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*1521206*  

    اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
 *قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للكويت  

  
 (2العهد )المادة اإلطار الدستوري والقانوني لتنفيذ   

 
لعهـد    الظاـاا النـا وحمل ا،لـس  يةـعني  للـى النـوا ، ا،ليـ    ـا   ما إذا كان ليُرجى توضيح  -1

ـــ  التعـــايف  يري التظـــا    ـــ، يم ـــاا  ذلـــح يم ـــاا الوـــريع  رياململـــا يف اـــي املديفجـــ    الوـــريع     مال
حمدَّث  يري يمثل  حلاالت يشايفت فيهـا ا،ـاكم الويظيـ  النوا ، ا،لي  ريالعهد. رييُرجى ييضاً تندمي معلومات 

 إىل يم اا العهد  رياإل الغ لن التدا ي املتخذة لتولي  النضاة رياملوظف، النضا ي،  أم اا العهد.
  CCPR/C/KWT/CO/2ري اإلشــــايفة إىل املالماــــات التاميــــ  الملــــا ن  للةظــــ   ا اــــر الوثينــــ   -2

(  13  الفنـــرة CCPR/C/KWT/3( ريالتنريـــر الـــدرييفل الثالـــا للدريلـــ  الوـــر   ا اـــر الوثينـــ  7 الفنـــرة
  ييــايف  25يُرجــى توضــيح مــا إذا كا ــ  اللةظــ  الويظيــ  الــق يُ وــ    وجــ   ــرايف  لــ  الــو يفا  يف ــم 

 3( ري1 2(  د حبث  إم ا يـ  ةـح  اإللال ـات التفملـيي  للدريلـ  الوـر   وـأن املـوا  2014 مايو
 رجى اإلفا ة لن مصيل  ذلح. ب( من العهد  رييُ 25ريةح  حتفاها للى املا ة   23ري
  CCPR/C/KWT/CO/2ري اإلشـــايفة إىل املالماـــات التاميـــ  الملـــا ن  للةظـــ   ا اـــر الوثينــــ   -3

ـــ  الوـــر   ا اـــر الوثينـــ  5الفنـــرة    الفنـــرات CCPR/C/KWT/3( رياملعلومـــات الـــوايف ة   تنريـــر الدريل
تنــدمي معلومــات لــن التنــدا ا،ــر    إ وــا  مقةملــ  رييظيــ  حلنــو  اإل ملــان (  يُرجــى 8إىل  5مــن 

 ريفنًا للمعا ئ املتعلن   ركز املقةملات الويظي  لتعزيز منو  اإل ملان ريمحايتها  معا ئ  ايفي (.
  

 3و 2عددددل التمييدددمس والمسددداواة بدددير الرودددق والمدددر)ةس واقدددوق ا قليدددا  )المدددواد   
 (27و 26و 23و
 
ن مـــا إذا كا ـــ  اُطـــذت  وـــوات  يري اـــرل اطـــاذ  وـــوات   ـــو التمـــا  توـــري  يُرجـــى  يـــا -4

شــاميف  وــأن لــدا التمييــز  يتظــاريت مملــأل  التمييــز   يفيــ  ا ــاالت   ــا   ذلــح   ا ــات الــا   
 
 

 (.2015تورين الثاحمل  وفمرب  6 -تورين األريت يكتو ر  19  115التمدهتا اللةظ     رييفهتا  * 
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ريحياــر التمييــز املعاشــر رياــي املعاشــر رياملتعــد  األريجــة  رييتضــمن  ا مــ  شــامل   أةــ  لــدا التمييـــز  
اللــون  رياســـظ   ريالــريل الملياةــس يري اــي الملياةـــس  ريالثــررية  رياملولــد  ريامليــيف اسظملـــس    ذلــح   ــا

 رياهلوي  اسظملا ي   رييوفر ُةُعيف ا تصا  فعال    اإلجرا ات النضا ي  رياإل ايفي .
رييُرجـــى تنـــدمي معلومـــات لـــن التـــدا ي املتخـــذة إليـــا  يفيـــ  يشـــ ات التمييـــز ضـــد املنيمـــ،  -5

 يل لــد و اسظملــي (   ــا   ذلــح معلومــات لــن التنــدا ا،ــر     العــدريناةــم الــذين يُولــي للــيهم 
 لملي  جتظيملهم  ريمظحهم ريثا ي هوي  ريةفر  ريإ ماجهم   ا تم .

