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قائمة املسائل املتعلقة ابلتقرير الدوري الثالث

للكويت*

ألف -معلومات عامة
ميى

 -١يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل وى ملتخى ملخل ملن اىىقال اىىتا ملوى ميقو ملن ى مل ى
ملإلنسا ودن ع أواائه وجلاته م ملفمياً مى ملنبىائ ملن اتميىمب كر ىمل ملناوسىاخل مل نتىمب امليىمل و ايىمب
حمي ملإلنسا (مبائ ابريس).
 -٢يرجت دميعل مات ماخل وى مل ميىعا ملزىر ل غتى ه ملف ىعملد ملزىعئال ل مسىاواخل مل عو ىمب
مل خىىرد ملنا ملمىىمب ملزىىعئال و نت ىاًت ك جى ملدوىىا ابريىىست ول و ى ىىعد ي ت ى ل و ى تتىىمب
ملنباااثخل غىا ملخل مل عفتئىمب .ويرجىت دعيىع ملئتئىاخل مل متىمب مل ىت و ىات ملوى ملدتيتمب غتئتىمبت و خىمب
ايىىمب مل بتئىىمب اىىاا  .٢٠١٤ويرجىىت دميىىعل أم تىىمب و ى
وت ى تملخل ةىىتمبت و تىىمب دنوتىىق وفمي ىاً ميىىان
ة إ تها ملنرملقب مل قي وتَّنهم ملجملتس ملفوتت تبتئمب ودواةت َ و إجىرملاملخل
ملالو ن اجاخل مل ت د َّ
ملن اغامب ملن اقال.
 -٣يرجىىت دميىىعل مات م ىىاخل و ى ملإل ىىار مل ناتتىىا مل مي ىىائم اىىتا ملح ى ملا مل ىىر اخل مل اام ىىمب
وملتاةى ىىمب ملتا ى ىىامب اليى ىىمب مل عو ى ىىمب مل خى ىىرد تممي ى ى ملالق يى ىىائيمب وملالج تاوتى ىىمب ومل ميافتى ىىمب ل ى ى
وتتتاهتىىات كىىا ل ت ىىا وتتتاهتىىا ملتارجتىىمب .تىىا يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل و ى مل مياىىا مل ىىت رفاهىىا
أشااص م اررو م قه مل اتتتاخلت وو وب ملالن ياد ملن احمب ئم.

ابء -املسائل املتعلقة ابألحكام العامة للعهد (املواد )5-1
استخدام احلد األقصى من املوارد املتاحة (املادة ))1(٢
 -٤مى أجى دميتىىتم مىىا إتمل انىىت مل عو ىىمب مل خىىرد دسى اعا مل ىىع ملفقيىىت مى ملنى ملرئ ملن احىىمب
إلوتاو مل مي ملنني ص وتتها ل مل اهىع مل ىعوا ملتىاص اب ميى ملالق يىائيمب وملالج تاوتىمب ومل ميافتىمبت
يرجت دميعل مات ماخل و مل غتريملخل ملنع تمب قو مل سن ملخل ملتتس ملنا تمب ل ملجملاالخل مل ا تمب:

__________

*
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نس ىىبمب مل سى ى ا مل ىىقي يات ى ى د ىىت ىىو مل ومي ىىرت ومسى ى و ىىعا ملنس ىىاوملالت
(أ)
ويوا ى دميىىعل ماىىعو مل ىىع ملإلغىىاا فغىىس مل وئىىاخل مل س ى انتمب ممياغ ى ماىىعو مل ىىع ملإلغىىاا
توئاخل ملففمير مل ت مت  ٤٠ل ملنائمب م مل س ا ؛
(ب)

