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 تقريةر الفريةق العامةل املعةين ابالسةتعراضتعليقات مجهوريةة أوزبكسةتان علة    
 الدوري الشامل يف إطار جملس حقوق اإلنسان

تؤكددد مجروريددة أوتان ددتاد مددن جديددد التاامرددا ملوادداد ملتاامااددا الدوليددة يف  ددال  قددو   -١
اإلن دددادا يفدددا يف إلددددال يف إادددار ايسدددتمرا  الدددددورك الندددامل. وتؤيدددد أوتان ددددتاد اقدددوة عمليددددة 

المدداملو والنددجلاي  ميددل الدددول الجلر ددة إلادد    رددااااميتددي  إإ رك النددامل  الدددو  ايسددتمرا 
اجملتمل الدويل على ما تبذله من جرود يف سبيل تمايا ومحاية  قو  اإلن اد وعلى ما ُتدرته مدن 

 تقدم يف هذا اجملال.
قصرية الثالثة. ويف ارتة ولة وتر ب أوتان تاد انتائج استمرا  احلالة يف البلد خ ل ا  -٢

مددن الددامنا  ققددك أوتان ددتاد نتددائج  قيقيددة مددن  يددا ُت دد   الددة  قددو  اإلن دداد وتمايددا 
 سياسة الدولة املتملقة يفراعاة  قو  اإلن اد وتماياها ومحايترا.

 ا تلقدددى البلدددد٢٠١٨أاير/مدددايو  ٩ألوتان دددتادا يف  وخددد ل اسدددتمرا  التقريدددر الثالدددا -٣
 ٢٠١قبدل منردا وادد أوتان دتاد  ايف األمم املتحددة من الدول األعضاد تو ية ٢١٢ه  موع ما

املتبقيددة منرددا. وامددد عمليددة تندداور وانيددة  ١١ ملددداً خد ل عمليددة ايسددتمرا  نجل ددرا وأ ددا  علمدد
 ٣٠-١٠١و ٢٩-١٠١لتو ديا  م - مدن أد تقبدل ادديً  - م تجليضةا ُتيط أوتان دتاد اند

 ١٩٨قبلةةةو أوزبكسةةةتان ا . ويف اجملمدددو يف البدايدددة قبلدددك امددد ً ا الدددا كاندددك قدددد ٨6-١٠١و
 ٩٣ا تؤيد مضموهنا و يغتراا وأخرى نجلذ  ملجلمل أو هو يف اور التنجليذ. وميثل إلدال توصية

ي مينددن تنجليددذها توصةةية  ١٤ بةةةاً علمةةأوتان ددتاد وحتةةي  يف املائددة مددن التو دديا  الددا تلقترددا. 
 بيد  المملدو للتندريما ألسباب قانونية أو دستوريةا أو ألهنا تتمار  مل رسدالة أو رو  أو الت  إما

 ال ارية واملصاحل الوانية للبلد.
 ايما يتمل  ملتو يا  الا تلقترا.مليلرا وتتضمن هذه الوثيقة اياد موقف أوتان تاد وت -٤
 وأعد  هذه التمليقا  يف امهة من الوتارا  واإلدارا  إا  الصلة يف أوتان تاد. -٥

 الفرع األول من تقرير الفريق العامل  
قةةانون تعةةديل القةةانون املتعلةةق قفةةوض حقةةوق اإلنسةةان اعتمددد . ٨٩و ١٥لفقةةر ن ا -6

. وتمدات التمددي   الدا أدخلدك ٢٠١٧آب/أغ د    ٢٩يف  ربملان اجلمهوريةةل)أمني املظامل( 
حيدد  ألمدد  امل دداملا علددى يف الوقددك الددراهنا انليددا  القائمددة حلمايددة  قددو  اإلن دداد واحلددراي . و 

