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 الكويت
 مناقشة االستعراض الدوري الشامل

( 2020 يناير 31 – 20)  35الدورة    

 

2019 يوليو  

 

 

تحرص الجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان، على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العالقة بأوضاع 

منها  لس االقتصادي واالجتماعي، إيماناز االستشاري بالمجبعد حصولها على المرك ةاإلنسان داخل دولة الكويت، خاص حقوق

 من خالل تكاتف الجهود الوطنية على مستوييها الحكومي والغير الحكومي. تعزيز حقوق اإلنسان لن يتحققا إالبأن حماية و
 

بشأن مدى تنفيذها لتعهداتها الطوعية إن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، تعداد أبرز مالحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومة دولة الكويت 

من أجل تنفيذ كافة التزاماتها  الحادية والعشرينوالتوصيات والمالحظات التي قبلتها أمام آلية االستعراض الدوري الشامل في دورته 

 وتعهداتها الدولية بصورة غير منقوصة:

يد  ت الجتمةددلا ضددرا دنشاءااشيددن الجدد  الءالجددا   اتؤكد الجمعيةددلا ضددرا دهيئةاتلةرددلالجشددهيةالجهيده يةلاتعلةدد لا  ددهل الجه .1

 جةهالفقاتعنةناةعاةبندئابنئ س.ا2018ا/ 15 يلجقنشاءا67/2015جحقاقال شسنءا

  هيئةاا  لداخطلااسههلتةمةلاي  ةلاجحعن لايتيز زاحقاقال شسنء. .2

ةدحالتان ةدلاا4يا1ةدناةدعالجعدندتةحا هيئةاادئلجاتيه فا ه عدلالجهيدب ضا دعحااح دننا دنشاءالجمدزل الج دا ه تابعدنا هطدنبقاتعن .3

 ةحالجيل الج يج الجخنصابنجحقاقالجع شةلايلجسةنسةل.اا7ة نهضلالجهيب ضتايلجعندةا

 لجيعلا ضراتي  لالجهيه ين الجا  ةلالتسن ناةعالالتان ةن ايلجص اكالج يجةلاجحقاقال شسنءالجه الشضعتااجةلنالج ا ت. .4

ضاب ددادالتان ةددن اي دد اكاحقدداقال شسددنءافةعددناالا هيددنئ اةددعالجيدده يلالجيعددلا ضددراسددحضاتحاشددن اديجددلالج ا ددتا ضددرابيدد .5

 ل ستةةل.

 هيئةالجسي اةحاا لالشضعنناديجلالج ا تااجرالالتان ةن الجه اجماتصندقا ضةلنابي تاي ضراي هالجخصاص:الالتان ةلالج يجةلا .6

هةدنئ الويلالجعضحدقابنجيلد الجد يج الجخدنصا(تايلجبهيتاكدالالالخ1990جحعن لاحقاقا عةعالجيعنلالجعلن ه حايافهلدااسدههما 

بنجحقاقالجع شةلايلجسةنسةلابيأءاتق  ماش ني اةحا بلالوفهلدتايلتان ةلاخاضاحنال الشي لنالجم سةلتايلتان ةلاي دعالوشدخنصا

    ع الجم سةلتاا نفلااجرالتان ةن اة شعلالجيعلالج يجةلالجه اجماتصندقا ضةلناديجلالج ا تااجرالآلء.

 ببلالجعز  اةحالجملادالجحثةثلاةحاا لاتيز زالجهثقةفايلجها ةلابحقاقال شسنءادلخلالجعمهععالج ا ه . هيئةا .7

يا عنالتا هيةحا ضراح اةلاديجلالج ا تات اةباسنئهاتيل لتلنالجطا ةلاف اةمنلاحقاقال شسنءابعناالا هينئ اايا خنجفااح ننا .8

 لجيه يلال ستةةل.