نسبمب ملإليرملئملخل مل ااممب ملنت مب م مل ارملئ ؛

(ج) ماىىعالخل مل ا ىريبمب وتىىت أرابك مل ىىر اخل ووتىىت مل ىىع مل ايىىات وماىىعالخل
مل اريبمب وتت مل ميتتمب ملناافمب (ابوى ناا مل اىرملئ وتىت مل تا تىاخلت ومل بىك ومل مى وت وملن ىروابخل
مل سى ريمبت ومل جبىىاخل ملتوتوىىمبت ومل ق ى ئ) ومل نسىىبمب ملنئ يىىمب مى ات ى ع ملإليىرملئملخل ملن دتىىمب م ى مل اىريبمب
وتت مل ع مل ايا ملنورو مب وتت مل وئمب ملفغس م مل س ا ؛
(ئ) مل نومي ىىاخل مل اام ىىمب نس ىىبمب مئ ي ىىمب مى ى إغ ىىاا مل ن ىىاد ملزت ىىات ومل نس ىىبمب ملنايي ىىمب
إلنوىىا ملالج تىىاوا مى ات ى ع مل نوميىىاخل مل اامىىمب (كىىا ي ىىت ملإلنوىىا وتىىت مل ت ى ت ومل اىىتا
ملالج تاوات ومل غقملات ومل س ت وملنتاهت ومل يرد مل يمات ومل يممبت ومل اتتمت ومل ميت ).
عدم التمييز (املادة ))٢(٢
 -5يرجت دميعل مات ماخل و ملتخ ملخل ملن اقال حن ملو تائ قىان شىام ن افمىمب مل تتتىملت
حيار مل تتتمل ملنباشر وغري ملنباشر في وب م ملفوباب.
 -٦يرجىت دميىعل مات مىاخل وى مل ميىعا ملزىر ل دنوتىق د ةىىتمب مل تينىمب فتتىا ي اتىق ابالوى ملد
كر ىىمل لمل بىىعو ل ك ج ى قىىان ملجلنسىىتمب اىىاا  ١959ووتتتىىمب ينتسىىهم حىىن ي ت ن ى مل م ى مل ت ى
مل ام حبمي قهم ملالق يىائيمب وملالج تاوتىمب ومل ميافتىمب .ول ىقمل مل يىعئت يرجىت دعيىع نسىبمب مل بىعو
مل قي حيت مل وتت ملجلنستمب مل ي تمبت وتت أواس مميار وتت مع مل سن ملخل ملتتس ملنا تمب.
 -٧يرجت د تح مل عملغري مل ت يُ ت ملختات ا امليمل ملن ملقى ملإلااغتىمب يىاه ملفشىااص توي
ملإلواقمبت و تا إم انتمب مت اهم حبمي قهم ملالق يائيمب وملالج تاوتمب ومل ميافتمب وتت قعا ملنسىاوملال مى
ملآل ىري ت ودامليىىمل ملنىىعماجهم وم ىىار هم مل ىىامتني ل ملجمل ت ى  .تىىا يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل و ى
ملال تاا مل قي ي ىل نااا مل ةايمب وو ملالو ملد ابف تتمب مل ميان نتمب ألشااص توي ملإلواقمب.
املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة (املادة )3
 -٨يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل و ى ملتخ ى ملخل ملن ا ىىقال اىىعي د ىريااخل مل عو ىىمب مل خىىرد غغت ىىمب
حار مل تتتمل وتت أواس ن ع ملجلنست وإ غاا ملفح اا مل ميان نتمب مل ت متتمل ع ملنرأال .ويرجتت وتت
وجه ملتي صت دميعل دواةت و ملتخ ملخل ملنملم ملختات ا م أج ما يتا:
داعي ملنائال  ٢م قان ملجلنستمب قو ملد حبق أي م ئ فب يت أو فا
(أ)
ي تمب ل مل ي و وتت ملجلنستمب مل ي تمب ول مل ت ابنساوملال ل مل مي ؛
(ب)

مل ستاك تنساا غ ك مريملثه فوالئ ؛

(ج) داىىعي قىىان مل رواي ىىمب مل س ى نتمب ا ىىاا  ١99٣كىىا ي ىىتح تتختميىىاخلت وملفرملم ى ت
وملن ملوجاخل م غري ي تني مل ي و وتت و ح ما؛
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ىىتا مت ى ملن ىرأال حبمي ى م سىىاويمب م ى مل رج ى ونىىع مل ىىع و ل مل ىىملوملج وأثنىىاا
(ئ)
مل ملوملجت ول مل ي و وتىت مل خىق وغاىع مل خىق ت كىا ل ت ىا مىا ي اتىق رت غىاا ملشى مل أ ينى ب
و ملنرأال وا ت ر.

