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 الكويت
 مناقشة االستعراض الدوري الشامل

( 2020 يناير 31 – 20)  35الدورة    

 
2012 وليوي  

 

 

تحرص الجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان، على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العالقة بأوضاع 
منها  لس االقتصادي واالجتماعي، إيمانالمركز االستشاري بالمجبعد حصولها على ا ةاإلنسان داخل دولة الكويت، خاص حقوق

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

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

من أجل تنفيذ كافة التزاماتها  الحادية والعشرينوالتوصيات والمالحظات التي قبلتها أمام آلية االستعراض الدوري الشامل في دورته 
 :وتعهداتها الدولية بصورة غير منقوصة

التعديالت الالزمة على قانوو  نوشانء الاديوا  الاولوق ل  او   تؤكد الجمعية على ضرورة تهيئة الظروف التشريعية تمهيدا إلجراء .1
 .ليتواف  تمنمن مع مبندئ بنريس 5112 / 15 وال نوو  76/5112اإلوسن  

 .ضرورة نعداد خلة نستراتيجية ولوية ل منية وتعزيز   و  اإلوسن  .5
ماا  اتقنقيااة  4و 1تمنماان مااع المااندتي   ضاارورة ندرات تعريااف جريمااة التعااأيك ضاام  ن كاانا قاانوو  الجاازاء الكااويتق  بماان يتلاانب  .3

 . م  العهد الدولق الخنص بنل  و  المدوية والسينسية 6مونهضة التعأيك  والمندة 
 .العمل على تعديل التشريعنت الولوية اتسنقن مع االتقنقينت والصكوك الدولية ل  و  اإلوسن  التق اوضمت نليهن الكويت .4
ى بعااب بوااود اتقنقياانت وصااكوك   ااو  اإلوساان  فيماان ال يتعاانرب مااع الشااريعة العماال علااى ساا ك ت قظاانت دولااة الكوياات علاا .2

 .اإلسالمية
االتقنقيااة : ضاارورة السااعق ماا  نجاال اوضاامنا دولااة الكوياات نلااى االتقنقياانت التااق لااا تصااند  عليهاان بعااد  وعلااى وجاا  الخصااوص .7

االختيااانرأل ا ول المل اا  بنلعهاااد الااادولق   والبروتوكاااول (1991)الدوليااة ل منياااة   ااو  جمياااع العمااانل المهاانجري  ونفاااراد نساارها 
الخنص بنل  و  المدوياة والسينساية بشات  ت اديا شاكنوأل ما  قبال ا فاراد  واتقنقياة خقاب  انالت اوعاداا الجوساية  واتقنقياة وضاع 

 .ا شخنص عديمق الجوسية  نضنفة نلى اتقنقينت موظمة العمل الدولية التق لا تصند  عليهن دولة الكويت نلى اآل 
 .داخل المجتمع الكويتق تعزيز التث يف والتوعية ب  و  اإلوسن ورة بأل المزيد م  الجهود ال ثيثة م  نجل ضر  .6
جماانال  يتعااي  علااى  كومااة دولااة الكوياات توقيااأ ساانئر تعهااداتهن اللوعيااة فااق مجاانل   ااو  اإلوساان  بماان ال يتعاانرب نو يخاانلف  .2 وا 

 .ن كنا الشريعة اإلسالمية
 

عيدة إذ يهمهددا فيمدا يلدي، إدراز أبدرز مالحظاتهدا وتوصدياتها الموجهددة إلدى حكومدة دولدة الكويدت بشددأن وبعدد مدا تقددم، فدلن الجم
أوضاع حقوق اإلنسان فيها، أماًل منهدا فدي قيدام الحكومدة الكويتيدة بلعدادة النظدر فدي تلد  القضدايا مدن أجدل العمدل علدى وضد  

 -:يين حلول جذرية لها بالتعاون مؤسسات المجتم  المدني وكافة المعن
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 (البدون ) املالحظات والتوصيات بشأن 
 .تال ظ الجمعية وجود تبنلؤ مل وظ بشت   ل قضية البدو  .1
تشااجع الجمعيااة الجهاانز المركاازأل معنلجااة نوضاانص الم يمااي  بصااورة اياار قنووويااة علااى المضااق قاادمن فااق خلااوات مااو  الجوسااية  .5

