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قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير الدوري الثالث

لليمن*

ألف -معلومات عامة
ىىض ا
ى
يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت الاميتىىال الى داىىي درايضىىس ادايىىا ال الىىر
-1
فض ا ي اتق ابليدضتال السضا ضة ا صادية الالزمة لكال دايال الع لة الطرف ابل زاماهتا مب جب الا ع.
يرجت دميعل مات مال قت مجضع ال عابري ال اختسهتا الع لة الطرف لض ان قعم ان اك اهتا
-2
املستحة احلمي ق ا صىادية ا ج اقضىة الاميافضىة مبىا ك الىد ال ىعابري امل اتميىة ابل ىعويب ال جض ىال
الا تضادضة الرصع املساءلة تل ا ن صاف لتضحا  .يرجت دميعل أماتة قتت هسه ال عابري.
يرج ىىت ص ىىا ااطى ى ال الى ى د ا ىىسها الع لى ىىة الط ىىرف حل اي ىىة ىىكا ا م ىىت ان ا ىىال ال ى ىىري
-3
حلمي ى ال ا ص ىىادية ا ج اقض ىىة الاميافض ىىة مب ىىا ك ال ىىد م ىىا ي ىىرلال ق ىىت ا ل ىىال قت ىىت الت ى ال ح ض ىىة
املؤ سال اال األمهضة احلامسة ل فري هسه احلمي ق مال مرافق الرقاية الصىحضة مرا ىز ختىزيت األغسيىة
إن اج ى ىىا مراف ى ىىق املض ى ىىاه امل ى ىىعاوا .يرج ى ىىت إدواذ مات م ى ىىال ق ى ىىت أ ط ى ى ال اخت ى ىسل لرص ى ىىع ه ى ىىسه
ا ن ا ال ال حميضق فض ا حما تة املسؤ لني قر ا د فري تل ان صىاف فاالىة لتضىحا مبىا ك الىد
ال ا يضال .يرجت دميعل أماتة قت حا ل ماو ت فض ا الع لة الطرف الاراية ال اجتة حل اية احلمي ق
ال اودة ك الا ع ك ضاق الرزاع احلايل.
يرجت دميعل مات مال قت درايضس طة الع لة الطرف إلق او املراطق املتاين املرافق األ رى
-4
بضىىان ضايضىىة مراقىىاة احلمي ى ق ا صىىادية ا ج اقضىىة الاميافضىىة ك ا ىيادضلضال إق ىىاو حمىىعدة .يرجىىت
بضان الكضايضة ال ي ت هبا إقادة براء ما دمر مت معاوا مرافق طتضة غريها مت الت ال ح ضة الاامة
مبا ك الد ك املراطق ال دسضطر قتض ا احلك مة.

ابء -املسائل املتعلقة ابألحكام العامة للعهد (املواد )5-1
التصرف ابلثروات واملوارد الطبيعية (املادة ))2(1
احلق يف حرية
ّ

يرجت د ضضح الكضايضىة الى دا ىزم هبىا الع لىة الطىرف وميضىق د زيىع أ اىر إنصىافا لت رىافع امل تدضىة
-5
مت ا الل م اودها الطتضاضة ك خم تا أحناء التتع.
__________

*
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يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت أبىىر ال ىىعابري امل اىىسة ل ازيىىز ا ى اعام املسى عام لت ى اود الطتضاضىىة
-6
ال صع ل عه وها مت أجل احلاياظ قتىت ىتل قىضمل املىزاوقني صىضاد األمسىاك غىريهال مىت الاىامتني
ك املرىىاطق الريايضىىة الىىسيت يا ىىع ن قتىىت امل ى اود الطتضاضىىة .يرجىىت صىىا ااط ى ال ال ى اختىىسهتا الع لىىة
الطىىرف ل ىىتمني تىىة الىىراي نصىىافرن ن ىىاى الىىد .يرجىىت دميىىعل مزيىىع مىىت املات مىىال قىىت أبىىر ال ى عابري
امل اسة ملااجلة نعوة املضاه قعم اياية الميعوة قتت إداوة الرايا ل ك الع لة الطرف.