 

إذ يهمهددا فيمددا يلددي، إدرا  أبددرز مالحظاتهددا وتوصددياتها الموجهددة إلددى حكومددة دولددة الكويددت بشددأن وبعددد مددا تقدددم، فددين الجمعيددة 

أوضاع حقوق اإلنسان فيها، أمالً منها في قيام الحكومة الكويتية بيعادة النظر في تلك القضايا مدن أجدل العمدل علدى وضدل حلدول 

 -:جذرية لها بالتعاون مؤسسات المجتمل المدني وكافة المعنيين 
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 ) البدون (الملاحظات والتوصيات بشأن 

 تتحظالجمعيةلاي اداتبن ؤاةضحاظابيأءاحلا ضةلالجب يء. .1

تيمعالجمعيةلالجملنمالجعهكدز اةينجمدلااي دنلالجعقةعدةحابصدائةااةدها نشاشةدلا ضدرالجعضد ا د ةنافد اخطدال اةد  الجم سدةلا .2

 ئئةسهااحقةهلماف الجحصالا ضرالجم سةل.اجاناةحالجب يءاكنءالجملنما  اا ضحا ضراجسنءاا34لج ا هةلاجي دا

 .تيه ي اييل ي ا  الاحلا ضةلالجب يءاحقا ةناياشسنشةنابي لا بئ ايشلنئ   بغ اجضح اةلايةمضسالوةلالجيعلابي لا .3

تأةلالجمعيةلاف التخنذاخطال ا ندةايةضعاسلاجحلا ضةلا"الجقةادالوة ةدلا"الجهد اتقدفاحمدها ثدهةااةدنناتعهدعالجبد يءابحقدا لما .4

 شسنشةلالوسنسةل.ل 

  بغد ال سددهللافدد اا دد لئا ددنشاءاي  د احقددا  اياشسددنش ا دد شمااي ددنلالجحقدداقالجع شةدلايلال هعن ةددلاجضبدد يءتابعددنا  اددلائفددعا .5

ا.يتمائفضها2019 ضعنابأشها  اتما هحا نشاءابعمضسالوةلاف ا اشةاالجه ا ت اشلناة با يهل الجس ةحتاالجعينشنةالجال يةل

ةاةينجملالوي نلال شسنشةلاجضعهاةالجب يءايئفعالجهعةةزا  هنابع حلناكنفلاحقا لنالجع شةدلايلجسةنسدةلاشا  الجسضطهةحابضهيئ .6

ايلال هعن ةلايلال هصند ل.
 

 الملاحظات والتوصيات بشأن العمال المهاجرون
يلجه اةحاشأشلناعلاف الجقطنلالوهض ا(ابيأءالجيا6/2010تثعحالجمعيةلالجهي  ت الجه اتمه لنالجسضطهةحابةحالجحةحايلآلخها ضرالجقنشاءا ا .1

 .تيز زاحقاقالجيعنلالجعلن ه ح

 .نشنااجرالمدئل الجيعنلالجعلن ه حتب  الجمعيةلا ضقلناةحالئتانلايتةهةالجضغلالجقنئعلا ضرالجهعةةزا ضرااسنسالجم سةلايلجب ا صلااحة .2

ايل شصنةايه .3 ايلجعسنيلة ايلجي ل اخطنبالجهسنة  اشيه ا ضرا هيئة الجمعيةل الج ا ه ايتؤ ضلناتؤك  الجعمهعع اف  ااخت ةن اا ةضل  

 لجيه يلال ستةةلايلج سهائالجا   .

 ف اشأءالجيعنجلالجع زجةل.ا2015/ا68يمعالجمعيةلالجح اةلا ضرات اةباكنفلاشصاصالجقنشاءات .4

ف اسبةلاي فالالشهلنكن ااالااشهاالاايلتخنذالجلةرلالجينةلاجضقاىالجينةضلا  ةاا هل ل ا2010ئاماا هلئا نشاءالجيعلاف الجقطنلالوهض ا ننا .5

 .تزللاه نكالسهعهلئاجضي   اةحالالشهلنكن ابحقالجيعنلالجعلن ه حابسبضا يفاةهل بلاآجةن ات اةبالجقنشاء

 -تهعثلالشهلنكن احقاقالجيعنلالجعلن ه حاف : .6

 اتصلااجراالجيعنلابيضاائبنبالجيعلاا بنئ اف ادئ ن احهلئة ااكثها50 ضرالجيعلاف الوةنكحالجع يافل ااي اةرا ل ئاماادئ ل

   يئا  ةا هلئل اتع عاهبلالجايلايتمهةه.