 .ن  رئيس  ن  يتها فق ال صول على الجوسيةنلقن م  البدو  كن  الجهنز قد نعل  على لس 34الكويتية لعدد 
وسنوين بشكل جأرأل ووهنئقيوبغق لل كومة ومجلس ا مة العمل بشكل  .3  .تشريعق وواقعق يكقل  ل قضية البدو    وقين وا 
 التاق ت اف  جار عثارة نمانا تمتاع البادو  ب  اوقها" ال ياود ا موياة " تتمل الجمعية فق اتخنأ خلوات جندة وملموساة ل ال قضاية  .4

 .اإلوسنوية ا سنسية
وساانوق يااوظا نوضاانص ال  ااو  المدويااة واالجتمنعيااة للباادو   بماان يكقاال رفااع  .2 يوبغااق اإلسااراص فااق نصاادار قاانوو  ولوااق   ااوقق وا 

 .وتا رفض  5119علمن بتو  قد تا لرح قنوو  بمجلس ا مة فق يوويو التق يالقووهن موأ عشرات السوي    المعنونة الواقعية
ووصق السللتي  بضرورة معنلجة ا وضنص اإلوسنوية للمرنة البادو  ورفاع التميياز ضادهن بمو هان كنفاة   وقهان المدوياة والسينساية  .7

 .واالجتمنعية واالقتصندية
 

 املالحظات والتوصيات بشأن العمال املهاجرون
والتق م  بشت  العمل فق ال لنص ا هلق (  7/5111) ال نوو   تثم  الجمعية التعديالت التق تجريهن السللتي  بي  ال ي  واآلخر على .1

 .شتوهن تعزيز   و  العمنل المهنجري 
 .نون نلى ازدراء العمنل المهنجري تبدأل الجمعية قل هن م  ارتقنص وتيرة اللغة ال نئمة على التمييز على نسنس الجوسية والأأل يصل ن ي .5
والعدل والمسنواة واإلوصنف وهق نخالقينت نصيلة فق المجتمع الكويتق وتؤصلهن تؤكد الجمعية على ضرورة وشر خلنك التسنم   .3

 .الشريعة اإلسالمية والدستور الولوق
 .فق شت  العمنلة الموزلية 5112/ 72شجع الجمعية ال كومة على توقيأ كنفة وصوص ال نوو  ت .4
مة لل وى العنملة عدة نجراءات فق سبيل وقف االوتهنكنت نال نو  واتخنأ الهيئة العن 5111راا نقرار قنوو  العمل فق ال لنص ا هلق عنا  .2

 .ال تزال هونك استمرار للعديد م  االوتهنكنت ب   العمنل المهنجري  بسبك ضعف مراقبة آلينت توقيأ ال نوو 
 -:تتمثل اوتهنكنت   و  العمنل المهنجري  فق .7

 راا  درجة مئوية نو نكثر 21شوفة فق درجنت  رارة تصل نلى على العمل فق ا منك  المك العمنل بعب نربنك العمل نجبنر
 .صدور عدة قرارات تموع هأا القعل وتجرم 

 نمنك  العمل ل واعد واشترالنت السالمة والص ة المهوية العديد م  افت نر. 
  يداعها السجو  فق  فق الضغل عليها الستخدامهن" كمبينالت"العمنل على التوقيع على نورا  بيضنء  بعب نربنك العملنجبنر وا 

 .بعب ا  ين  وخنصة شركنت التنكسق الجوال
  سنعنت يومين بنإلضنفة نلى  رمنوها م  اإلجنزات والعلل الرسمية 2العمنل على العمل  كثر م   بعب نربنك العملنجبنر. 
 ور قرارات تموع هأا القعلراا صد والسيمن جوازات السقر م  نربنك العمل بن ورا  الرسمية الخنصة بنلعمنل بعب ا تقنظ. 

ت ت أريعة مخنلقتها ل نوو  اإلقنمة ونوهن عمنلة  ا جنوك العمنلم  ال ظت الجمعية استمرار تونمق ظنهرة نبعند وتر يل نعداد كبيرة  .6
 .هنمشية دو  ن  تال   الكقالء الأي  تسببوا بجلك تلك العمنلة والمتنجرة بها

ة ن  تخضع قرارات اإلبعند اإلدارأل لسللة ال ضنء وتلنلك بتال يتا نبعند نأل نجوبق ع  الكويت تشجع الجمعية ال كومة وتوصيهن بضرور  .2
 .وبنت نال ب كا قضنئق وهنئق