املساعدة الدولية
يرجت صا ال عابري ال اختىسهتا الع لىة الطىرف لت اايضىا مىت غالو إغىالق املى انر املطىاوال
-7
الطرق قتت حص ل كا ا قتت املا نة اإلنسانضة مبىا ك الىد ىل مىا هى ضىر و مىت أغسيىة أد يىة
د .يرجت إبالغ التلرة ابلض ا ل ال ميكت أن دميعم ا الع لة الطرف فض ا ي اتق باعم ال ىع ل
ك إيص ىىال املا ن ىىة مب ىىا ك ال ىىد امل افمي ىىة الس ىرياة قت ىىت املش ىىاويع لض ى ان دتتض ىىة ا ح ضاج ىىال اإلنس ىىانضة
لتسكان قتت جه السرقة بص وة فاالة .قال ة قتت الد يرجت د ضضح (أ) نطاق اإلغابة اإلنسانضة
ال ى دش ىىرف قتض ىىا الع ل ىىة الط ىىرف د طض ىىا اجل رافض ىىة مب ىىا ك ال ىىد ق ىىت طري ىىق التلر ىىة الاتض ىىا ل غاب ىىة
(ب) معى إمكانضة وعيىع ا ح ضاجىال اإلنسىانضة دتتض ىا قىت طريىق ال رسىضق الىس دميى م بىه التلرىة
(ذ) هىىل د اىىا ن التلرىىة مىىع اجتىىا األقتىىت إلداوة درسىىضق الشىىؤ ن اإلنسىىانضة ال اىىا ن الىىع يل هىىال
ال الة احل بضة ل رسضق املساقعال .يرجت دميعل مزيع مت املات مال قت ااط ال امل اسة لض ان ضام
مجضع اجل ال الاياقتة املارضة إبيصال املا نة اإلنسانضة د ن متضضز.
استخدام أقصى املوارد املتاحة (املادة ))1(2
ل ميضضال ضايضىة ا ى اعام الع لىة الطىرف م اودهىا امل احىة إ أ صىت حىع إلق ىال احلميى ق الى اودة
-8
ك الا ىىع يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت فىىية السىىر ال الاشىىر األ ىىرية بشىىتن (أ) مس ى ى اإلي ىرادال
الاامة (ب) نستة اإليرادال الاامة امل لة مت الضراىب (ذ) اإلناياق الاام رستة مئ ية مت الراد
احملتىىال اإلمجىىايل (د) نسىىتة اإلنايىىاق الاسىىكر الرسىىتة املاصصىىة لتحمي ى ق ا ج اقضىىة مبىىا ك الىىد
الا ل الض ان ا ج اقال ال ساء السكت املضاه الصرف الصحال الصحة ال اتضال الاميافة .يرجت
أيضىىا إبىىالغ التلرىىة ابل ىىاىل اجلعيىىعة ل اتئىىة امل ى اود ل ا ى يا الاياىىىت مىىت اإلي ىرادال الاامىىة مرىىس بعايىىة
الرزاع أب دط وال د اتق اب يداد األص ل املسر ة قتت الرحى الى اود ك مر ى م تىا الى زواء و ىال
 126لاام  2014الس يعق إ قميىع د وة ا ى اراىضة ملرا شىة مشىر ع ىان ن الاعالىة ا ن ميالضىة املصىاحلة
ال طرضة مشر ع ان ن ا يداد األم ال املر بة.
يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت ق تضىىة اق ىىاد الع لىىة الطىىرف املضزانضىىة الاامىىة ك ض ى ء قىىعم ىىعوة
-9
الربمل ىىان قت ىىت قمي ىىع د وال قادي ىىة ق ىىت الرا ىىام المي ىىاىال ل ج ىراف قت ىىت درايض ىىسها .يرج ىىت أيض ىىا دمي ىىعل
مات مال ق ا يتال
(أ)

غلضال إجراءال اختاا الميراو ك إداوة العيت الاام الر ابة قتض ا

(ب) أبى ىىر ال ى ىىعابري امل اى ىىسة ملكافحى ىىة إ ى ىىاءة ا ى ى اعام مى ى اايال الع لى ىىة زق ى ىىاء الميتاىى ىىل
لت س ى ى ى ى ى حميال ا ج اقض ى ى ى ى ىىة ه ى ى ى ى ىىال مسى ى ى ى ىىتلة أالوهت ى ى ى ى ىىا التلر ى ى ى ى ىىة ك مالحااهتى ى ى ى ىىا اا امض ى ى ى ى ىىة الس ى ى ى ى ىىابمية
( E/C.12/YEM/CO/2الايميرة )16
(ذ) ال حميضمي ىىال ال ى اري ىىا الع ل ىىة الط ىىرف ك دمي ىىاوير اإلب ىراء غ ىىري املش ىىر ع م ىىت ىىالل
ماامالل ك املصرف املر ز درط قتت ال القب أب ااو الصرف األجريب
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ال حميضميىىال الى أجريىىت ك دميىىاوير ا ى الا مى اود قامىىة ك حمافاىىال مىىتوب امل ىىرة
(د)
حضرم ل ن اىل ا.
