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تلتزم ملديف بعملية االستتتتتعراد الدورش ال،تتتتاملاب وتريا  لتودتتتتيا  املقدمة من  -1 
الدول األعضتتتتتاا  ثناا االستتتتتتعراد املتعلإ الديف يف إ ار الدورة العالعة لدستتتتتتعراد الدورش ال،تتتتتاملاب 

 يف جنيف. 2020ت،رين العاين/نوفمرب  4املعقودة يف 

قدم ردودها على مجيع التودتتتتتيا اب                                          وبعد دراستتتتتة مت نيةاب يكتتتتتر  ي ومة ملديف    ت -2 
تودتتتتتيةاب املقدمة من الدول األعضتتتتتاا يف دورة االستتتتتتعراد ب،تتتتت   ملديف. ويف هذه   259البالغ عددها 

              قبوال  جزئيا . (1)توديا  5تودية  خرىاب وتقبل  67                     توديةاب وُتيط علما  بت  187الدورةاب تقبل ملديف 

                و حزط هبا ولما . 133-1 

                                                      تودتتتتتتتتتتتتتتيتا  املقتدمتة من التدول األعضتتتتتتتتتتتتتتتاا ال  ُتت   على إل تاا عقوبتة                    ُتيط ملتديف علمتا   ل 
                                                                                         اإلعدام. وليس إبم اهنا إل اا عقوبة اإلعدام قبل إدتدار ت،تريعا  يلية وإجراا م،تاورا  عامة موس عة 

 ب،   هذه املك لة. 

وتؤكتد ملتديف من جتديتد التزامدتا بتدعم الوقف مسي الربي لتقبيإ عقوبتة اإلعتدام. ويف الوقت   
                                                                                         حلاضتتتراب ت عقى األستتتبقية إلجراا اإلدتتتديا  القضتتتائية وتنايذ التدابي الرامية إىل تعزيز اإل ار القانوين ا

 األساسي لنظام العدالة اجلنائيةاب وليس الستئناف عمليا  اإلعدام. 

       ق بلت. 133-2 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-3 

                و حزط هبا ولما . 133-4 

                                                                                    يف الوق  احلاضتراب تنا ذ احل ومة برجماا  م  لاا  على العتعيد الو ل لتكتوية األوضتاق القانونية  
للعمال مسي احلاملني للواثئإ الدزمة وإاتية ستتتتتتتتتبل عودام إىل بلداهنم يف ستتتتتتتتتياري جدود احل ومة لتوفي 

هائد  لنكتتتتتتتتتتتبة للح ومة.   احلماية ال افية للعمال املداجرين. ومتعل هذه املكتتتتتتتتتتت لةاب يف يد ذااااب ُتدا
                                                                               ولذلكاب فإ  ملديف ليكتتتتت  ياليا  يف وضتتتتتع يكتتتتتمز هلا  لتعدد  لتزاما  تتعلإ  ألشتتتتت ا  العد ي 

                                                                                         اجلنكية والدجئني وملتمكي اللجوا نظرا لآلاثر املرتتبة نتيجة  لذلك على املوارد والقيود القانونية.

       ق بلت. 133-5 

                و حزط هبا ولما . 133-6 

                                                                 ياليا  يف وضتتتتتع يكتتتتتمز هلا  لتعدد  لتزاما  اوجا االتااقية الدولية حلماية   ملديف ليكتتتتت  
يقوري مجيع العمتتال املدتتاجرين و فراد  ستتتتتتتتتتتتتترهم. بيتتد    اإل تار القتتانوين امللتتدياي يوفر احلمتتايتة ال تتافيتة 

لعمال للعمال املداجرين. وتلتزم ملديف بتوفي احلقوري األستتاستتية وبتلبية االيتياجا  األستتاستتية جلميع ا
 املداجرين اخلاضعني لواليتدا القضائية.

               مقبولة أوئزا . 133-7 

بل   ملديف املرايل الندائية من التعتديإ على االتااقية الدولية حلماية مجيع األشت ا  من  
معاهدا   ستتتاستتتية حلقوري   9من بني    8االختااا القكتتترش. و ذا التعتتتديإاب ستتتتعتتتبز ملديف  رفا يف  

يف مظروف مواردجم ُتدا   مام ملديف يف تنايذ االتااقيا  ال  هي ليكتتتتتتتت    اإلنكتتتتتتتتا . ومتعل القيود
                                                       رفا  فيدا بعداب وتتقلا هذه العملية مزيدا  من الدراسة.