 .ووصق السللتي  بضرورة نصدار قنوو  لتجريا كنفة نوواص العوف الموزلق .9
فق ألك لمن تعهدت ب  دولة الكويت لوعين فق سين  إلغنء وظنا كقنالت العمل واستبدال  بوظا نجرائية ميسرة  نعمنال بالجمعية  تلنلك .11

 (.U.P.R) ت نريرهن نمنا آلية االستعراب الدورأل الشنملمونقشة 
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مدى ا تراا  يمك  م  خاللهن مراقبةن  تُوشئ آلية لهن يوبغق كمن  عمنل وعنمالت المونزل كقل ا تراا   و  تن   لدولة الكويتيوبغق  .11
على مبندرة   ونال تعتمد هأه اآللية اعتمندا كلين  وتعنقك عليهنمن يواجهوو  م  اوتهنكنت ت    فين  و     نربنك العمل للتشريعنت واللوائ

 .ع  هأه االوتهنكنتإلبالغ لالعمنل نوقسها 
جنه الص ي  يعزز   و  تثم  الجمعية و ل تبعية ندارة العمنلة الموزلية بوزارة الداخلية نلى الهيئة العنمة لل وى العنملة وتعتبره قرارا فق االت .15

 .عمنل وعنمالت المونزل
 .اتخنأ التدابير الواقعية الكقيلة بضمن  ب نء وثنئ  السقر فق  وزة العمنل المهنجري  .13
قرار اآللينت الواقعية المونسبة بشت  مراقبة ومتنبعة نعمنل ونوشلة مكنتك است داا عمنل وعنمالت المونزل .14  .نيجند وا 
 

 ن االجتار بالبشراملالحظات والتوصيات بشأ
  للعديااد ماا  ا  كاانا التااق (11/3112)تال ااظ الجمعيااة ناقاانل ن كاانا قاانوو  مكنف ااة االتجاانر بن شااخنص وتهريااك المهاانجري   .1

يتضموهن البروتوكولي  المل  ي  بنتقنقياة ا ماا المت ادة لمكنف اة الجريماة الموظماة عبار الولوياة بشات  مواع وقماع ومعنقباة االتجانر 
 -:ف ة تهريك المهنجري    وم  بي  هأه الوواقص التشريعية بن شخنص ومكن

  نوشنء هيئة نو جهة ولوية معوية بتوقيأ وتقعيل ن كنا ال نوو. 
  تدابير مسنعدة و منية ض نين االتجنر بن شخنص والمهنجري  المهربي. 

 التق تتعل  بتوضنعها اآللينت التق م  شتوهن توفير المعلومنت للض نين ع  اإلجراءات ال ضنئية واإلدارية . 

  التدابير التق تتي  التعنفق الجسدأل والوقسنوق واالجتمنعق لض نين االتجنر بن شخنص والمهنجري. 

 اإلجراءات التق تكقل نعندة ض نين االتجنر بن شخنص والمهنجري  المهربي  نلى نولنوها دو  تتخير. 

  يك المهنجري التوعية االجتمنعية  ول قضنين االتجنر بن شخنص وتهر. 

  نجراءات وآلينت التعنو  مع الموظمنت اير ال كومية المعوية ب  و  اإلوسن. 
ال ل ة ا ضاعف ) تثم  الجمعية وشنل الجهنت المختصة فق شت  مكنف ة االتجنر بنلبشر نال نوهن تت قظ على مال  ة العمنل  .3

 .ر بنلبشر ال زالوا لل نءنص نك العمل المتورلي  فق جرائا االتجن بعب يث ن  ( 

تثم  الجمعية جهود الهيئة العنمة لل وى العنملة لتقعيل آلينت  منية   و  العمنل وكألك تقعيل آلينت مكنف ة االتجانر بنلبشار   .2
ر  وتاثم  رفاع تصاويف الكويات فاق مجانل مكنف اة ل ضانء علاى االتجانر بنلبشاما  ا التق تمك  ال كومةندوى المعنيير وصوال نلى 

 .تجنر بنلبشراال

 .تلوير وت ديث مركز نيواء العمنلة الموزلية اتخأت مجموعة م  التدابير بشت ال ظت الجمعية ن  الجهنت المختصة  .4

 
 

 املالحظات والتوصيات بشأن احلريات العامة
 . ت ث الجمعية السللتي  على ضرورة تعديل قنوو  اإلعالا اإللكترووق ليكو  موائمن للدستور الولوق والصكوك الدولية .1