 اةنكحالجيعلاجقال  ايلشههل ن الجستةلايلجصحلالجعل ةلالجي   اةحالفهقنئ. 

 ف الجضغطا ضةلمايا  ل لمالجسماءاف ااالسهخ لةلنلجيعنلا ضرالجها ةعا ضراايئلقابةضن ا"كعبةنال "اابيضاائبنبالجيعلا بنئا

 .ةنءايخن لاشهكن الجهنكس الجماللبيضالوح

 سن ن ا اةةنابن  نفلااجراحهةنشلماةحال  نمل ايلجيطلالجهسعةل.ا8لجيعنلا ضرالجيعلاوكثهاةحاابيضاائبنبالجيعلا بنئا 

 ئاما  يئا هلئل اتع عاهبلالجايلايالسةعنا المل الجساهاةحاائبنبالجيعلابنويئلقالجهسعةلالجخن لابنجيعنلابيضالحهانظ. 

تحتاذئ يلاةخنجاهلماجقنشاءال  نةلاياشلنا عنجلاالو نشضالجيعنلةحاحشتالجمعيةلالسهعهلئات نة اظنههةاابيندايتهحةلاا  لداكبةهةاال .7

اهنةيةلاديءااءاتتحقالج ات الجب حاتسببالابمضضاتضكالجيعنجلايلجعهن هةابلم.

دلئ اجسضطلالجقضن ايتطنجضابأالا هماابينداا اا  ب ا حالج ا تاتيمعالجمعيةلالجح اةلايتا ةلنابضهيئةااءاتخضعا هلئل ال بيندال  .8

 .يبن ااالابح ما ضنئ اشلنئ 

 شا  الجسضطهةحابضهيئةاا  لئا نشاءاجهمه ماكنفلااشاللالجي فالجع زج . .9

اتيل  ابهاديجلالج بلجمعيةلااتطنجض .10 اف اسةنقاإجغن اششنناكانال الجيعلايلسهب لجهاب شماا هلئةلاةةسهةتاا عنالاف اذجكاجعن ا تا ا ةن

ا(.U.P.R اتقنئ ههنااةنناآجةلالالسهيهل الج يئ الجينةلة ن يلا

اا عنلاي نةت الجع نملت الالحههلناحقاقاتاءااج يجلالج ا ت  بغ ا .11 ا  بغ اكعن اةهل بلاءاتُ يئاآجةلاجلن ة ىالحههلناا ع حاةحاختجلن

 ضراةبندئةاتاياالاتيهع اهبهالآلجةلال هعندلاكضةناايتين ضا ضةلنحالشهلنكن اعنا ال لاشهاةتحققافةاءاياتاائبنبالجيعلاجضهيه ين ايلجضالئ 

 . حاهبهالالشهلنكن إلبتغاجلجيعنلااشاسلما

الجصحة  .12 اف الالتمنه ا هلئل الج لخضةلااجرالجلةرلالجينةلاجضقاىالجينةضلايتيهبهه الجيعنجلالجع زجةلاباملئة  يزمااتثعحالجمعيةلاشقلاتبيةلاادلئة

 نةت الجع نمل.حقاقا عنلاي 

 لتخنذالجه لبةهالجال يةلالج اةضلابضعنءابقن ايثنئقالجساهاف احامةالجيعنلالجعلن ه ح. .13

 ا مندايا هلئالآلجةن الجال يةلالجع نسبلابيأءاةهل بلايةهنبيلاا عنلاياشيطلاة نتضالسهق لنا عنلاي نةت الجع نمل. .14

 

 الملاحظات والتوصيات بشأن الاتجار بالبشر

(تاجضي  دد اةددحالوح ددننالجهدد ا91/2013ةددلااااددنلااح ددننا ددنشاءاة نفحددلالالتمددنئابنوشددخنصايتله ددضالجعلددن ه حا تتحدظالجمعي .1

 هضع لنالجبهيتاكاجةحالجعضحقةحابنتان ةلالوةمالجعهح ةاجع نفحدلالجمه عدلالجع شعدلا بدهالجا  ةدلابيدأءاة دعاي عدعايةين بدلالالتمدنئا