__________ 

تتقابإ  رقام الاقرا  الواردة يف هذه اإلضتتتتتتتتتتتافة مع  رقام الاقرا  الواردة يف م،تتتتتتتتتتتروق تقرير الاريإ العامل املعل   (1)
 (. A/HRC/WG.6/36/L.6ملديف )النك ة مسي احملررة( ) - الستعراد الدورش ال،امل 
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       ق بلت. 133-8 

       ق بلت. 133-9 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-10 

انضتتتتتتتتتتم  ملديف إىل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال،ار  ألشتتتتتتتتتت ا اب و ادتتتتتتتتتتة النكتتتتتتتتتتاا  
 .2016 يلول/سبتمرب  14واأل االاب يف 

       ق بلت. 133-11 

بل   ملديف املرايل الندائية من التعتتتتتتتتتديإ على الربوتوكول االختيارش للعدد الدو  اخلا   
 (7-133        يضا   حلقوري االقتعادية واالجتماعية والعقافية. )انظر 

               مقبولة أوئزا . 133-12 

ال تكتتتقيع ملديف    تعتتدري على الربوتوكول االختيارش العاين امللحإ  لعدد الدو  اخلا   
                         (. وجيرش العمل ياليا  على 1-133 حلقوري املدنية والكتتتتياستتتتية ألنإب يتعلإ إبل اا عقوبة اإلعدام. )انظر  

ع األشتتتت ا  من االختااا القكتتتترشاب ومن ماب تقبل ملديف التعتتتتديإ على االتااقية الدولية حلماية مجي
 هذا اجلزا من التودية.

 )6-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-13 

 )1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-14 

       ق بلت. 133-15 

 )6-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-16 

 )12-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-17 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-18 

 .2010نيكا / بريل  5                                                 دد ق  ملديف على اتااقية يقوري األش ا  ذوش اإلعاقة يف  

 (7-133. )انظر                و حزط هبا ولما   133-19 

               مقبولة أوئزا . 133-20 

بل ت  ملتديف املرايل الندتائيتة من التعتتتتتتتتتتتتتديإ على االتاتاقيتة الدوليتة حلمتاية مجيع األشتتتتتتتتتتتتت تا  من   
اا القكترشاب ومن ماب فدي تقبل هذا اجلزا من التودتية. ومع ذلكاب ونظرا لقيود املوارداب ال   ن مللديف  االختا 

 ( 6- 133                                                                                     تعد ري على االتااقية الدولية حلماية يقوري مجيع العمال املداجرين و فراد  سرهم. )انظر  

 (12-133. )انظر                و حزط هبا ولما   133-21 

 (7-133)انظر        ق بلت. 133-22 

 (6-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-23 

               مقبولة أوئزا . 133-24 

                                                                              جيرش العمل ياليا  على التعتتتديإ على االتااقية الدولية حلماية مجيع األشتتت ا  من االختااا  
                                                                                   القكتتتتترشاب ومن ماب تقبل ملديف هذا اجلزا من التودتتتتتية. وال   ن مللديف    تعتتتتتد ري على الربوتوكول 
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                                                                      إ  لعدد الدو  اخلا   حلقوري املدنية والكتتتتتياستتتتتية نظرا  ألنإب يتعلإ إبل اا عقوبة االختيارش العاين امللح
 (1-133اإلعدام. )انظر 

 (6-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-25 

                و حزط هبا ولما . 133-26 

متعل القيود يف مظروف مواردجم ُتدا   مام ملديف يف التعتتتتتتتتتتديإ على اتااقية منظمة العمل  
                                         (اب وتتقلا هذه العملية مزيدا  من الدراسة.189الدولية ب،   العمال املنزليني )رقم 

 (26-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-27 

 (6-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-28 

 (4-133)انظر           هبا ولما .      و حزط  133-29 

                و حزط هبا ولما . 133-30 

اإلستدم هو دين ملديفاب وت تكتي املبادا اإلستدمية   ية  ستاستية  لنكتبة للدوية امللديايةاب  
 وت، ل األساس الذش يقوم عليإب دستور مجدورية ملديف ومجيع قوانيننا.