جيم -املسائل املتعلقة أبحكام بعينها من العهد (املواد )15-6
احلق يف العمل (املادة )6
 -9يرجىىت دميىىعل غتىىااخل وى مل بخا ىىمب ىىقو مل وى ال ملن ىىت مب اب ميريىىرت ميىىنومب حبسى مل سى
وحا ىىمب ملإلواقىىمب .تىىا يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل وى أثىىر مل ىعملغري ملن اىىقالت كىىا ل ت ىىا م ىىروع لمى
س ى يىىعيل وم ىىروع لحا ىىنمب ملفوتىىاو ودنتتىىمب ملن ىىاري (غ دتىىا )٣٣ل .تىىا يرجىىت دميىىعل
غتااخل و وت ملنرأال ل مل ميخاوني مل ااا وملتاص وو ر ئال مل نساا ألوتاوت ال وتتا مل اابخل.
 -١٠ويرجىىت دميىىعل غتىىااخل ميىىنومب حس ى ملجلىىنس وملفةى (أي مل وريىىق غىىني ملن ى مل نني وغىىري
ملنى مل نني) وى نسىىبمب ملفشىىااص توي ملإلواقىىمب مل ىىقي مىىا مل ى مل ياتتى ت وتىىت أوىىاس مميىىار وتىىت
مىىع مل سىىن ملخل ملتتىىس ملنا ىىتمب .تىىا يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل وى أثىىر مل ىعملغري ملن اىىقال ىىيت
ملفش ىىااص توي ملإلواق ىىمب وت ىىت ئ ى ى و و ى ى مل ات ى ى  .ويرج ىىتت وت ىىت وج ىىه ملتي ى ى صت دمي ىىعل
مات ماخل غ ملالم او يمب ملفرغامب ل ملنائمب ملناييمب ألشىااص توي ملإلواقىمب مى و ىائ
مل ر اخل مل ت يبتك وىعئ م وتهىا مل ى ي تني  5٠م وىاً ومىا فى ت ودميىعل غتىااخل إحيىائتمب وى
مع ملالم او ريااخل مل عو مب مل خرد ل مل ميخاع مل ااا .ويرجت دميعل غتا دويتتا و مل عملغري
مل ت ملختقخلت إ وجعخلت ع مل ر اخل غري ملنت تمب.
 -١١ويرجت دميعل مات ماخلت كا ل ت ا غتااخل إحيائتمب و مل اتاو مل ي تني وملفجان ت
فتتا ي اتق غ نوتق خمب لمل يتل مل رملمتمب إىل دميتتص وىعئ مل اتىاو ملفجانى غ ملقى ١٠٠ ٠٠٠
ونمب وتت مع و ر ون ملخل .ويرجت غتا مل اتااخل مل ت ُو ات مى أجى ينى مل ويى
مل اسوا و ايمب حمي ملإلنسا ملف ر ألشااص ملن ارري م قه ملتخمب.
احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (املادة )7
 -١٢يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل وى مل ميىىعا ملزىىر ل مل ىىع مى مل وي ى ال ل ملفج ى ر غىىني ملجلنسىىني
ومل يىىعي توي ى ملففميىىا ومل رأوىىا غىىني مل نسىىاا ومل رجىىاو ل و ى مل ات ى ت ود ىىيت ملنسىىاوملال ل
ملفجر غني مل رجاو ومل نساا و مل ات تي مل ميتتمب ملن ساويمب.
 -١٣يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل و ى مل ىعملغري ملنملم ى ملختات ىىا ت ىىع م ى أ مل ىىع ملفئ ألج ى ر
ي فر مس مات تاً الئمياً تاتاو وأور م .تا يرجت غتا مل عملغري ملن اقال وت نخا دخبتق
مل ع ملفئ ألج ر ا ي ت غت مل ميخاواخلت كا ل ت ا مل ات ملننملات و اتا دخبتق مل ىع
ملفئ ألج ر ملتاص اب اتاو ملننمل تني وتت غت االا مل اتاوت غغ مل نار و ملجلنستمب.
 -١٤يرجت دميعل مات ماخل و ملتخ ملخل ملنملم ملختات ا م أج إ غىاا ناىاا مل وا ىمب ملتىاص
اب اتاو ملنهاجري وإ غاا يرل مل ورملر م م ا مل ات .
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 -١5يرجىت دميىىعل مات مىاخل وى مل ىعملغري ملن اىقال اىىتا حميى
ويرجتت غ جه اصت دملويع مل تينمب كات ماخل حمعَّثمب وتا يتا:

مل اتىاو ملننىىمل تني ملنهىىاجري .

مل ى ىعملغري ملن اى ىىقال إلت ى ىىاا مل ى ى وا مل اى ىىاا غميى ىىان مل اتا ى ىىمب ملننمل تى ىىمب اى ىىاا ٢٠١5
(أ)
و ملئمه مل نوتقيمب ااا ٢٠١٦ت وآب تاخل مل و تش ملننخبميمب ووب ملالن ياد ملن احمب تاتاو ملننملتني؛
(ب) وىىعئ و بتاىىمب مل ى او ملنميعمىىمب ىىع أرابب مل اتى وو ىىاالخل مل تى ت ووىىعئ
مل ىىاالخل مل ىىت ُحميىىق فتهىىا و حىىق مرد ب ىىات ووىىعئ و بتاىىمب ملجلىململاملخل ملنخبميىىمب ىىع ملن اسىىوني مى
أرابب مل ات ت وتت أواس مميار وتت مع مل سن ملخل ملتتس ملنا تمب؛
(ج)
ملالم او تميان ؛

مل ى ى ىعملغري ملنمي ى ىىرر ملختات ى ىىا الو ت ى ىىائ وميى ى ى ابخل د ى ىىرئع أرابب مل اتى ى ى وى ى ى و ى ىىعا