م البددا  واددناوى إىل ا نمددة الدسددتورية وا دداكم المامددة نيااددة عددن  وجدده اوصددونا أد يقدددم
املدددواان  مدددن دود دادددل الرسدددوم الرميدددة  وأد يقددددم تقدددارير عدددن  تلدددف جواندددب  قدددو  اإلن ددداد 

إىل رؤسدداد اهليتددا  احلنوميددة واملن مددا  اً الددوا   وأد يقدددم ملتم دد واحلددراي  إىل غددراا الربملدداد
ال تمدددة ملما دددة اينتراكدددا  املثبتدددة للتندددريما  املتملقدددة  قدددو  اإلن ددداد  األخدددرى ي ددداإ التددددااري

املمثلد  اإلقليميد  ألمد  مركدا عن أسباهبا وال روي امل امهة ايرا. وجرى تمايا وكذا واحلراي ا 
عددددن عملرددددم حلمايددددة  قددددو  اإلن دددداد واحلددددراي  إىل  سددددنوايً اً تقريددددر اً امل دددداملا وهددددم يقدددددمود  اليدددد

رملداد  مجروريدة قدره قلباق دتادا وندواب الندمب يف  دال  املقاامدا ا وندواب جوكارغو كني  )ا
 لدد  النددمب يف مدينددة انددقندا   ددب ايقتضدداد. وعددات القددانود املركددا القددانو  ألمدد  امل ددامل 

 للمبادئ املتملقة يفركا املؤس ا  الوانية لتمايا ومحاية  قو  اإلن اد )مبادئ مري  .اً واق
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انددداد التددددااري الراميدددة إىل رائسدددو ا اعتمدددد مرسدددوم ٢٠١٨ادددبا /ارباير  ٢يف  .١٩الفقةةةرة  -٧
دعدم الن داد ومحايدة مؤس دة األسدرة. ويدنت علدى تددااري اداملة لتمايدا ا تتدوخى تايدة كبرية للجردود الد

مؤس دة األسددرة ونددماد مندداركة اهليتدا  احلنوميددة ومن مددا  اجملتمددل املدد  واملددواان  مندداركة ااعلددة 
. ويلددام املرسددوم اهليتددا  احلنوميددة انجلالددة التنجليددذ الجلمددال ل ياسددة ايرددا والتمدداود الوثيدد  الممليددةيف هددذه 

الدولة الراميدة إىل دعدم املدرأة  ومحايدة  قدو  املدرأة ومصداحلرا املندروعة  وتمايدا دور املدرأة ومنداركترا يف 
 ددرعة  ومجددل أمدداد وعندداوين احليدداة المامددة وال ياسددية للبلددد  ونددماد ُتديددد مندداكل املددرأة علددى وجدده ال

الن دداد ال ئددو حيددتجن إىل امل دداعدة أو يمنددن يف  ددروي  ددمبةا يفددا يف إلددال الن دداد إوا  اإلعاقددةا 
لدددام يد يقددددم دعدددم ادددامل رن. كمدددا يح يلدددإايجتماعيدددة والقانونيدددة والنجل دددية واملاليدددة قددددمل امل ددداعدا  وت

ل  والددداايدة النبددددرية إلاددددرا  الن ددددادا ومباادددر للن دددداد يف الو ددددول إىل الممالدددة وُت دددد   ددددروي الممدددد
سيما  غار الجلتيا  يف املناا  الريجليةا يف املؤس دا  األسدرية واوا دة واحلدري اليدويدة  وندماد  وي

التمدددداود الوثيدددد  للريتددددا  احلنوميددددة ومن مددددا  اجملتمددددل املددددد  يف املنددددل املبنددددر للجرميددددة ادددد  الن ددددادا 
إعددادة أد يددرتنج جددرائم  وا دداإ تدددااري لضددماد اً كثددري   سدديما مددن خدد ل الدددعم الجلددردك ملددن يددرج  وي