عدم التمييز (املادة ))2(2
 -10يرجت دميعل مات مال قت ااط ال امل اسة جل ع د لضع بضا ل مايصتة ل ميضىضال ا ح ضاجىال
امل اتمية ابل ع ابحلمي ق ال اودة ك الا ع وعيع الايئال احملر مة امل شة ضىع السضا ىال الىربام
اال الصتة .يرجت بضان مىعى دصىع ضا ىال الع لىة الطىرف ا ىيادضلضاهتا لت ضضىز ضىع امل شىني
فض ا ي اتق ب ا ال ابحلمي ق ال اودة ك الا ع مبا ك الد ار ف ماضش ال غري الالىمية قعم حص ال
قتت ق ل ىق.

جيم -املسائل املتعلقة أبحكام بعينها من العهد (املواد )15-6
احلق يف العمل (املادة )6
 -11يرجى ىىت دميى ىىعل مات مى ىىال مبى ىىا ك الى ىىد بضى ىىا ل إحصى ىىاىضة قى ىىت أبى ىىر ال ى ىىعابري امل اى ىىسة ل ميى ىىعل
املساقعة ال ا يا إ مت دمر الرزاع تل قضش ال مال األواضال الزواقضة المي اوب .يرجت ب جه أقال
دمي ىىعل مات م ىىال ق ىىت أب ىىر ال ىىعابري امل ا ىىسة ملااجل ىىة فمي ىىعان الا ىىل ىىتل الا ىىضمل بس ىىتب الر ىزاع .يرج ىىت
د ضضح ال عابري ال دس عف الشتاب وعيعا.
احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (املادة )7
 -12يرجت إبالغ التلرة بكضايضة دس ية املردتال امل ت رال ك اإلداوة املعنضىة مبىا ك الىد مردتىال
امل ى اايني امل ىىعنضني ك املر ىىاطق ال ى ختض ىىع لتس ىىضطرة الاياتض ىىة لتحك م ىىة بس ىىتب الر ىزاع ال ىىد لض ى ان
حمي ال ك ار ف ق ل قادلة م ادضة دميعل ااىعمال الاامىة .يرجىت بضىان ال ىعابري الى اختىسهتا الع لىة
الطرف ملااجلة مستلة قعم دفع املردتال دا يا اية ااعمة أ الايصل اجلىاىر مىت الشىر ال اااصىة
دميعل أماتة قتت الد .يرجت إبالغ التلرة مبا إاا انت الع لة الطرف ع اق عل حعا أدىن طرضا
لألج و اختسل ط ال حل اية حمي ق الا ل لتاامتني ك ا صاد غري الرمسال.
احلقوق النقابية (املادة )8
 -13يرجت دميعل مات مال حم ّعبة قت ال ميعم احملرز ك داعيل ان ن الا ل حل اية مرا ال الا ال
مت أجكال دع ل أصحاب الا ل إاتحة إنشاء نمياابل مس ميتة اواداهتا.
احلق يف الضمان االجتماعي (املادة )9
 -14يرجى ىىت إبى ىىالغ التلرى ىىة بسضا ى ىىال الضى ى ان ا ج ى ىىاقال الى ى دى ىزال ى ىىاوية مى ىىا إاا انى ىىت
ا ىيادضلضة احل اي ىىة ا ج اقض ىىة د ىزال ما ى هب ىىا .يرج ىىت د ض ىىضح مض ى ن ا ىيادضلضة نطا ىىا
د طض ىىا اجل رافضىىة املسى ايضعيت مر ىىا بضىىان مىىعى دصىىعي ا ل اطىىل غلضىىال احل ايىىة ا ج اقضىىة بسىىتب
الرزاع .يرجت دميعل مزيع مت ال اياصضل قت درايضس الرب م ا ن ميايل ل حميضق ا ميراو ال ر ضة مت أجل
د ى ىىضع نطى ىىاق املسى ىىاقعة ا ج اقض ى ىىة الرميعيى ىىة املميعمى ىىة إ أفميى ىىر األ ى ىىر مى ىىت ى ىىالل صى ىىرع ق الرقاي ى ىىة
ا ج اقض ىىة ى ىىسلد ال ميى ىىعم احملى ىىرز حنى ى إق ى ىىال احلى ىىق ك الضى ى ان ا ج ى ىىاقال مبسى ىىاقعة مى ىىت املى ىىاحنني
الاراىضني الع لضني.