 .تبدأل الجمعية قل هن بشت  التراجع الوسبق المل وظ فق ملف  رية التعبير ع  الرنأل بشتى الوسنئل .3
 .فق الكويت مست بل  رية التعبير ع  الرنألت ديا نص نك الرنأل للم نكمة  يثير قل ون ومخنوفون على واقع و  .2

وف اان لضاااوابل الشاااريعة والدساااتور  يوبغااق علاااى ال كوماااة ن  تكقاال لجمياااع ا شاااخنص ممنرسااة   هاااا فاااق  ريااة الااارنأل والتعبيااار .4
 .  ويوبغق نيضًن ن  ت مق تعددية وسنئل اإلعالا والمواثي  الدولية
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إتن ااة وتعزيااز  ريااة الاارنأل والتعبياار وف اان لماان قررتاا  ن كاانا الدسااتور تؤكااد الجمعيااة علااى ضاارورة التاازاا  كومااة دولااة الكوياات ب .5
م  ضمنونت   فق نلنر تلبيا  ا  كانا التشاريعية أات الصالة بانإلعالا المرئاق والمساموص نو الملبوعانت والوشار نو  الولوق

 .شبكنت التواصل االجتمنعق

ماا  الدسااتور الكااويتق والتااق تااوص ( 7)وااص المااندة رقااا  تاارى الجمعيااة نواا  يتعااي  علااى الجميااع داخاال المجتمااع الكااويتق ا تااراا .6
ما  ( 21)  ووص المندة رقا "العدل وال رية والمسنواة دعنمنت المجتمع والتعنو  والترا ا صلة وث ى بي  الموالوي  "على ن  

 رياة "علاى ن  م  الدستور  والتق تاوص ( 25)  وكأا وص المندة رقا "ال رية شخصية مكقولة"الدستور والتق توص على ن  
ال يخال ألاك بنلوظانا العانا نو يوانفق نملل اة  وت ماق الدولاة  رياة ال يانا بشاعنئر ا ديان  لب ان للعاندات المرعياة علاى  االعت ند
 رياة الارنأل والب اث العلماق مكقولاة  ولكال نوسان   ا  " ما  الدساتور والتاق تاوص علاى  26  نضنفة نلاى  كاا الماندة "اآلداك

 ". ه بنل ول نو الكتنبة نو ايرهمن  وألك وف ن للشرول وا وضنص التق يبيوهن ال نوو التعبير ع  رني  ووشر 
 65ما  ال انوو  رقاا ( 16)و ( 4:)بعدا دساتورية الماندتي  3116نعمنال ل كا الم كمة الدستورية الصندر فق ا ول م  منيو  .7

تكاو  كنفاة التجمعانت العنماة متن اة بنإلخلانر توصق الجمعية بضرورة ن   يشت  االجتمنعنت العنمة والتجمعنت 1171لسوة 
ونال يكااو  هواانك قيااد علااى ا صاال العاانا لل اا  فااق التجمعاانت الساالمية وي تصاار دور الجهاانت المعويااة بنل كومااة علااى تااتمي  

 .التجمع بعد اإلخلنر بمكنو  وتوقيت 
ع المادوق وموهان عادا ال صاول وت قظ على بعب الشرول التاق تتللبهان الجهانت المختصاة ما  نجال نشاهنر مؤسسانت المجتما .8

 .على دعا منلق م  الدولة نو م ر تمنرس المؤسسة وشنلهن م  خالل 
فااق شاات  ا وديااة وجمعياانت الوقااع العاانا ليتمنشااى مااع  34/1163تؤكااد الجمعيااة علااى ضاارورة تلااوير وصااوص ومااواد ال اانوو   .1

 .مزيدا م  ال رية لممنرسة نوشلتهنوبمن يمو هن  تلور عمل مؤسسنت المجتمع المدوق الكويتية فق هأه المر لة
 

 .املالحظات والتوصيات بشأن أوضاع السجون ومراكز التوقيف واالحتجاز
للجهاانت المختصااة وتااا وشااره فااق وساانئل  هاانورفعواان ت رياارا  ول مال ظاانتللسااج  المركاازأل وجااود  اتزياانر  عاادة تبااي  لواان نثواانء .1