رييُرجـــــى تنـــــدمي معلومـــــات لـــــن التـــــدا ي املتخـــــذة لو ـــــ  جتـــــرمي العال ـــــات اسظملـــــي  املثليـــــ    -6
يةـــامل امليـــيف اسظملـــس رياهلويـــ  اسظملـــا ي . رييُرجـــى ريللتصـــدل للتمييـــز رياملضـــاين  ريالعظـــ  النا مـــ  للـــى 

الـــر  للـــى التنـــايفير املتعلنـــ   االلتنـــات رياالمتةـــا  التعملـــفي،  ريالعظـــ   ريااللتـــدا ات األ ـــر  الـــق 
 تُرت   للى يةامل املييف اسظملس رياهلوي  اسظملا ي .

ات مـن يجـيف رييُرجى توضيح ما إذا كا   ُيجريـ  مراجعـ  شـامل  للنـوا ، رياللـوا ح رياملمايفةـ -7
حتديـــد ريإل ـــا  كـــيف مـــا يظوـــول مظهـــا للـــى لييـــز ضـــد املـــرية   ـــا   ذلـــح   التمييـــز   مملـــا يف مثـــيف 
اسظملــي   ريتعــد  الزريجــات  ريلنــد الــزريا   ريالوــال   رياإليفأل  ريالملــلو  األ ويــ   ريشــها ة املــرية يمــاا 

تخــذة لضــمان مــظح املــرية ا،ــاكم  املنايف ــ  مــ  الرجــيف. رييُرجــى ييضــاً تنــدمي معلومــات لــن التــدا ي امل
 ال ويتي  احلي    نيف جظمليتها إىل ي ظا ها ريإىل  ريجها األجظيب  يةوًة  الرجيف.

رييُرجـــى تنـــدمي معلومـــات لـــن التـــدا ي املتخـــذة الةت صـــات النوالـــ  الظمويـــ  املتعلنـــ   ـــدرييف  -8
يــاة العامــ  رياحليــاة املــرية   األةــرة  ري  ا تمــ   وــ يف لــاا  ريلتحملــ، موــايفك  املــرية ريلثيلهــا   احل

الملياةــي    ــا   ذلــح   النضــا  رياهلي ــات التوــريعي  ريالتظفيذيــ   ال ةــيما   مظا ــ  اطــاذ النــرايف. 
 رييُرجى ييضًا تندمي معلومات لن التدا ي املتخذة لملد فةوة األجويف  ، الظملا  ريالرجات. 

  
 (26و 7و 3و 2د العنف ضد المر)ة والطفقس بما في ذلك العنف المنملي )الموا  

 
ــــ   ا اــــر الوثينــــ   -9 ــــ  الملــــا ن  للةظ   CCPR/C/KWT/CO/2 اإلشــــايفة إىل املالماــــات التامي

ـدر توـري  اـردا حتديـداً العظـ  املظـز  رياسظملـس   ـا   ذلـح 15الفنرة  (  يُرجى  يـان مـا إذا كـان الُتم 
فحـــ  يفيـــ  يشـــ ات العظـــ  االاتصـــاب الزريجـــس. رييُرجـــى تنـــدمي معلومـــات لـــن التـــدا ي املتخـــذة مل ا

ضد املرية   ا   ذلح العظ  املظز   فضاًل لن التـدا ي الراميـ  إىل مـا يلـس(  ي( التوليـ  حبنـو  املـرية 
ريتوـــةي  اإل ـــالغ لـــن مـــاالت العظـــ  ضـــد املـــرية   ب( يفـــ   يا ـــات شـــامل  لـــن هـــذ  احلـــاالت  