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محاية األسرة واألطفال (املادة )10
 -15يرجىىت دميىىعل مات مىىال مبىىا ك الىىد بضىىا ل إحصىىاىضة ىىر ية مصىىراية حسىىب اجلىىرا الايئىىة
الا ريىىة قىىت نطىىاق ق ىىل األطايىىال أ جىىكل غ ىىر مىىت أجىىكال ا ى الل ا صىىاد ا ج ىىاقال
لألطايىىال مبىىا ك الىىد ال ىىز اذ الميسىىر املتكىىر ك الع لىىة الط ىىرف قىىت أبىىر ا ىيادضلضال ال ىربام
الرامضة إ ال صع ا.
 -16يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت ال ىىعابري املت ىىة ال ى اختىىسهتا الع لىىة الطىىرف ملرىىع ا ى راو ارضىىع
األطايىىال ك الميى ال املسىىتحة اجل اقىىال املسىىتحة ابلراىىر إ فشىىل اجل ى د املتس لىىة حى ا ن (أنشىىطة
ال قضىىة الىىع وال ال عويتضىىة لايىىرق الا ىىل درايضىىس طىىة ق ىىل قىىام  2014حل ايىىة األطايىىال ك الرزاقىىال
املسىىتحة) حل ايىىة األطايىىال مىىت ال لرضىىع .يرجىىت أيضىىا دميىىعل مات مىىال قىىت ال ىىعابري املت ىىة امل اىىسة
لض ان اإلفراذ الاي و قىت األطايىال اجرىعيت حالضىا ك الميى ال املسىتحة أل طىرف مىت أطىراف الرىزاع
د فري عمال ال ااك إقادة اإلدماذ لألطايال اجلر د السابميني .يرجت ب جه اص دميعل مات مال
مبا ك الد بضا ل إحصاىضة قت اجلر د األطايال السابميني السيت ا اياد ا مت عمال العقال الرايسال
الطيب ا ج اقال.
 -17يرجت إبالغ التلرة قت ال حميضميال ال أجريت ك ال مياوير قت حا ل ال حرش ا غ صاب
ك صىىاي ف املشىىرديت مبى ا ك الىىد الى داىىر ىىا الاي ضىىان قىىت ن اىل ىىا .يرجىىت بضىىان ااطى ال الى
اختسل ل شلضع اإلبالغ قت الارا اجلرسال ض ان مالحمية اجلراة مالحمية ضاىضة فاتضة.
 -18يرجىىت بضىىان ال ىىعابري امل اىىسة لضى ان دسىىلضل مجضىىع األطايىىال قرىىع الى دة مبىىت فىىض ال األطايىىال
امل ج د ن ك أجزاء اإل تضال غري اااضاة لسضطرة احلك مة ض ان حصى ال قتىت جى ادة مىضالد ىا
مبا يض ت دا ضال دسلضل امل الضع.
احلق يف مستوى معيشي كاف (املادة )11
 -19يرجىىت إبىىالغ التلرىىة ابل ىىعابري امل اىىسة مل اج ىىة دراىىضال اودايىىاع أ ىىااو األغسيىىة ال ى د لضى ان
بمياء الستع األ ا ضة الضر وية مبا فض ا امل اد ال ساىضة املضاه م احىة لتل ضىع مضسى وة ال كتايىة مبىا ك
الىد أل اىر الايئىال حرمىا هت ضشىا .يرجىت أيضىا إبىالغ التلرىة ابل ىعابري امل اىسة لت الضىل ك إق ىىاو
ما دضرو مىت التى ال ح ضىة الاامىة اااصىة املسى اعمة ك إن ىاذ األغسيىة ختزير ىا د زيا ىا مرافىق املضىاه
الصىىرف الصىىحال .يرجىىت دميىىعل مات مىىال حمىىعدة قىىت ال ىىعابري امل اىىسة ملكافحىىة دايشىىال ى ء ال سيىىة
اجل ع اجاقة بستب الرزاع.