 ايجتماعو للن اد ال ئو أال  سرا رن من املؤس ا  المقااية.دماج التاهيل وإعادة اإل
يفوجدددب  إطةةةار لتعزيةةةز مألسسةةةة األسةةةرة يف مجهوريةةةة أوزبكسةةةتانوجدددر  املوااقدددة علدددى  -٨

تمايدددا اً تردي أساسددد دددي . وهدددو٢٠١٨ ايراد/يونيددده  ٢٧املدددؤر   PP-3808القدددرار الرائسدددو رقدددم 
والقانو  الذك تقوم عليه مؤس ة األسدرة وتمايدا الندراكة ايجتماعيدة  وإجدراد  األساس املؤس و

 ددوأ أساسددية وت بيقيددة ومبتنددرة اندداد تمايددا وت ددوير األسددرة احلديثددة  وتمايددا التنميددة ال ددنانية 
واحلجلاظ على القديم األسدرية التقليديدة  والنرو  ارااه األسر  وتمايا اإلمناان  التمليمية لألسرةا

يف اجملتملا وإثراد ا وانب الرو ية واألخ قية للحياة األسرية  وإنناد ن دام امدال لتقددمل التوجيده 
 واملنورة وامل اعدة المملية اجملدية لألسر.

الممدددل علدددى مندددل اسدددتادام األاجلدددال و ادددراي . كحلدددف الربملددداد يفمارسدددة اإل٢٦ الفقةةةرة -٩
مهوريةةة اجلغرفةةة جملةةس الشةةيون بربملةةان  قةةراريفوجددب  يرمدداوالقضدداد علنددأ أاددناهلما ا ا ددربك
املتعلةةق بتعزيةةز حقةةوق العمةةل املكفولةةة للمةةواطنني  ٢٠١٧تشةةرين األول/أوتةةوبر  ٤املةةألرن 

ويدنت القدرار علدى تنجليدذ  موعدة  لتشريعات مجهورية أوزبكستان ومعايري العمل الدوليةة.ًا وفق
مدددن التددددااري التن يميدددة والممليدددة يف هدددذا الصددددد. ويف األقددداليما تممدددل اللجددداد ا ليدددة املؤلجلدددة مدددن 

 أعضاد اهليتا  التمثيلية ا لية على محاية  قو  الممل املنجلولة للمواان . 
اختةةا  بشةةأن  ٢٠١٨أاير/مةةايو  ١٠املةةألرن  ٣٤٩بقةةرار جملةةس الةةوزراء رقةة   وعمدد ً  -١٠

جيب على ورؤساد اهليتدا   يف مجهورية أوزبكستان، العمل اجلربيلقضاء عل  لتدابري إضافية 
 ة وهيتا  اإلدارة ايقتصادية على مجيل امل تواي  ما يلو:ياحلنوم

جبميددل أاددنالها يفددا يف إلددال عندددما ربك ا دداإ إجددرادا  عاجلددة ملنددل الممددل ا دد )أ  
لمامة وامل ا ا  اوضراد يف املقااما  واملددا ومجل اودردة املمدنيدة يتم كممل لتح   املراا  ا

عددداملود يف  مدددا اددداهبراا وي سددديما عنددددما ينجلدددذهوالنجلدددااي  الورقيدددة واألعمدددال الاراعيدددة املوميدددة و 
مدن املؤس دا   موغدريه ةالمامدمدوال ق اعا  التمليم والرعاية الصحيةا والماملود املمولود مدن األ

 املؤس ا  التمليمية وا ب وت ميذ 
ا اإ تدااري أتديبية  ارمة ند مجيل املدو جل  الدذين ي دمحود اصدورة مباادرة  )ب  

عدداملود يف ق دداعو التملدديم والرعايددة  يضدد لل ادده ا وي سدديما عندددمالممددل ا ددربكأو غددري مبااددرة م
وت ميددذ مددام وغريهدا مدن املؤس دا ا واد ب التمويدل الؤس دا  إا  املالصدحيةا والمداملود يف 
 املؤس ا  التمليمية 
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 لندو ضضدل امل دؤولوداً إ الة اململوما  إا  الصلة إىل وكاي  إنجلاإ القانود ادور  )ج  
 .الممل ا ربكللم ادلة عن مجيل  اي  