  للضــحايا  فضــاًل للــى املــأري  الال ــي محايــ  املــرية مــن املعتــدين ريتــوفي ُةــُعيف اال تصــا  الفعالــ   (
رياملـــــوايف  ريالـــــدمات األ ـــــر  ململـــــالدة املـــــرية    ( التحنيـــــي   احلـــــاالت ريمناضـــــاة ريمعا عـــــ  اسظـــــاة 

ثـــ  التعـــايفاً مـــن لـــاا  (. رييُرجـــى الـــر   للـــى 2011ريتعـــوي  الضـــحايا  يُرجـــى تنـــدمي إمصـــا ات حمدَّ
 ذلــح االلتــدا  اسظملــس للــيهم  ري عــدا ريجــو  التنــايفير املتعلنــ   ــالعظ  املظــز  ضــد األيفــات   ــا  

 آليات فعال  للتالم ريمآري  ال ن  إليوا  األيفات الضحايا.
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 (17و 14و 9مكافحة اإلرهاب والحق في الخصوصية )المواد   
 

  2015آب ياملـو   2  الـذل  ـدي تظفيـذ    2015 78يُرجى  يان ريض  النـا ون يف ـم  -10
الويفاثيــ  إلزاميــاً  مــن ميــا امتثــات هــذا النــا ون اللتزامــات الدريلــ  الوــر  ريالــذل يوــخذ ي ــذ العصــم  

  وج  العهد.
  

الحددق فددي الحيدداة واعددر التعددذي  وويددرم مددر ضددروب المعاملددة )و العقوبددة القاسددية   
 (7و 6الالإنسانية )و المهينة )المادتان  )و
 
اإللـداا. رييُرجـى ييضـاً تنـدمي  ا مــ  يُرجـى  يـان مـا إذا كـان اـرل اطـاذ تــدا ي إلل ـا  لنو ـ   -11

شـــامل   ـــاسرا م الـــق يُعا ـرــ  لليهـــا  اإللـــداا  ريتوضـــيح مـــا إذا كا ـــ  ُيجريـــ  ييـــ  مراجعـــ  شـــامل  
للتوـــريعات ذات الصـــل  لضـــمان لـــدا جـــوا  تو يـــ  لنو ـــ  اإللـــداا إال للـــى ي وـــر اســـرا م  للـــى 

ح  يــان مــا إذا كا ــ  لنو ــ  اإللــداا ( مــن العهــد. رييُرجــى كــذل2 6الظحــو املظصــو  لليــة   املــا ة 
 تُو َّ  تلنا يًا ريإلزاميًا للى ف ات معيظ  من اسرا م.

مـــن  1رييُرجـــى  يـــان الوـــوات املتخـــذة اللتمـــا  تعريـــ  للتعـــذي   تثـــيف لامـــاً لـــظ  املـــا ة  -12
هيظـــ   اتفا يـــ  مظاهضـــ  التعـــذي  رياـــي  مـــن ضـــرريب املعاملـــ  يري العنو ـــ  الناةـــي  يري الالإ ملـــا ي  يري امل

مــن العهــد. رييُرجــى الــر   للــى التنــايفير املتعلنــ   ا لــا ات تعــر  الملــةظا  ا،تةــزين  7ري ــ  املــا ة 
ــــ   ريتنــــدمي معلومــــات  ــــد  الوــــري  ري  مراكــــز االمتةــــا  للتعــــذي  رياملعاملــــ  الالإ ملــــا ي  يري املهيظ ل

تصــــا  الــــق لــــد  التحنينــــات ريا،اكمــــات رياإل ا ــــات فيمــــا يتعلــــي  ــــذ  احلــــاالت ريُةــــُعيف اال  لــــن
 ُمظ حر  للضحايا.

