١

مي  -التصدي لالجتار ابألبخاص
 -٣٢تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
١٢٨-١٠١ا و١٢٩-١٠١ا و١٣٠-١٠١ا و١٣١-١٠١ا و١٣٢-١٠١ا
و١٣٤-١٠١ا و١٣٥-١٠١ا و١٣6-١٠١ا و.١٣٧-١٠١

نون -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -٣٣تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
٤٤-١٠١ا و١٤٧-١٠١ا و١٤٩-١٠١ا و١٥٠-١٠١ا و١٥١-١٠١ا
و١٥٤-١٠١ا و.١٥٥-١٠١

سني -محاية الفشات الضعيفة
 -٣٤تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
١٥٨-١٠١ا و١6٤-١٠١ا و١6٥-١٠١ا و١٩٠-١٠١ا و١٩١-١٠١ا
و١٩٢-١٠١ا و١٩٣-١٠١ا و١٩٤-١٠١ا و١٩٥-١٠١ا و١٩6-١٠١ا و١٩٧-١٠١ا
و١٩٨-١٠١ا و١٩٩-١٠١ا و٢٠٠-١٠١ا و.٢٠١-١٠١

عني -املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة
 -٣٥تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
١6١-١٠١ا و١6٢-١٠١ا و١6٣-١٠١ا و١66-١٠١ا و١6٧-١٠١ا
و١6٨-١٠١ا و١6٩-١٠١ا و١٧٠-١٠١ا و١٧١-١٠١ا و١٧٢-١٠١ا و١٧٣-١٠١ا
و١٧٤-١٠١ا و١٧٥-١٠١ا و١٧6-١٠١ا و١٧٧-١٠١ا و١٧٨-١٠١ا و١٧٩-١٠١ا
و١٨٠-١٠١ا و١٨١-١٠١ا و١٨٢-١٠١ا و١٨٥-١٠١ا و١٨٧-١٠١ا و.١٨٩-١٠١
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فاء -مكافدة العنع ،قا يف لك العنع ضد املرأة
 -٣6تقبل أوتان تاد التو يا التالية:
١٨٣-١٠١ا و١٨٤-١٠١ا و١٨6-١٠١ا و.١٨٨-١٠١

صاد -امليل اجلنس
 -٣٧حتي أوتان تاد علماً ملتو يا التالية:
١-١٠٢ا و٢-١٠٢ا و٣-١٠٢ا و٤-١٠٢ا و٥-١٠٢ا و6-١٠٢ا و٧-١٠٢ا
و٨-١٠٢ا و٩-١٠٢ا و١٠-١٠٢ا و.١١-١٠٢
 -٣٨ومن الضرورك متاامدة وتنجليدذ التو ديا لضدماد اسدتمرار أمهيدة ايسدتمرا الددورك الندامل.
وسدتمتمد أوتان ددتاد خري دة اريد اندداد تنجليدذ التو دديا الدا تلقترددا أثندداد ا ولدة الثالثددة ل سددتمرا
الدورك النامل جملل قو اإلن ادا يف أاير/مايو ٢٠١٨ا وسدتقدم تقريدر منتصدف املددة عدن
التقدم ا رت يف تنجليذها.
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