للقةةةرار الر سةةة  يف  دددجلوي املدرسددد  هدددو زدددور الرتكيدددا الرئي دددو ربك ومندددل الممدددل ا ددد -١١
 اً  اجلهةود الراميةة إت تنشةشة بةباب أصةداء بةدنيبشةأن حتسةني ٢٠١٨آب/أغسطس  ١٤املألرن 

 يدنت القدرار علدى أنده ي جيدوتو  االجتماع  للمدرسني.روز وبشأن تعزيز امل وفكرايً اً ومتطورين روحي
 تنليف المامل  يف  ال التمليم ملقيام يعمال ي ع قة هلدا اتو ديف و دائجلرم أو ملقيدام يعمدال

 ل املتملقة اتح   املراا  المامدة وامل دا ا  اوضدراد يف املقاامدا ا يفا يف إلال األعماالممل ا ربك
 واملدد واألعمال الاراعية املومية وغريها.

. تننر قرارا  ا نمة اننل منرجو على املوقل النبنو للمحنمة المليا ٥٨الفقرة  -١٢
بشةأن  ٢٠١٨متوز/يولية   ١٣املةألرن ابملرسةو  الر سة   عمد ً اً يفوجب إجراد يؤخذ اده تددرجيي

واهلددي  التدابري الرامية إت زايدة حتسني النظا  القضائ  وبنةاء الثقةة يف السةلطات القضةائية.
  ا مرور يف إقامة المدل. ار إامن هذا اإلجراد هو ايتة املايد من الجلرن حلوار عام مجلتو  وتايدة 

ملوما  يف ممارسا  التحقي ا وجيرك تنجليذ مناريل وقد ا ذ  تدااري من أجل إدماج تننولوجيا امل
اناد املما ة اإللنرتونية للقضااي ا نائية وايستجواب عن امد. والقضاة ملامود اندا امد إ دار 

 وندواهبم إ اادا قداليم ا أد يمللوا قرارهم يف ا نمة ألاراي الددعوىا ويمقدد رؤسداد زداكم األما قرار
 سائط اإلع م على علم انيجلية عمل ا اكم.اصلية إلاقاد ا مرور وو 

إطار لتعزيز القانون اجلنائ  وقانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية وجر  املوااقة علدى  -١٣
وتناقضدا    داي  سدرووينت على ونل خ ة ملما ة ما يف القانود ا نائو من  أوزبكستان.

 ومصاحل اجملتمل والدولة. وثغرا  تمو  احلماية الجلمالة حلقو  و راي  املواان 
بشةةأن التةةدابري  ٢٠١٨متوز/يوليةة   ٢املةةألرن  PP-3827القةةرار الر سةة  رقةة  وحيدددد  -١٤

 نيالراميةةة إت حتسةةني نظةةا  منةةا العنةةع املنةةزأ وإعةةادة التأميةةل وإعةةادة اإلدمةةا  االجتمةةةاعي
إىل ُت د  الن دام  وجر  املوااقة علدى ادرانمج للتددااري الممليدة الراميدة للضدااي أولوايت العمل.

القدائم ملندل المندف املنددايل وندماد إعدادة التاهيدل وإعددادة اإلدمداج ايجتمداعي  للضدحااي. وأنندد  
املركا الوا  إلعادة أتهيل وإعادة إدماج نحااي المنف والوقايدة مدن اينتحدارا وهدو من مدة غدري 

 ندف ومحدايترم وكندف ال دلو ر يةا لتقدمل م اعدة زددة األهداي يف الوقك املناسدب لضدحااي الم
 اينتحارك يف مر لة مبنرة والوقاية منه. 