  
 7اريدددة ال دددخه و)مندددةس ومعاملدددة ا يدددخاص المحدددرومير مدددر ادددريته  )المدددواد   

 (10و 9و
 
ــــ   ا اــــر الوثينــــ   -13 ــــ  الملــــا ن  للةظ   CCPR/C/KWT/CO/2 اإلشــــايفة إىل املالماــــات التامي

األشـــخا   (  يُرجـــى  يـــان مـــا إذا كا ـــ  الدريلـــ  الوـــر  مـــدَّ ت مـــدة  صـــو  المتةـــا 20الفنـــرة 
ــد ُةـُعيف ا تصــا   ضــا ي  لتم ــ، هــقال  األشــخا  مــن  الـذين يظتاــررين الخميــيف  ريمــا إذا كا ــ  توجر

 التمامل إلا ة الظار   مد   ا و ي  امتةا هم.
رييُرجــى تنــدمي معلومــات لــن التــدا ي املتخــذة إل ــالز يريضــا  االمتةــا  املخ يــ     عــ   -14

فتنــايف إىل الظاافــ  الصــحي  ريالتهويــ  املظاةــعت،  ريكــذلح لفصــيف املرافــي  ريمظهــا االكتاــاي الوــديد رياال
األمــداأل اســا ، لــن اسظــاة العــال ، ريفصــيف ا،تةــزين امتياييــاً لــن املــدا ،. رييُرجــى ييضــاً  يــان 
الوـــوات الـــق اطـــذهتا الملـــلوات ملتا عـــ  تو ـــيات سظـــ  منـــو  اإل ملـــان التا عـــ   لـــ  األمـــ   عـــد 

  ام   ا للةظ  إىل الملةن املركزل. الزيايفة الملظوي  الق
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الوصدددددو  إلدددددو العدالدددددة وسدددددوق اقنتصدددددا، الفعالدددددةس واسدددددتقال  القضدددددا س وقضدددددا    
 (24و 14و 2ا اداث )المواد 

 
يُرجــى تنــدمي معلومــات لــن التــدا ي املتخــذة لضــمان اةــتنالت الملــلو  النضــا ي  التــاا لــن  -15

ــــ  ريميا هــــا حب ــــم النــــا ون رياملم ــــح اةــــتنالهلا اإل ايفل رياملــــا     الملــــلو  التظفيذي ايفةــــ    ــــا   ذل
مملــا يف مثــيف تعيــ، النضــاة ريتــر يتهم ريتــأ يعهم. رييُرجــى ييضــاً تنــدمي معلومــات لــن الوــوات املتخــذة 

 لتظنيح ير  تعي، النضاة األجا   ريمدة رياليتهم.
جعــ  رييُرجــى الــر  للــى  والــا النلــي الــق يُ ــدي   وــأن لــدا  ضــو   عــ  اململــا يف للمرا -16

النضـــا ي   مظهـــا اململـــا يف املتعلنـــ   وضـــ  املهـــاجرين  رياهلةـــرة  رياسظملـــي   ريالوـــر   رياإل عـــا  اإل ايفل  
حيــوت  رين ســو  األفــرا  املعظيــ، إىل ا،ــاكم يري احلصــوت للــى ةــعيف اال تصــا . رييُرجــى توضــيح  ممــا

 ًا  ملع  ةظوات.التدا ي الق اُطذت لرف  الملن الُد يا للمملقريلي  اسظا ي   ا،د ة مالي
  

 (8القضا  علو الرق والعوودية )المادة   
 
يُرجــــى  يــــان الوــــوات الــــق اُطــــذت إلل ــــا   اــــاا ال فيــــيف  ري يــــان التــــدا ي املتخــــذة إليــــا   -17

التمييـز ضـد العمــات املهـاجرين رياةـت الهلم ريإيــذا هم  ريلضـمان مـظح العمــات املظـزلي، املهـاجرين  فــ  
 وــأن العمالــ  املظزليــ   ريضــمان تظفيــذ التوــريعات  2015 68النــا ون يف ــم احلنــو  امل فولــ   وجــ  

 ـــا ي فـــيف مـــظح العمـــات املظـــزلي، املهـــاجرين  فـــ  احلنـــو  املمظومـــ  لملـــا ر العمـــات ا  ـــرين  وجـــ  
 ـــوا ، العمـــيف. رييُرجـــى تنـــدمي معلومـــات  توـــميف إمصـــا ات لظـــد اال تضـــا   لـــن التـــدا ي املتخـــذة 