 -حاهبهالج ال صالجهيه يةلا:بنوشخنصاية نفحلاتله ضالجعلن ه حاتايةحابة

 .ااشين اهةرلاايا للاي  ةلاةي ةلابه اةبايتايةلااح ننالجقنشاء

 .ت لبةهاةسن  ةايحعن لا حن نالالتمنئابنوشخنصايلجعلن ه حالجعلهبةح 

 لآلجةن الجه اةحاشأشلناتافةهالجعيضاةن اجضضحن نا حال  هل ل الجقضنئةلايل دلئ لالجه اتهيضقابأي ن لم.ا 
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 بةهالجه اتهة الجهينف الجمس  ايلج اسنش ايلال هعن  اجضحن نالالتمنئابنوشخنصايلجعلن ه ح.لجه ل 

 .ل  هل ل الجه ات الاا ندةا حن نالالتمنئابنوشخنصايلجعلن ه حالجعلهبةحااجرااي نشلماديءاتأخةه 

 .لجها ةلالال هعن ةلاحالا ضن نالالتمنئابنوشخنصايتله ضالجعلن ه ح 

  الجهينيءاةعالجع شعن ااةهالجح اةةلالجعي ةلابحقاقال شسنء.اا هل ل ايآجةن

تثعحالجمعيةلاشين الجملن الجعخهصلاف اشأءاة نفحلالالتمنئابنجبيهااالااشلناتدهحاظا ضدراةتحقدلالجيعدنلا الجحضقدلالو ديفا(ا .2

 ا حنبالجيعلالجعهائ ةحاف ا هلئمالالتمنئابنجبيهاالاملجالا ضقن .ابيضحةثااءا

 لادالجلةرلالجينةلاجضقاىالجينةضلاجهايةلاآجةن احعن لاحقاقالجيعدنلايكدبجكاتايةدلاآجةدن اة نفحدلالالتمدنئابنجبيدهتاتثعحالجمعيةلا .3

هتايتدثعحائفدعاتصد ةفالج ا دتافد اةمدنلاة نفحدلاجقضدن ا ضدرالالتمدنئابنجبيدةحالالجه اتع حالجح اةلادشرالجعين ةهاي االااجرا

 لالتمنئابنجبيه.

 تطا هايتح  ثاةهكزاا ال الجيعنجلالجع زجةل.التخب اةمعا لاةحالجه لبةهابيأءالحشتالجمعيةلااءالجملن الجعخهصلا .4

 
ا

 الملاحظات والتوصيات بشأن الحريات العامة

 تحثالجمعيةلالجسضطهةحا ضرا هيئةاتي  لا نشاءال  تنال ج ههيش اجة اءاةالئعناجض سهائالجا   ايلجص اكالج يجةل.ا .1

ا  الجمعيةلا ضقلنابيأءالجههل عالج سب الجعضحاظاف اةضفاحه لالجهيبةها حالجها ابيهرالجاسنئل.تب .2

 .ف الج ا تاتق  ماا حنبالجها اجضعحنكعلتا ثةها ضق نايةخنيف نا ضرايل عايةسهقبلاحه لالجهيبةها حالجها  .3

يفقدناجضدالبطالجيده يلايلج سدهائاايبةده  بغ ا ضدرالجح اةدلااءات ادلاجمعةدعالوشدخنصاةعنئسدلاحقلدمافد احه دلالجدها ايلجه .4

اتاي  بغ اا ضنًااءاتحع اتي د لايسنئطال  تن.ايلجعالثةقالج يجةل

تؤك الجمعيةلا ضرا هيئةالجهزلناح اةلاديجلالج ا تابإتنحلايتيز زاحه دلالجدها ايلجهيبةدهايفقدناجعدنا هئتدهااح دننالج سدهائا .5

ةلاذل الجصدضلابدن  تنالجعهئد ايلجعسدعالاايالجعطبا دن ايلج يدهااياةحا عنشن اتاف اا نئاتطبةقالوح ننالجهيه يالجا   

 شب ن الجهال لالال هعن  .