 .اإلعالا

نا الدسااااتور والتشااااريعنت الولويااااة والصااااكوك الدوليااااة بشاااات  توظاااايا ورعنيااااة   ااااو  السااااجونء ولنلااااك ال كومااااة بااااناللتزاا بت كاااا .3
 .والم تجزي 

يوبغااق لل كومااة ن  تساام  للموظماانت ال  وقيااة بزياانرة مراكااز التوقيااف والمؤسساانت اإلصااال ية سااواء زياانرات دوريااة نو نخاارى  .2
 .مقنجئة

 .نمة للت  ي نت ع  وزارة الداخليةنئية واإلدارة العولنلك ووؤكد على ضرورة فصل اإلدارة العنمة لألدلة الجو .4

 
 املرأةحقوق املالحظات والتوصيات بشأن 

فاااق تل اااق شاااكنوى العواااف ا سااارأل والموزلاااق ضاااد المااارنة  ا مااار الاااأأل يعااازز سااابل " الشااارلة المجتمعياااة " الجمعياااة دور تاااثم   .1
 .االوتصنف ال نوووق لض نين العوف الموزلق م  الوسنء  وتؤكد على ضرورة بأل المزيد م  الجهود فق هأا اإللنر

فاااة نشاااكنل التميياااز ضاااد المااارنة ومال ظااانت اللجواااة المعوياااة ت اااث الجمعياااة الدولاااة علاااى ضااارورة وشااار اتقنقياااة ال ضااانء علاااى كن .3
وعلاى كنفاة شارائ  المجتماع ما  نجال بنل ضنء على جميع نشكنل التمييز ضاد المارنة علاى جمياع وزارات الدولاة ومجلاس ا ماة 

 .ضمن  التوعية بهن وتوقيأهن   يث تال ظ الجمعية قصورا فق هأا الجنوك
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ضااارورة معنلجااااة ا وضاااانص اإلوسااانوية للماااارنة البااادو  ورفااااع التمييااااز ضااادهن بمو هاااان كنفاااة   وقهاااان المدويااااة ووصاااق السااااللتي  ب .2
 .واالجتمنعية واالقتصندية

تال اااظ الجمعياااة نوااا  ال زالااات المااارنة البااادو  تعااانوق مااا  التميياااز ضااادهن وضاااد نبونئهااان فاااق ال ااا  فاااق التعلااايا والعمااال والرعنياااة  .4
 .سقر للتو ل عود ال نجة والص ية وال   فق ال صول على جواز

ت ااث الجمعيااة الجهاانت المختصااة علااى ضاارورة ال ياانا باادورات تدريبيااة متخصصااة  فااراد الشاارلة والم اانمي  العاانمي  وال ضاانة  .5
 .بشت  الت  ي  القعنل فق نعمنل العوف الأأل قد ُيمنَرس ضد المرنة م  نجل ضمن  الع وبة علي 

لمعوياااة بضااارورة اتخااانأ اإلجاااراءات الكقيلاااة بضااامن  خضاااوص الوسااانء إلشاااراف تلنلاااك الجمعياااة وعلاااى وجااا  السااارعة الساااللنت ا .6
 . نرسنت فق كنفة نمنك  ومرا ل اال تجنز  لضمن  عدا تعرضه  للت رش الجوسق نو العوف

ن  تعيااد الوظاار فااق قاانوو  الجوسااية ماا  نجاال ضاامن  المساانواة بااي  الماارنة والرجاال فااق شاات  تمكااي  الماارنة يوبغااق لدولااة الكوياات  .7
 .تية م  مو  جوسيتهن  بونئهن وزوجهن اير الكويتق نسوة بنلرجلالكوي

العواف بمان يتوافا  ماع الشاريعة اإلساالمية  ت ث الجمعية الجهنت المعوياة بدولاة الكويات علاى نصادار قانوو  ل منياة المارنة ما  .8
 .قنتوعلى ن  يضم  تعريقن واض ن للعوف بكنفة نشكنل   ويتضم  نيضن ضرورة نوشنء مركز نيواء للمع

فق شت    و  ا شخنص أوأل اإلعنقة م  مواد خنصاة كمباندئ عنماة ل  او  ( 18/3111)تال ظ الجمعية خلو ال نوو  رقا  .1
 .م  االتقنقية الدولية ل  و  ا شخنص أوأل اإلعنقة 7و  6ن إللنر المندتي  الوسنء م  أوأل اإلعنقة وف 