إنندداد مراكددا إلعددادة أتهيددل وإعددادة اً ويف إاددار هددذا الددربانمج مددن التدددااريا جيددرك تدددرجيي -١٥
مجروريدة قدره قلباق دتاد إدماج نحااي المنف والوقاية من اينتحار يف مجيل أحناد البلددا ادايدة يف 

 انقندا مث يف املقااما  واملددا مل مراعاة سناد كل من قة.ومدينة  واألقاليم
 لدد  استنددارك ممدد  اتنميددة اجملتمددل املددد   أنندد  .٨٤و ٦١و ٢٦و ٢٥الفقةةرات  -١6

بشةأن  ٢٠١٨أاير/مةايو  ٤مرسو  ر س  املألرن رئي  ا مرورية يفوجدب ديواد ُتك إاراي 
اجملتمةةةا املةةةدت يف التدةةةدد الةةةد قراط  التةةةدابري الراميةةةة إت التعزيةةةز اجلةةةمري لةةةدور منظمةةةات 

من مددا  غددري  نوميددة. وتتمثددل أهداادده الرئي ددية يف  ٣٣ا ميثددل ٤٢   أعضددائه الدددومددن ادد للبلةةد.
ندود يفثاادة إا    وار منت م وامال ا  الدولة ومن مدا  اجملتمدل املدد  علدى أعلدى م دتوى لي

اميدة إىل دعدم التنميدة ال دريمة والنداملة ردود الر ا ودميقراادو وادجلاي ميندن ايده تو يدد عصدرك منتدى 
ا مردور  وإاقداد الدرئي  علدى ااد   عامدة يف اجملتمدل املدد  و اً للبلد  ومناقنة امل دائل الدا تدؤثر  اليد
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جيدددب ايتجلدددا  مدددل الراا دددة الوانيدددة  هعلدددى  الدددة الق دددا  وايلاهدددا  احلاليدددة. ويدددنت املرسدددوم علدددى أنددد
علددى احلقددو   مجيددل مندداريل القددوان  واللددوائ  الددا تددؤثراندداد للمن مددا  غددري احلنوميددة غددري الر يددة 

  .واملصاحل املنروعة للمن ما  غري الر ية
وإجدراد الرقاادة مدن جاندب أجرداة ومؤس دا  سدري لتن ديم  قةانون الرقابةة العامةةواعتمد  -١٧

الدولة. ويتوىل الرقااة المامة مواانو مجرورية أوتان دتادا وهيتدا  احلندم الدذااا واملن مدا  غدري 
لإلجرادا  الا ينت عليرا القانود. ومينن أد تتويها اً احلنوميةا ووسائط اإلع م امل جلة واق

 للقانود. اً األخرىا واقاجملال  واهليتا  واملن ما  المامة اً أيض

 الفرع الثات من تقرير الفريق العامل  
 االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان -ألع 

 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -١٨
ا ٧-١٠١ا و6-١٠١ا و٥-١٠١ا و٤-١٠١ا و٣-١٠١ا و٢-١٠١ا و١-١٠١ 

 ا١٤-١٠١ا و١٣-١٠١ا و١٢-١٠١ا و١١-١٠١ا و١٠-١٠١ا و٩-١٠١ا و٨-١٠١و
ا ٢٠-١٠١ا و١٩-١٠١ا و١٨-١٠١ا و١٧-١٠١ا و١6-١٠١ا و١٥-١٠١و
ا ٢6-١٠١ا و٢٥-١٠١ا و٢٤-١٠١ا و٢٣-١٠١ا و٢٢-١٠١ا و٢١-١٠١و
 .٨٤-١٠١و ا٣٧-١٠١ا و٣6-١٠١ا و٢٧-١٠١و

 ملتو يت  التاليت :اً علمأوتان تاد  وحتي  -١٩
 .٣٠-١٠١ا و٢٩-١٠١ 

 التعاون الدوأ يف جمال حقوق اإلنسان -ابء 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢٠

ا ٣٥-١٠١ا و٣٤-١٠١ا و٣٣-١٠١ا و٣٢-١٠١ا و٣١-١٠١ا و٢٨-١٠١ 
ا 66-١٠١ا و٤٢-١٠١ا و٤١-١٠١ا و٤٠-١٠١ا و٣٩-١٠١ا و٣٨-١٠١و
 .١٤٨-١٠١و ا١٢٣-١٠١ا و6٨-١٠١ا و6٧-١٠١و

 تشريعات ومألسسات حقوق اإلنسان -جي  
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢١

ا ٥١-١٠١ا و٤٩-١٠١ا و٤٨-١٠١ا و٤6-١٠١ا و٤٥-١٠١ا و٤٣-١٠١ 
ا ٥٩-١٠١ا و٥٨-١٠١ا و٥٧-١٠١ا و٥6-١٠١ا و٥٥-١٠١و ا٥٤-١٠١و
ا ٩١-١٠١ا و6٥-١٠١ا و6٣-١٠١ا و6٢-١٠١ا و6١-١٠١ا و6٠-١٠١و
 .١٥6-١٠١و ا١٥٣-١٠١ا و١٥٢-١٠١ا و١٢6-١٠١و
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 قا يف  لك التثقيع يف جمال حقوق اإلنسان، التعلي  -دال 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢٢

 .١6٠-١٠١و ا١٥٧-١٠١ا و١٠٥-١٠١ا و٤٧-١٠١ 

 مكافدة الفساد -ماء 
 :  التاليت أوتان تاد التو يت تقبل -٢٣

 .١٥٩-١٠١ا و٥٠-١٠١ 

 احرتا  حقوق اإلنسان يف سياق مكافدة اإلرماب -واو 
 :  التاليت أوتان تاد التو يت تقبل -٢٤

 .٥٣-١٠١ا و٥٢-١٠١ 

 التفاعل ما منظمات اجملتما املدت وعمل املنظمات غري احلكومية -زاي 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢٥

ا ١٢٠-١٠١ا و١١٧-١٠١ا و١١6-١٠١ا و١١٥-١٠١ا و6٤-١٠١ 
 .١٢٧-١٠١و ا١٢٥-١٠١ا و١٢١-١٠١و

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أماون االحتداز -حاء 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢6

ا ٧٤-١٠١ا و٧٣-١٠١ا و٧٢-١٠١ا و٧١-١٠١ا و٧٠-١٠١ا و6٩-١٠١ 
ا ٨٠-١٠١ا و٧٩-١٠١ا و٧٨-١٠١ا و٧٧-١٠١ا و٧6-١٠١و ا٧٥-١٠١و
 .١٠٤-١٠١و ا٨٣-١٠١ا و٨٢-١٠١ا و٨١-١٠١و

 إقامة العدل والنظا  القضائ  -طاء 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢٧

 .١٠6-١٠١و ا٩٠-١٠١ا و٨٩-١٠١ا و٨٨-١٠١ا و٨٧-١٠١ا و٨٥-١٠١ 
 ملتو ية التالية:اً علمأوتان تاد  وحتي  -٢٨

 ٨-١٠١6. 

 حظر العمل اجلربي -ايء 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٢٩

ا ١٣٩-١٠١ا و١٣٨-١٠١ا و١٣٣-١٠١ا و١٢٤-١٠١ا و٩٢-١٠١ 
 ا١٤٥-١٠١ا و١٤٤-١٠١ا و١٤٣-١٠١ا و١٤٢-١٠١ا و١٤١-١٠١وا ١٤٠-١٠١و
 . ١٤6-١٠١و
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 حرية التعبري وحرية وسائ  اإلعال  والصدافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان -واف 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣٠

ا ٩٨-١٠١ا و٩٧-١٠١ا و٩6-١٠١ا و٩٥-١٠١ا و٩٤-١٠١ا و٩٣-١٠١ 
ا ١١٢-١٠١ا و١٠٠-١٠١ا و٩٩-١٠١ا و١٠٣-١٠١ا و١٠٢-١٠١ا و١٠١-١٠١و
 .١٢٢-١٠١و ا١١٩-١٠١ا و١١٨-١٠١ا و١١٤-١٠١وا ١١٣-١٠١و

 حرية الدين أو املعتقد -ال  
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣١

 .١١١-١٠١و ا١١٠-١٠١ا و١٠٩-١٠١ا و١٠٨-١٠١ا و١٠٧-١٠١ 

 التصدي لالجتار ابألبخاص -مي  
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣٢

ا ١٣٢-١٠١ا و١٣١-١٠١ا و١٣٠-١٠١ا و١٢٩-١٠١ا و١٢٨-١٠١ 
 .١٣٧-١٠١و ا١٣6-١٠١ا و١٣٥-١٠١وا ١٣٤-١٠١و

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -نون 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣٣

ا ١٥١-١٠١ا و١٥٠-١٠١ا و١٤٩-١٠١ا و١٤٧-١٠١ا و٤٤-١٠١ 
 .١٥٥-١٠١و ا١٥٤-١٠١و

 محاية الفشات الضعيفة -سني 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣٤

ا ١٩١-١٠١ا و١٩٠-١٠١ا و١6٥-١٠١ا و١6٤-١٠١ا و١٥٨-١٠١ 
ا ١٩٧-١٠١ا و١٩6-١٠١ا و١٩٥-١٠١ا و١٩٤-١٠١ا و١٩٣-١٠١و ا١٩٢-١٠١و
 .٢٠١-١٠١و ا٢٠٠-١٠١ا و١٩٩-١٠١و ا١٩٨-١٠١و

 املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة -عني 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣٥

ا ١6٧-١٠١ا و١66-١٠١ا و١6٣-١٠١ا و١6٢-١٠١ا و١6١-١٠١ 
ا ١٧٣-١٠١ا و١٧٢-١٠١ا و١٧١-١٠١ا و١٧٠-١٠١ا و١6٩-١٠١ا و١6٨-١٠١و
ا ١٧٩-١٠١ا و١٧٨-١٠١ا و١٧٧-١٠١ا و١٧6-١٠١ا و١٧٥-١٠١و ا١٧٤-١٠١و
 .١٨٩-١٠١و ا١٨٧-١٠١ا و١٨٥-١٠١ا و١٨٢-١٠١ا و١٨١-١٠١ا و١٨٠-١٠١و
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 قا يف  لك العنع ضد املرأة ، مكافدة العنع -فاء 
 أوتان تاد التو يا  التالية: تقبل -٣6

 .١٨٨-١٠١و ا١٨6-١٠١ا و١٨٤-١٠١ا و١٨٣-١٠١ 

 امليل اجلنس  -صاد 
 ملتو يا  التالية:اً علمأوتان تاد  حتي  -٣٧

ا ٧-١٠٢ا و6-١٠٢ا و٥-١٠٢ا و٤-١٠٢ا و٣-١٠٢ا و٢-١٠٢ا و١-١٠٢ 
 .١١-١٠٢و ا١٠-١٠٢ا و٩-١٠٢ا و٨-١٠٢و

ومن الضرورك متاامدة وتنجليدذ التو ديا  لضدماد اسدتمرار أمهيدة ايسدتمرا  الددورك الندامل.  -٣٨
الثالثددة ل سددتمرا  ولدة أثندداد ا تلقترددا وسدتمتمد أوتان ددتاد خري دة اريدد  اندداد تنجليدذ التو دديا  الدا 

 وسدتقدم تقريدر منتصدف املددة عدنا ٢٠١٨يف أاير/مايو ا الدورك النامل جملل   قو  اإلن اد
 .هاا رت يف تنجليذ التقدم

    