(اةحالج سهائالج ا ه ايلجه ات صا ضدرا7تهىالجمعيةلااشها هيةحا ضرالجمعةعادلخلالجعمهععالج ا ه الحههلناشصالجعندةائ ما  .6

(اةدحا30"تايشدصالجعدندةائ دما لحما ضلايثقرابدةحالجعدال  ةحلجي لايلجحه لايلجعسنيلةاد نةن الجعمهععايلجهينيءايلجههااءا"

(اةددحالج سدهائتايلجهدد اتدد صا ضددرااءا35لج سدهائايلجهدد اتدد صا ضدرااءا"لجحه ددلاشخصددةلاة ااجدل"تايكددبلاشددصالجعدندةائ ددما 

شدننالجيدننااياالا خدلاذجدكابنج اةطضقلتايتحع الج يجلاحه لالجقةننابيدينئهالود دنءا بقدناجضيدندل الجعه ةدلا ضدراالال هقندحه لا"

حه لالجها ايلجبحدثالجيضعد اة ااجدلتايج دلااشسدنءاةحالج سهائايلجه ات صا ضرا"اا36"تاا نفلااجراح مالجعندةا  نف الآلدلب

ا".احقالجهيبةها حائا هايشيههابنجقالاايالج هنبلاايااةههعنتايذجكايفقناجضيهي ايلوي نلالجه ا بة لنالجقنشاء

ا65(اةدحالجقدنشاءائ دما16(ايا 4بيد نادسدهائ لالجعدندتةح: ا2006لجصندئاف الويلاةحاةن ااا عنالاجح مالجعح علالج سهائ لا .7

تا  الجمعيةلابضهيئةااءات داءاكنفدلالجهمعيدن الجينةدلاةهنحدلابن خطدنئاا يأءالال هعن ن الجينةلايلجهمعين ا1979جس لا

ئالجملن الجعي ةلابنجح اةدلا ضدراتدأةةحالجهمعدعاياالا  اءاه نكا ة ا ضرالو لالجينناجضحقاف الجهمعين الجسضعةلاي قهصهادي

ابي ال خطنئابع نشهايتا ةهه.

شهحاظا ضرابيضالجيهي الجه اتهطضبلنالجملن الجعخهصلاةحاا لااشلنئاةؤسسن الجعمهععالجع ش اية لنا  نالجحصالا ضرا .8

اد ماةنج اةحالج يجلااياةقهاتعنئسالجعؤسسلاشين لناةحاختجه.

فد اشدأءالوش  دلاي عيةدن الج ادعالجيدنناجةهعنشدراةدعاا24/1962تطدا هاشصداصايةدالدالجقدنشاءاتؤك الجمعيةلا ضدرا دهيئةا .9

 .يبعنا ع حلناةز  لاةحالجحه لاجععنئسلااشيطهلناتطائا علاةؤسسن الجعمهععالجع ش الج ا هةلاف اهبهالجعهحضل
ا

 الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.

جضملدن الجعخهصدلايتدماشيدههافد ايسدنئلاالدنيئفي دناتقه دهلاحاجاةتحشدن جضسمحالجعهكز اي داداال م نئا  ةان تبةحاج نااث  .1

 ل  تن.
شطنجددضالجح اةددلابددنالجهزلنابأح ددننالج سددهائايلجهيدده ين الجا  ةددلايلجصدد اكالج يجةددلابيددأءات شددةمايئ ن ددلاحقدداقالجسددم ن ا .2

 يلجعحهمز ح.

 ةلابز نئةاةهلكزالجها ةفايلجعؤسسدن ال  دتحةلاسدال ام دنئل اديئ دلاايااخدهىا  بغ اجضح اةلااءاتسع اجضع شعن الجحقا .3

 ةان رل.

 .نةلاجضهحقةقن ا حايملئةالج لخضةلشطنجضايشؤك ا ضرا هيئةافصلال دلئةالجينةلاجألدجلالجم نئةلايل دلئةالجي .4
ا

 المرأةحقوق الملاحظات والتوصيات بشأن 

فد اتضقد اشد نيىالجي دفالوسده ايلجع زجد ا د الجعدهاةتالوةدهالجدب ا يدزماسدبلااتدثعحالجمعيةدلاديئا"الجيده لالجعمهعيةدلا" .1

 لالشهصنةالجقنشاش اجضحن نالجي فالجع زج اةحالج سن تايتؤك ا ضرا هيئةاببلالجعز  اةحالجملاداف اهبلال  نئ.