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-31 

                و حزط هبا ولما . 133-32 

اب ستتتتتتتحب  ملديف ُتاظااا على الاروق ) ( و) ( و)ز( و) ( من 2020يف شتتتتتتتباط/فرباير   
التااقية القضتتتتتتاا على مجيع  شتتتتتت ال التمييز ضتتتتتتد املر ة. وُت م مبادا   16من املادة    2والاقرة   1الاقرة  

 قية وفقا لذلك.                                                                 ال،ريعة اإلسدمية املكائل الزوجية يف ملديف. ولذلكاب ستقب إ مواد االتاا

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-33 

 (32-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-34 

 (32-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-35 

                و حزط هبا ولما . 133-36 

تعتمتتتد ي ومتتة ملتتتديف عمليتتتة ماتويتتة ومتينتتتة تقوم على اجلتتدارة لتتدى اختيتتتار املرشتتتتتتتتتتتتتتحني  
   معاهدا  األمم املتحدة.الو نيني النت ا   هيئا

       ق بلت. 133-37 

                و حزط هبا ولما . 133-38 

تلتزم ي ومة ملديف بتعزيز وظائف جلنة يقوري اإلنكتتتتتتتتا  يف ملديف واستتتتتتتتتقدليتدا. مسي     
 يف اللجنة.                                                                         الدستور يكتند إىل ال،ريعة اإلسدميةاب و لتا اب ال   ن ل ي املكلم    يعبز عضوا  

       ق بلت. 133-39 

اب  عاد  احل ومة ترتيا  ولوا  خقة العمل االستتتتتتتتترتاتيجية القائمةاب 19-نظرا جلائحة كوفيد 
. مسي    األولوا  الرئيكتتتتتتتتتية للكتتتتتتتتتياستتتتتتتتتا  يف 2022-2020ووضتتتتتتتتتع  خقة و نية للت يف والتعايف  

 الققاعني االقتعتتتتتتتتتتتتادش واالجتماعي وققاق احلوكمة املدرجة يف خقة العمل االستتتتتتتتتتتترتاتيجية تنع س يف
 اخلقة الو نية للت يف والتعايف.
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       ق بلت. 133-40 

       ق بلت. 133-41 

 (38-133)انظر        ق بلت. 133-42 

                     وت عترب منا ذة  لاعل.مقبولة  133-43 

                                                        اب  قر  الرئيس إبراهيم يمد دتلز إن،تاا ايلية الو نية لالبد  2020ت،ترين العاين/نوفمرب    5يف   
 واملتابعة.

       ق بلت. 133-44 

 بلت.   ق   133-45 

       ق بلت. 133-46 

       ق بلت. 133-47 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-48 

 .2013كانو  األول/ديكمرب   8                                س ن  قانو  م افحة اال،ار  لب،ر يف  

       ق بلت. 133-49 

       ق بلت. 133-50 

       ق بلت. 133-51 

       ق بلت. 133-52 

       ق بلت. 133-53 

       ق بلت. 133-54 

 (30-133)انظر        ولما .         و حزط هبا  133-55 

       ق بلت. 133-56 

                و حزط هبا ولما . 133-57 

(اب فإهنا 30-133لئن كان  ملديف ال تكتتتتتتتتتتقيع قبول التودتتتتتتتتتيا  املتعلقة  رية الدين )انظر   
 ملتزمة  لتعدش باعالية خلقا  ال راهية على اإلنرتن .

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-58 

       ق بلت. 133-59 

 (43-133                           وت عترب منا ذة  لاعل. )انظر  مقبولة 133-60 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-61 

دتتتتتتتتتتتتتتتا  املركز الو ل مل تافحتة اإلرهتا  خقتة العمتل الو نيتة ملنع التقرف العنيف وم تافحتتإباب  
لدزمة . وجيرش ياليتا بذل اجلدود ا2020متوز/يوليتإب    7ال  وافإ عليدتا رئيس اجلمدورية والس الوزراا يف 

 ل االة التنايذ الاعال لل قة.

 (38-133)انظر        ق بلت. 133-62 
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       ق بلت. 133-63 

       ق بلت. 133-64 

       ق بلت. 133-65 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-66 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-67 

       ق بلت. 133-68 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-69 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-70 

       ق بلت. 133-71 

       ق بلت. 133-72 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-73 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-74 

 (4-133و 30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-75 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-76 

       ق بلت. 133-77 

       ق بلت. 133-78 

       ق بلت. 133-79 

       ق بلت. 133-80 

       ق بلت. 133-81 

       ق بلت. 133-82 

       ق بلت. 133-83 

       ق بلت. 133-84 

       ق بلت. 133-85 

       ق بلت. 133-86 

       ق بلت. 133-87 

       ق بلت. 133-88 

       ق بلت. 133-89 

       ق بلت. 133-90 

       ق بلت. 133-91 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-92 
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       ق بلت. 133-93 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-94 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-95 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-96 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-97 

       ق بلت. 133-98 

       ق بلت. 133-99 

       ق بلت. 133-100 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-101 

 (1-133. )انظر                و حزط هبا ولما   133-102 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-103 