 -20يرجت دميعل مات مال قت حلال األضراو ال حلميت مبسا ت املعنضني أواضال اإلن اذ الزواقال
مرىىس بعايىىة الر ىزاع قىىت ال ىىعابري امل اىىسة ل ى فري السىىكت /أ ال اى يا ملىىت دمىىرل أواضىىض ال مسىىا ر ال
ابل اوال اجل ية أ بزوع األل ام األوضضة.
 -21يرجت دميعل مات مال قت أبر ال عابري امل اسة ل فري تل الاضمل السكت ال اتضال لت شرديت
اىاهتال
دا تضا .يرجت إبالغ التلرىة ابل ىعابري امل اىسة ل ضسىري قى دهتال الط قضىة ا مرىة املسى عامة إ
ض ا فض ا ي اتىق ابلسىكت
متكر ال مت ال ع ابحلمي ق ال اودة ك الا ع
األصتضة د فري حت ل داى ة ّ
الا ل الرقاية الصحضة ال اتضال .يرجت دميعل مزيع مت املات مال قت ا لضال املا ل هبا لض ان ود
األواضال امل تكال إ املشرديت دا تضىا أ دا يضى ال قر ىا .ك هىسا الصىعد يرجىت دميىعل مات مىال
قت ال ميعم احملرز ك درايضس ال صضال الصادوة قت مؤمتر احل او ال طين فض ا ي اتق برد امل تكال مبا ك
الد إقادة األواضال املس قتض ا ا اادة امل تكال املصادوة ال ا يا قر ا.
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احلق يف الصحة اجلسمية والعقلية (املادة )12
 -22يرجت إبالغ التلرة باعد أما ت مرافق الرقاية الصحضة ال يزال يس اعم ا أ طرف ك
الرزاع ألغرا قسكرية قع د األهعاف الاسكرية امل ج دة ابلميرب مت مرافق الرقاية الصحضة .يرجت
دميىىعل مات م ىىال قىىت أب ىىر ال ىىعابري امل ا ىىسة لض ى ان د ى فري ااىىعمال الالزم ىىة لال ى لابة لميض ىىا الرقاي ىىة
الصىحضة احلرجىىة ماىل دايشىىال األمىرا املاعيىىة ز دة فضىال األم ىىال امل الضىع .يرجىىت دميىعل مزيىىع مىىت
املات مىىال قىىت ال ىىعابري امل اىىسة أ ط ى ضىىات إلصىىالت املرافىىق ا ى اادة الميىىعوال الاامىىة لراىىام
الصحة الاامة ال دضرول بستب الرزاع مبا ك الد مت حضث ا ا او ك امل اود التشرية املالضة.
 -23يرج ىىت د ض ىىضح م ىىعى دكضض ىىا اا ىىعمال ال ى يمي ىىعم ا نا ىىام الص ىىحة الاام ىىة م ىىع ا ح ضاج ىىال
ض ا فض ا ي اتق ابإلصىاابل الصىحة الاميتضىة .يرجىت ب جىه
الراجئة قت الرزاع الميعوة قتت دتتض ا
اص دميعل مات مال مايصتة قت األ الضب األد ال املس اعمة ل ميضىضال اإلصىاابل ال فضىال املردتطىة
ابلر ىزاع بص ى وة متاجىىرة أ غ ىىري متاجىىرة مبىىا ك ال ىىد ضىىحا األل ىىام األوضىىضة غريه ىىا مىىت األج ىىزة غ ىىري
املرايلرة .يرجت أيضا دميعل مات مال بضىا ل إحصىاىضة قىت املسىاقعة املميعمىة لتضىحا مبىا ك الىد
الرقاية الطتضة.
 -24يرجىىت إبىىالغ التلرىىة ابل ىىعابري امل اىىسة ح ى اء ان شىىاو مى ر فىىري ا ى و ( فضىىع )19-ك
ااىىعمال املميعمىىة لت رضىىت اج اىىال
التتىىع األد ال األ ىىالضب املسى اعمة لرصىىع ان شىىاو املىىر
امل ضىىروة .يرجىىت د ضىىضح ضايضىىة ضى ان دى فري ماىىعال احل ايىىة الشاصىىضة لتاىىامتني الصىىحضني الميىىعوال
الكافضة لت رافق الصحضة ح يرفا املرضت أ يرفا قالج ال.
 -25يرجت د ضضح الكضايضة ال دا زم هبا الع لة الطرف ال فاء اب ل ىزام الىس طا ىه ك قىام
ك م ىؤمتر ىىة نىىري بشىىتن امل ىؤمتر الىىع يل لتسىىكان ال ر ضىىة ل ى فري احل ايىىة ىىعمال الصىىحة اإل ابضىىة
لترساء الاي ضال امل ضروال مت الرزاع داتئة امل اود الالزمة ا ا اوها ل حميضق هسه ال اية.