 

 4/5 

شن الجضم لالجعي ةلابنجقضدن اتحثالجمعيةلالج يجلا ضرا هيئةاشيهالتان ةلالجقضن ا ضراكنفلااش نلالجهعةةزا  الجعهاةايةتح .2

 ضرا عةعااش نلالجهعةةزا  الجعهاةا ضرا عةعايملئل الج يجلايةمضدسالوةدلاي ضدراكنفدلاشدهلئ الجعمهعدعاةدحاا دلا دعنءا

 لجها ةلابلنايت اةبهنتاحةثاتتحظالجمعيةلا صائلاف اهبلالجمنشض.

لجهعةةددزا دد هنابع حلددناكنفددلاحقا لددنالجع شةددلااشا دد الجسددضطهةحابضددهيئةاةينجمددلالوي ددنلال شسددنشةلاجضعددهاةالجبدد يءايئفددع .3

 يلال هعن ةلايلال هصند ل.

تتحددظالجمعيةددلااشددهاالاملجددتالجعددهاةالجبدد يءاتيددنش اةددحالجهعةةددزا دد هناي دد ااب نئلددنافدد الجحددقافدد الجهيضددةمايلجيعددلايلجه ن ددلا .4

 يلجصحةلايلجحقاف الجحصالا ضرا الماساهاجضه قلا   الجحن ل.

لا ضرا هيئةالجقةنناب يئل ات ئ بةلاةهخصصلاوفدهلدالجيده لايلجعحدنةةحالجيدنةةحايلجقضدنةاتحثالجمعيةلالجملن الجعخهص .5

 بيأءالجهحقةقالجاينلاف اا عنلالجي فالجب ا  ا ُعنَئسا  الجعهاةاةحاا لا عنءالجيقابلا ضةه.

لج سدن ا شدهلةاتطنجضالجمعيةدلاي ضدراي دهالجسده لالجسدضطن الجعي ةدلابضدهيئةالتخدنذال  دهل ل الج اةضدلابضدعنءاخضدالا .6

 حنئسن اف اكنفلااةنكحايةهلحلالالحهمنمتاجضعنءا  ناتيه لحاجضهحهشالجم س اايالجي ف.

اءاتية الج شدهافد ا دنشاءالجم سدةلاةدحاا دلا دعنءالجعسدنيلةابدةحالجعدهاةايلجه دلافد اشدأءاتع دةحالجعدهاةا  بغ اج يجلالج ا تا .7

 اةابنجه ل.لج ا هةلاةحاة  ا  سةهلناوب نئلنايمي لنااةهالج ا ه ااس

تحثالجمعيةلالجملن الجعي ةلاب يجلالج ا تا ضراا د لئا دنشاءاجحعن دلالجعدهاةاةدحالجي دفابعدنا هالفدقاةدعالجيده يلال سدتةةلا .8

 ان .  ضرااءا ضعحاتيه انايل حناجضي فاب نفلااش نجهتاي هضعحاا ضنا هيئةااشين اةهكزاا ال اجضعي

أءاحقاقالوشخنصاذي ال  ن لاةدحاةدالداخن دلاكعبدندئا نةدلاجحقداقا(اف اش08/2010تتحظالجمعيةلاخضاالجقنشاءائ ما  .9

 ةحالالتان ةلالج يجةلاجحقاقالوشخنصاذي ال  ن ل.ا7ياا6لج سن اةحاذي ال  ن لايفقنا  نئالجعندتةحا

 

 الرعاية الصحيةالملاحظات والتوصيات بشأن 

ختلاتطا هالجعسهياةن الجعا ادةاحنجةدنايلجيعدلا ضدراتؤك الجمعيةلا ضرااة نشةلاةينجملابيضاةينكلالجخ ةن الجصحةلاةحا .1

 م ندةا  دهنابعنا سها ضا  دالجس نءابن  نفلااجراتطا هالجعسها ان الجطبةلالجع هيهةاف اكنفلاة ن قالج ا ت.