       ق بلت. 133-104 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-105 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-106 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-107 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-108 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-109 

       ق بلت. 133-110 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-111 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-112 

       ق بلت. 133-113 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-114 

                و حزط هبا ولما . 133-115 

 (. 1-133تلتزم ملديف بدعم الوقف مسي الربي لتقبيإ عقوبة اإلعدام )انظر  

)د( و) ( من قتانو   29وفيمتا يتعلإ بتقبيإ عقوبتة اإلعتدام على القتادتتتتتتتتتتتتتتريناب تن  املتادات    
ن  يديعا  على يظر  دتتريز لتنايذ عقوبة اإلعدام ضتتد قادتتر ما دو  ستتن                                                                                       محاية يقوري القال الذش ستت 

                                               ذلك تعترب ملديف    هذا اجلزا من التودية قد ن اذ.العامنة ع،رةاب ول

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-116 

       ق بلت. 133-117 

 (1-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-118 
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       ق بلت. 133-119 

       ق بلت. 133-120 

       ق بلت. 133-121 

       ق بلت. 133-122 

       ق بلت. 133-123 

       ق بلت. 133-124 

       ق بلت. 133-125 

       ق بلت. 133-126 

       ق بلت. 133-127 

       ق بلت. 133-128 

       ق بلت. 133-129 

       ق بلت. 133-130 

       ق بلت. 133-131 

       ق بلت. 133-132 

       ق بلت. 133-133 

       ق بلت. 133-134 

       ق بلت. 133-135 

       ق بلت. 133-136 

       ق بلت. 133-137 

       ق بلت. 133-138 

       ق بلت. 133-139 

       ق بلت. 133-140 

       ق بلت. 133-141 

       ق بلت. 133-142 

       ق بلت. 133-143 

       ق بلت. 133-144 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-145 

       ق بلت. 133-146 

       ق بلت. 133-147 

       ق بلت. 133-148 
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       ق بلت. 133-149 

       ق بلت. 133-150 

التدستتتتتتتتتتتتتتتور والقوانني ذا                                                             تلتزم ملتديف بتوفي احلإ يف يريتة التعبي ويريتة الر شاب مت،تتتتتتتتتتتتتتيتا  مع   
 العلة.

       ق بلت. 133-151 

 (30-133. )انظر                و حزط هبا ولما   133-152 

       ق بلت. 133-153 

               مقبولة أوئزا . 133-154 

تلتزم ملديف ب االة بيئة آمنة للناشقني يف اال يقوري اإلنكا  والعحايني ووسائل اإلعدم  
 والرابقا  للعمل  رية وفقا لقوانيننا.

تعلإ ب،تتتتتتتتتتتب ة الد قرا ية يف ملديفاب فإ  ستتتتتتتتتتتبل القعن يف القرارا  اإلدارية يف البلد وفيما ي 
متاية يف ستتتتتتتتتتياري عملية املراجعة القضتتتتتتتتتتائية. وعلى هذا النحواب ايفذ  شتتتتتتتتتتب ة الد قرا ية يف ملديف 

 إجرااا  قضائية ضد الدولة.

       ق بلت. 133-155 

       ق بلت. 133-156 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-157 

 تلتزم ملديف  يفاذ مجيع التدابي الدزمة مل افحة التقرف العنيف واأليديولوجيا  املتقرفة. 

       ق بلت. 133-158 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-159 

       ق بلت. 133-160 

       ق بلت. 133-161 

       ق بلت. 133-162 

       ق بلت. 133-163 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-164 

       ق بلت. 133-165 

       ق بلت. 133-166 

 (157-133و 30-133. )انظر                و حزط هبا ولما   133-167 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-168 

                و حزط هبا ولما . 133-169 
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ال تكتتتتمز قوانني ملديف امارستتتتة  دا   خرى مسي اإلستتتتدم يف البلداب اا بد من احلوار بني  
ذلكاب ستتتتتتتتتت ذ ملديف تدابي مل افحة التقرف الديل وكراهية األجانااب وال ستتتتتتتتيما بني األدا . ومع  

 ال،با .

       ق بلت. 133-170 

       ق بلت. 133-171 

 (30-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-172 

       ق بلت. 133-173 

       ق بلت. 133-174 

       ق بلت. 133-175 

       ق بلت. 133-176 

       ق بلت. 133-177 

       ق بلت. 133-178 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-179 

( ال  تع س الكتتتتياستتتتا  العتتتتحية 2025-2016جيرش ياليا تنايذ اخلقة الرئيكتتتتية للعتتتتحة ) 
 املويدة للح ومة.