خا  ألاـــرا  العمـــيف النملـــرل رياالةـــت الت اسظملـــس   ـــا   ذلـــح اسهـــو  مل افحـــ  االجتـــايف  األشـــ
الراميـــ  إىل مـــا يلـــس(  ي( ريضـــ  إجـــرا ات لتحديـــد هويـــ  ضـــحايا االجتـــايف ريإمـــالتهم  ريحتملـــ، لمليـــ  

التحنيــي  حتديــد هــويتهم  ريتنــدمي التــديفي  املتخصــ  سميــ  اسهــات املعظيــ    افحــ  االجتــايف   ب(
 وــــأن  2013 91ة مرت عيهــــا للــــى  ــــو فعــــات  وجــــ  النــــا ون يف ــــم   مــــاالت االجتــــايف ريمناضــــا

تعزيـــز تـــدا ي محايـــ  ضـــحايا االجتـــايف   ـــا    م افحـــ  االجتـــايف  األشـــخا  ريهتريـــ  املهـــاجرين    (
 االجتمالي  ريالنا و ي .  -ذلح توفي اإل ام  املأري   ريتندمي اململالدة الوعي  ريالظفملي  

  
 (13لمادة الالوئون وملتمسو اللجو  )ا  

 
يُرجـــى تنـــدمي معلومـــات لـــن التـــدا ي املتخـــذة لوضـــ  إيـــايف  ـــا وحمل ريمقةملـــس يـــظام لمليـــ   -18

 اللةو  ريفنًا للمعايي الدريلي .
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اريددة الضددمير والمعتقددد الدددينيس واريددة الددر)ي والتعويددر والتجمدد  السددلميس واريددة   
 (26و 22و 21و 19و 18و 2تكوير الجمعيا  )المواد 

 
يُرجــــى تنــــدمي معلومــــات لــــن التــــدا ي املتخــــذة لضــــمان االمــــخاا الفعلــــس للحــــي   مريــــ   -19

الضــمي رياملعتنــد الــدييف   ــا   ذلــح مــي اــي اململــلم،    ظــا   رييف لعــا ة ريالــخ   لليهــا. رييُرجــى 
ييضــاً توضــيح مــا إذا كا ــ  اُطــذت  وــوات لتعــدييف يفيــ  النــوا ، رياللــوا ح التظايميــ  رياملمايفةــات 

ق تظوـــول للـــى لييـــز للـــى يةـــامل الـــدين  مثـــيف التةـــدي   ريالنـــوا ، رياألم ـــاا ذات الصـــل  الـــق الــ
حتار جتظي  اي اململـلم،. رييُرجـى كـذلح  يـان مـا إذا كا ـ  اُطـذت  وـوات لتعـدييف التوـري  ذل 
الصــل  مــن يجــيف االلــخا   ــاحلي   االةــتظ ا  الضــميل لــن ي ا  الدمــ  العملــ ري  رياةــتحداأل 

  ي   ديل  يق يها اململتظ فون ضميياً. دم  مد
رييُرجــى الــر  للــى التنــايفير املتعلنــ   ــالنيو  التعملــفي  املفرريضــ  للــى مريــ  التععــي    النــا ون  -20

ري  املمايفةـــ  العمليـــ   ريمظهـــا االلتنـــات التعملـــفس لسشـــخا  الـــذين  ايفةـــون مريـــ  الـــريل ريالتععـــي  
التعليــي للــى مــد  توافــي مــا يلــس مــ  التزامــات الدريلــ   ريامتةــا هم  ريحمــاكمتهم  ريتــرميلهم. رييُرجــى

( 2011 34مــن العهــد  للــى الظحــو املعــ،   تعليــي اللةظــ  العــاا يف ــم  19الوــر   وجــ  املــا ة 
توعيـــي األم ـــاا التنييديـــ  ريال امضــــ  ريالعال ـــ  العموميـــ  الــــوايف ة     وـــأن مريـــ  الـــريل ريالتععــــي(  ي(