هماتقد  علناةسنيلةاكنةضلاف اشأءالجه ن لالجصحةلالجه ا دا عةعالوفهلدالجخن يةحاجاال هلنات الاةسنيلةاءااج يجلالج ا ت  بغ ا .2

 ئسعةنادلخلاديجلالج ا تاف التسن ناةعالجيه يلال ستةةلايلج سهائالجا   ايلالتان ةن الج يجةلاذل الجصضل.

(اةدحالج سدهائايلجهد اتد صاا15شحثاديجلالج ا تا ضرالالجهزلنالج نةلابنال ه ن ابنجصحلالجينةلاديءاتعةةدزاتا عدتابنجعدندةا ا .3

 ".اينةلايباسنئلالجا ن لايلجيتجاةحالوةهل ايلويبرلتي رالج يجلابنجصحلالج ضرااءاا"ا

(اةدحالج سدهائالجهد ا29تا  الجمعيةلابضهيئةاة نهضلاكنفلااش نلالجهعةةزاف اشأءالجه ن لايلجخ ةن الجطبةلايفقدناجضعدندةا  .4

نةدلاالاتعةةدزابةد لمالج نساسالسةلاف الج هلةلال شسنشةلايهماةهسنييءاج ىالجقنشاءافد الجحقداقايلجال بدن الجيت صا ضرااءا"ا

 "ا.ف اذجكابسبضالجم ساايالو لاايالجضغلاايالج  ح

(اةحال  تءالجينجع اجحقاقال شسنءالجه اتحشهالجهعةةزالجي صه اب نفلا ائهتاا2تا  الجمعيةلابضهيئةاا عنلالجعندةا ا .5

ءتاديءاا اتعةةدزتاكدنجهعةةزابسدبضاحةثات صا ضرااءا"اج لااشسنءاحقالجهعهعاب نفلالجحقاقايلجحه ن الجالئدةاف اهبلال  ت

الجي صهاايالجضاءاايالجم ساايالجضغلاايالج  حاايالجها الجسةنس ااياا ائا اآخه...ا".

تايلجهد اتد صالج يجةلاجضقضن ا ض ا عةعااش نلالجهعةةزالجي صه ا(اةحالالتان ةل5  بغ اج يجلالج ا تالجيعلاب صالجعندةائ ما  .6

حشهالجهعةةزالجي صه ايلجقضن ا ضةهاب نفدلااشد نجهتايبضدعنءاحدقاكدلااشسدنءتاديءاتعةةدزاتهيل الج يلالو هلةاب ضرااءا"ا

حدقا..افد الجعسدنيلةااةدننالجقدنشاءتالاسدةعنابصد دالجهعهدعابدنجحقاقالجهنجةدل:اث د تبسبضالجيدهقاايالجضداءاايالو دلالجقداة اايال 

 ". ةن الال هعن ةليلجه ن لالجطبةلايلجضعنءالال هعن  ايلجخالجهعهعابخ ةن الجصحلالجينةل

ابسدبضاتعةةدزاايالسدهث ن اا ابد يءالجطبةدلايلجعسهحضدهل الودي دلا عةدعجأل نشدضاالجصدح الجهدأةةحا غط الجمعيةلابأءاطنجضت .7

ا.لجم سةل

يلجب اتضن اتابعا بهائسانالجخ ةن الجصدحةلا ضدراا294/2017تا  الجمعيةلابإ ندةالج شهاف ا هلئايم هالجصحلائ ما .8

ةحالج سهائالجا   ايلجهد اتد صا ضدرااءا"اا7حا يهل الو ينةاتايهااةنا هينئ اةعاشصالجعندةالو نشضاديءالجعال  ة

 ".الجي لايلجحه لايلجعسنيلةاد نةن الجعمهعع,ايلجهينيءايلجههلحما ضلايثقرابةحالجعال  ةح

آجةلاتق  مالجخ ةن الجطبةلاتؤك الجمعيةلااءافصلالو نشضا حالجعال  ةحاف الجه ن لالجصحةلاياءاكنءا ل ةااجراا ندةات شةما .9

االااشها يابهاشالاةحالجهعةةزا ضرااسنسالجم سةلااذااءالجهعةةزا ُعنئسا  الو نشضاف ابيدضا الشدضالجخد ةن الجطبةدلائادما

 لجهأةةحالجصح الجب ا  فياشهاياسههماس ا ن.
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