2019

 -26يرجت صا ال عابري امل اسة ملرع اليبّح مت مر لال الراافة الاامة األد ية الت ازم الضر وية
أبرىىاء الر ىزاع .يرجىىت ال اتضىىق قتىىت مىىعى فاالضىىة هىىسه ال ىىعابري ك إبميىىاء هىىسه املر لىىال م احىىة مضس ى وة
ال كتاية لتل ضع مبا ك الد ك أجزاء اإل تضال ال ختضع لسضطرة احلك مىة .يرجىت دميىعل مات مىال
حمعدة قت األ الضب املس اعمة لت ف قتت ا ن ا ال ك هسا الصعد املاا تة قتض ا.
احلق يف التعليم (املاداتن  13و)14
 -27يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت أبىىر ال ىىعابري امل اىىسة لض ى ان امل او ىىة الاياتضىىة لتحىىق ك ال اتىىضال
ىىض ا
مبىا ك الىىد حىىق الاي ضىال م اج ىىة ا اىىاه امل صىىاقع لت سىرب مىىت املىىعاوا مرىس بعايىىة الرىزاع
ن ضلة ل لرضع األطايال ك المي ال املستحة ال حاق األطايال بس ق الا ل غري الرمسال ز اذ الاي ضال
تل بت غ الست الميان نضة .يرجت صا ااط املا ل هبا لضى ان ا ى راو ال اتىضال احلصى ل قتضىه ك
حىىا ل دضىىرو املىىعاوا أ إغال ىىا بسىىتب جاىحىىة فضىىع .19-يرجىىت دميىىعل مزيىىع مىىت املات مىىال قىىت
ال عابري امل اسة لض ان المة الطالب املات ني م اايال طاع ال اتضال ال ص ل إ املعاوا املرافىق
ال اتض ضة .يرجت ب جه اص إبالغ التلرة باعد أما ت مرافق الرقايىة الصىحضة املىعاوا الى يى زال
يس ى اعم ا أ ط ىىرف ك الر ىزاع ألغ ىرا قس ىىكرية ق ىىعد األه ىىعاف الاس ىىكرية امل ج ى دة ابلمي ىىرب م ىىت
املرافق ال اتض ضة.
فض ىىا ي ات ىىق ابل ص ىىضال الس ىىابمية لتلر ىىة ( E/C.12/YEM/CO/2الايمي ىىرة  )30يرج ىىت دمي ىىعل
-28
مات مال قت ن اى ال عابري امل اسة لتميضاء قتت األمضة ال اايضا مت أ تاهبا.
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احلقوق الثقافية (املادة )15
 -29يرجت دميعل مات مال مت ة مايصتة قىت ا ل ىال الى جىرت قتىت م ا ىع بميافضىة مرىس أن
ىىعمت الع لىىة الطىىرف دميريرهىىا األ ىىري .يرجىىت إبىىالغ التلرىىة قىىت ضايضىىة مسىىح وصىىع ق تضىىال دىىعمري
امل ا ىىع الاميافض ىىة ك ىىض اق الر ىزاع ااط ى ال امل ا ىىسة حل اي ىىة امل ا ىىع الاميافض ىىة م ىىت املزي ىىع م ىىت ا ل ىىال
الر ب .يرجت أيضا إبالغ التلرة ابل عابري امل اسة ملرع ا ااو ابألقضان الاميافضة املر بة وعيع ه ية
اجلراة ممياضاهتال ماا ت ال.
 -30يرجىىت دميىىعل مات مىىال قىىت ضايضىىة إدمىىاذ احلمي ى ق الاميافضى ة ملا تىىا الايئىىال ال ى ي ك ى ن مر ىىا
ىىكان الع لىىة الطىىرف ك ق تضىىال اإلق ىىاو الاعالىىة ا ن ميالضىىة ك مرحتىىة مىىا باىىع الرىزاع .يرجىىت إبىىالغ
التلرىىة اباط ى ال ال ى اختىىسهتا الع لىىة الط ىىرف لض ى ان اإلق ىىال الكامىىل لتحمي ى ق الاميافض ىىة مىىت جان ىىب
خم تا طاقال السكان مبا ك الد ااط ال الالزمة حلايظ الاميافة الاتال دط يرمها نشرمها.
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