ري ــــــا ون اســــــزا   ري ــــــا ون املوعولــــــات ريالظوــــــر  ريايهــــــا مــــــن  الدةــــــتويف  ري ــــــا ون الومــــــدة الويظيــــــ  
التوــريعات  ملناضــاة الظوــوا  ريالصــحفي، ريكــاتيب املــدري ات رياــيهم مــن األفــرا   ملــع  تععــيهم لــن 
آيفا هـــــم الــــــق تظتنـــــد الدريلــــــ  يري مقةملـــــاهتا   وــــــر  مظهـــــا ريةــــــا   التوا ـــــيف االجتمــــــالس  ريكــــــذلح 

ها ــــ   األمـــي   ب( اإليـــا  املزلــــوا لخا ـــي  ال يا ــــات االةـــتخداا املفـــرذ لسم ــــاا الـــق جتـــردا  إ
مرا عـــ  ريمةـــ  حمتـــو  اإل خ ـــ   اإللالميـــ  الملـــمعي  العصـــري  رياملوعولـــ  الـــق تظتنـــد احل ومـــ     (

ريمظــ  الو ــوت إليهــا ريإل ــا  تــرا ي  منــدمس  دمــ  اإل خ ــ   رين اإلفصــاز لــن األةــعاب يري اطــاذ 
النيـــو  املفرريضـــ  للـــى التععـــي      (2014 37النـــا ون يف ـــم اإلجـــرا ات النا و يـــ  الواجعـــ   وجـــ  

ــــ  املعتمــــد    ــــة  16للــــى شــــع   اإل خ ــــ    وجــــ   ــــا ون اســــرا م اإلل خري ي   2015مزيران يو ي
ريتوــميف هـــذ  النيــو  تو يـــ  يم ــاا  الملـــةن للـــى مــن يظتنـــد األمــي للـــى شــع   اإل خ ـــ . رييُرجـــى 

تخداا االتفا يــ  األمظيــ   لــ  التعــارين لــدريت اللــي  العر يــ   التعليــي للــى التنــايفير الــق توــي إىل اةــ
 الق  دَّ   لليها الدريل  الور   لتةرمي ا تنا   لدان اللي  ري ا هتا.

مـن  ـا ون التةمعـات العامـ   12رييُرجى  يان ما إذا كا   الدريل  الور  تعتـزا إل ـا  املـا ة  -21
اــي ال ــويتي،   التةمعــات العامــ   ريمــا إذا كا ــ    ريهــس املــا ة الــق حتاــر موــايفك  1979لملــظ  

تعتزا تعدييف األم اا الق حتاـر التةمعـات العامـ  اـي املصـرَّز  ـا مـن ري ايفة الدا ليـ . رييُرجـى ييضـاً 
التعليـي للــى التنــايفير املتعلنــ   ا تهاكــات مريــ  التةمــ    الوا ــ  العملــس  ريتوــميف هــذ  اال تهاكــات 

ــــــي التةمعــــــات الملــــــلمي   ريتوــــــميف ييضــــــاً اةــــــتخداا مملــــــقري  إ فــــــاذ ال نــــــا ون للنــــــوة املفريــــــ  لتفري
االلتنـــاالت التعملـــفي   رياالمتةـــا   ريحماكمـــ  األفـــرا  الـــذين  ايفةـــون منهـــم   التةمـــ  الملـــلمس  

ــــق يظامهــــا الظوــــوا  مــــن   ــــا ــــح يثظــــا  التةمعــــات الملــــلمي  الدرييفيــــ  ال ــــا  موجــــ   العــــدرين  ذل رييثظ
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 7إىل  2ريمحلــ  االمتةــا  الــق  امــ    الفــخة مــن  2012  لــاا التاــاهرات امل ثفــ  الــق ا ــدلع  
  ملع  التنات املعايف  العايف  ريالعضو الملا ي   الربملان  ُممللَّم الرباك. 2014 لو  يولية

  CCPR/C/KWT/3ري اإلشــايفة إىل املعلومــات املندمــ    تنريــر الدريلــ  الوــر   ا اــر الوثينــ   -22
علومـــــات لـــــن التنـــــدا ا،ـــــر    التمـــــا  إيـــــايف  ـــــا وحمل يـــــظام ريجـــــو  (  يُرجـــــى تنـــــدمي م140الفنــــرة 

 األمزاب الملياةي  ريي ووتها.
  