 
 يةالرعاية الصحاملالحظات والتوصيات بشأن 

تؤكااد الجمعيااة علااى نمكنويااة معنلجااة بعااب مشاانكل الخاادمنت الصاا ية ماا  خااالل تلااوير المستشااقينت الموجااودة  نلياان والعماال  .1
 .على زيندة عددهن بمن يستوعك عدد السكن  بنإلضنفة نلى تلوير المستوصقنت اللبية الموتشرة فق كنفة مونل  الكويت

مسنواة كنملة فق شت  الرعنية الصا ية التاق ياتا ت اديمهن  راد الخنضعي  لواليتهنجميع ا ف تكقل مسنواةن   لدولة الكويتيوبغق  .3
 .رسمين داخل دولة الكويت فق اتسنقن مع الشريعة اإلسالمية والدستور الولوق واالتقنقينت الدولية أات الصلة

ما  الدساتور والتاق تاوص (  15) ندة و ث دولة الكويت على االلتزاا الكنمل بنالعتونء بنلص ة العنمة دو  تمييز   عمال بنلم .2
 ". تعوى الدولة بنلص ة العنمة وبوسنئل الوقنية والعالت م  ا مراب وا وبئة" على ن   

ما  الدساتور التاق ( 31)توصق الجمعية بضرورة مونهضة كنفة نشكنل التمييز فق شت  الرعنياة والخادمنت اللبياة وف ان للماندة  .4
كرامة اإلوسانوية وهاا متسانوو  لادى ال انوو  فاق ال  او  والواجبانت العنماة ال تميياز بياوها الونس سواسية فق ال" توص على ن  

 " .فق ألك بسبك الجوس نو ا صل نو اللغة نو الدي 

م  اإلعال  العنلمق ل  و  اإلوسن  التق ت ظر التمييز العوصرأل بكنفة صوره  (  3) توصق الجمعية بضرورة نعمنل المندة  .5
لكاال نوساان   اا  التمتااع بكنفااة ال  ااو  وال رياانت الااواردة فااق هااأا اإلعااال   دو  نأل تمييااز  كاانلتمييز  " يااث تااوص علااى ن  

 ... ".بسبك العوصر نو اللو  نو الجوس نو اللغة نو الدي  نو الرنأل السينسق نو نأل رنأل آخر
  والتااق نشااكنل التمييااز العوصاارألالدوليااة لل ضاانء علااق جميااع  ماا  االتقنقيااة( 5)يوبغااق لدولااة الكوياات العماال بااوص المااندة رقااا  .6

تتعهد الدول ا لراف ب ظار التميياز العوصارأل وال ضانء عليا  بكنفاة نشاكنل   وبضامن   ا  كال نوسان   دو  " توص على ن  
.. :فق المسانواة نمانا ال انوو  ال سايمن بصادد التمتاع بانل  و  التنلياة ثوق تمييز بسبك العر  نو اللو  نو ا صل ال ومق نو اإل

 ".والرعنية اللبية والضمن  االجتمنعق والخدمنت االجتمنعية تمتع بخدمنت الص ة العنمة   ال

 بسابك تميياز نو اساتثونء نأل بادو  اللبياة والمست ضارات ا دوياة جمياعلألجنواك  الصا ق التاتمي  يغلاق الجمعية بت  لنلكت .7
 .الجوسية



 

 6/6 

الأأل تضنعقت بموجبا  رساوا الخادمنت الصا ية علاى و  314/3117توصق الجمعية بإعندة الوظر فق قرار وزير الص ة رقا  .8
" م  الدستور الاولوق والتاق تاوص علاى ن   7ا جنوك دو  الموالوي  عشرات ا ضعنف   وهو من يتعنرب مع وص المندة 

 ". والتعنو  والترا ا صلة وث ى بي  الموالوي , العدل وال رية والمسنواة دعنمنت المجتمع

وااك عاا  المااوالوي  فااق الرعنيااة الصاا ية وا   كاان  يهاادف نلااى نعااندة توظاايا آليااة ت ااديا الخاادمنت تؤكااد الجمعيااة ن  فصاال ا جن .1
اللبيااة نال نواا  يشااوب  وااوص ماا  التمييااز علااى نساانس الجوسااية نأ ن  التمييااز ُيماانرس ضااد ا جنوااك فااق بعااب جواوااك الخاادمنت 

 .اللبية راا التتمي  الص ق الأأل يدفعوو  ونسرها سووين
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