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-180 

ن  يديعا جوانا من دتتتتحة األم ودتتتتحة القال.                                                                           ي،تتتتمل قانو  محاية يقوري القال الذش ستتتت 
) ( من القانو  إىل الدولة مدام توفي الرعاية العتتتتتتتتتتحية ال افية للقالاب اا ي،تتتتتتتتتتمل 19             ت كتتتتتتتتتتن د املادة و 

خدما  الرعاية العتتتتتتحية ل م و ش خدما  ضتتتتتترورية  خرى للرعاية العتتتتتتحية للقال وألم القالاب منذ 
 فرتة احلمل.

       ق بلت. 133-181 

       ق بلت. 133-182 

       ق بلت. 133-183 

       ق بلت. 133-184 

       ق بلت. 133-185 

       ق بلت. 133-186 

       ق بلت. 133-187 

       ق بلت. 133-188 

       ق بلت. 133-189 

 (180-133                           وت عترب منا ذة  لاعل. )انظر  مقبولة 133-190 

       ق بلت. 133-191 
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       ق بلت. 133-192 

       ق بلت. 133-193 

       ق بلت. 133-194 

       ق بلت. 133-195 

       ق بلت. 133-196 

       ق بلت. 133-197 

       ق بلت. 133-198 

       ق بلت. 133-199 

       ق بلت. 133-200 

       ق بلت. 133-201 

       ق بلت. 133-202 

       ق بلت. 133-203 

       ق بلت. 133-204 

       ق بلت. 133-205 

       ق بلت. 133-206 

       ق بلت. 133-207 

       ق بلت. 133-208 

       ق بلت. 133-209 

       ق بلت. 133-210 

       ق بلت. 133-211 

       ق بلت. 133-212 

       ق بلت. 133-213 

       ق بلت. 133-214 

       ق بلت. 133-215 

       ق بلت. 133-216 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-217 

                                                                              جير م قانو  اجلرائم اجلنكتتتية االمستعتتتا  الزوجي. وخدل هذا العاماب  دتتتدر  احمل مة العليا يف  
 االعرتاف القضائي  ذا احل م.                                                      ملديفاب ألول مرةاب ي ما  إبدانة االمستعا  الزوجياب اا ي رس خ 

       ق بلت. 133-218 

       ق بلت. 133-219 
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       ق بلت. 133-220 

       ق بلت. 133-221 

       ق بلت. 133-222 

       ق بلت. 133-223 

       ق بلت. 133-224 

       ق بلت. 133-225 

       ق بلت. 133-226 

       ق بلت. 133-227 

       ق بلت. 133-228 

       ق بلت. 133-229 

       ق بلت. 133-230 

       ق بلت. 133-231 

       ق بلت. 133-232 

       ق بلت. 133-233 

       ق بلت. 133-234 

       ق بلت. 133-235 

                و حزط هبا ولما . 133-236 

       ق بلت. 133-237 

       ق بلت. 133-238 

       ق بلت. 133-239 

       ق بلت. 133-240 

       ق بلت. 133-241 

       ق بلت. 133-242 

                     وت عترب منا ذة  لاعل. مقبولة 133-243 

ن  يف ت،تتتتتتتتترين العاين/نوفمرب    الكتتتتتتتتتن القانونية   2019                                                         بدد قانو  محاية يقوري القال الذش ستتتتتتتتت 
 سنة. 18للزواج عند 

       ق بلت. 133-244 

       ق بلت. 133-245 

       ق بلت. 133-246 

       ق بلت. 133-247 
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       ق بلت. 133-248 

       ق بلت. 133-249 

       ق بلت. 133-250 

       ق بلت. 133-251 

       ق بلت. 133-252 

       ق بلت. 133-253 

       ق بلت. 133-254 

 (4-133. )انظر                و حزط هبا ولما   133-255 

                و حزط هبا ولما . 133-256 

لئن كان  ملديف مسي قادرة على االلتزام بتنايذ خقوا  حلماية ملتمكتتتتتتتتتي اللجوا والدجئني  
(اب فتإهنتا ستتتتتتتتتتتتتتتت تذ تتدابياب وستتتتتتتتتتتتتتتظتل تت تذ تتدابياب من  جتل كاتالتة محتايتة يقوري العمتال 4-133)انظر  

 املداجرين اخلاضعني لواليتدا.

 (4-133)انظر                 و حزط هبا ولما . 133-257 

       ق بلت. 133-258 

       ق بلت. 133-259 
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