 (26و 24و 23الحق في الجنسيةس والحقوق ا سريةس واقوق الُقصَّر )المواد   
 
يُرجـــــى ري ـــــ  اسهـــــو  املعذريلـــــ  مـــــن يجـــــيف ضـــــمان تملـــــةييف يفيـــــ  األيفـــــات لظـــــد املـــــيال   -23

املنيمـ، لـد س اسظملـي . رييُرجـى ييضـاً  يـان التـدا ي الـق  العـدرينيفات رياكتملا م جظملي   ال ةيما ي
اطـــذهتا الدريلـــ  الوـــر  لضـــمان لـــدا مرمـــان األيفـــات الـــذين ال حيملـــون ريثـــا ي هويـــ  مـــن التعلــــيم 

 ريالرلاي  الصحي  ريالدمات األ ر .
ال ويتيــ   وجــ  رييُرجــى الــر  للــى التنــايفير الــق توــي إىل جتريــد  عــ  األفــرا  مــن اسظملــي   -24

   رين اطــاذ اإلجــرا ات النا و يــ  الواجعــ   ريالــر  ييضــاً 1959يم ــاا  ــا ون اسظملــي  ال ويتيــ  لملــظ  
للــــى  والــــا النلــــي الــــق يُ ــــدي   وــــأن اللةــــو  إىل هــــذ  املمايفةــــ   صــــويفة متزايــــدة ريتعملــــفي  ضــــد 

لـــق اُطـــذت إليفةـــا  مظتنـــدل احل ومـــ  ألةـــعاب ذات  ريافـــ  ةياةـــي . رييُرجـــى ييضـــاً  يـــان التـــدا ي ا
ضــما ات كافيــ  تنــس مــن التعملــ   مظهــا املراجعــ  النضــا ي  للمملــا يف املتعلنــ   اكتملــاب اسظملــي  يري 

 فندايا  فضاًل لن اإلجرا ات املظاةع  الرامي  إىل مظ  ا عداا اسظملي .
لنـا م رييُرجى توضيح الوـوات الـق اُطـذت لرفـ  الملـن الـد يا للـزريا  ريالنضـا  للـى التمييـز ا -25

 للى يةامل اسظ   فيما خي  الملن الد يا للزريا   ريملظ  الزريا  املع ر ريالزريا  النملرل.
  

 (26و 25الحق في الم اركة في الحياة العامة )المادتان   
 
يُرجـــى التعليـــي للـــى املعلومـــات الـــق توـــي إىل ين املـــوايظ، ال ـــويتي، ا ظملـــ، حُيرمـــون مـــن  -26

ةـــــظ   يري مــــن احلــــي   ا تخـــــا م كألضــــا    الربملــــان يري   ا لـــــ   20احلــــي   التصــــوي  ملــــدة 
د املظا ـــ  الو ايفيـــ   ري يـــان كيـــ  تتملـــي يريجـــة التمييـــز هـــذ  مـــ  التزامـــات تنل ـــاحلـــي   العلـــدل  يري 

 الدريل  الور   وج  العهد.
  

 (2ن ر المعلوما  المتعلقة بالعهد وبروتوكولة اقختياري )المادة     
 
 يـان التـدا ي الـق اُطـذت لظوـر التنريـر الـدرييفل الثالـا للدريلـ  الوـر  ل ـس تظاـر فيـة يُرجى  -27

اللةظـــ . رييُرجـــى ييضـــاً تنـــدمي معلومـــات مفصـــل  لـــن موـــايفك  ممثلـــس ا تمـــ  املـــدحمل رياملظامـــات اـــي 
 احل ومي    إلدا  التنرير.