(ئ) أي خ ملخل يُملم ملختات ا اعي قان ملو ميعملا مل اتا مب ملننمل تمب ن ملام ه م قان
مل ات ااا ٢٠١٠ت ال وتتا فتتا ي اتق غساواخل مل ات واب ق ل مل رملحمب وملإلجا ملخل ملنر تمب؛
( ى) مل عملغري ملن اقال اتا مااجلمب حاالخل ملو غقو مل اتىاو ملننىمل تني ل حىع تملهتىا
و ىىتا أ ي ىىتتها نخ ىىا د ىريااخل م افم ىىمب ملاليىىار اب ب ىىرت وو ىىعئ ح ىىاالخل ملالو ى غقو ل
مل ات ى مل ىىت جىىرخل مميا ىىاال مرد بتهىىا ت ي ىري اب ب ىىرت وت ىىا وتىىت أوىىاس مميىىار وتىىت مىىع
مل سن ملخل ملتتس ملنا تمب.
 -١٦يرج ىىت دمي ىىعل غت ىىااخل وى ى و ىىعئ شى ى او مل ات ىىاو مل ى ى ي تني وغ ىىري مل ى ى ي تني ملن اتمي ىىمب
اب مرش ملجلنسا ل م ا مل ات  .ويرجت غتا مل نسبمب ملنئ يمب تماالخل مل ت حي فتها مل امتمب
وتت دا ي وو ق فتها ملجلاين وتت مل نم ملنناو .
 -١٧يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل و ى مل ىعملغري ملنملم ى ملختات ىىا ن ملامىىمب ملو ى ممياقاخل إجىىا ال ملفم مىىمب
ملتاةىىمب اب اىىامقخل ملفجنبتىىاخل ملنس ى اعماخل ل مل ميخىىاع مل اىىاا م ى ملو ى ممياقاخل إجىىا ال ملفم مىىمب
ملتاةمب اب نساا مل ي تاخل .ويرجت غتا ملتخ ملخل ملنميرر ملختات ا الو تائ إجا ال ملفغ ي م أجى
د يت د ارك مل رج وملنرأال ل ملنساو تمب و روايمب ملف واو.
احلقوق النقابية (املادة )8
 -١٨يرجت غتا ملتخ ملخل مل ت د ا ا مل عو مب مل خرد سىم دواهىا وتىت ملنىائال ()١(٨ئ)
م مل اهع وإرواا تااخل قان نتمب نتارومب مل ق ل ملإل رملب.
 -١9يرج ىىت غت ىىا ملتخ ى ملخل ملن ىىاال ا ىىعي ق ىىان مل ات ى م ى أج ى د و ىىت نخ ىىا مل مي ى
مل نمياغتىىمب ىىا ي ىىت غىىري ملنى مل نني .تىىا يرجىىت د ىىتح مل ىعملغري ملن اىىقال اىىتا ملوى نائ وتاوىىاخل
منهيا.
وأناتمب مل ات ملجلعيعال إىل ملدوا ثقثات غ
احلق يف الضمان االجتماعي (املادة )٩
 -٢٠يرج ىىت دمي ىىعل مات م ىىاخل وى ى ملتخى ى ملخل مل ىىت د ا ىىا مل عو ىىمب مل خ ىىرد س ىىم إوق ىىا
مل وسريي ملن اتق ابنائال  9م مل اهع ومل قي ينص وتت وعا ملنخبا أح اا مل اتا ملالج تىاوا
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إال وت ىىت مل ى ي تنيت وو ى مل ىعملغري ملنا ىىملا ملختات ىىا ا ىىتا وة ى و غ ىىري ملن ى مل نني إىل خخ ىىاخل
مل اتا ملالج تاوا مل ميائتمب وتت ملالش مل اخل وملن اتميمب ابنااشاخل مل مياوعيمب وإوااخل مل بخا مب.
 -٢١يرجت ملإلشارال إىل غرملم ملنساوعال ملالج تاوتىمب مل ميائتىمب ملن احىمب ألشىااص غىري مل ميىائري
وتىىت مل اتى ت مى دعيىىع ماىىايري ملف تتىىمب ى نى ع مى أنى ملع ملنسىىاوعال .تىىا يرجىىت دميىىعل غتىىااخل
مي ىىنومب حسى ى نى ى ع ملجل ىىنس وى ى نسى ى ملفش ىىااص ملنسى ى مميني إلو ىىااخل مل بخا ىىمب وملنااش ىىاخل
مل مياوعيمب ونس ملفشااص ملنس وتعي منها.
محاية األسرة واألطفال (املادة )1٠
 -٢٢ملو ى نائملً إىل ملنات مىىاخل مل ى ملرئال ل مل ومي ىرال  ٣٨م ى دميريىىر مل عو ىىمب مل خىىرد مل ىىعوري مل ا ى
()E/C.12/KWT/3ت يرجت دميعل مات ماخل و مل عملغري ملن اقال اتا دسيت مل ى الئملخل ىارج
إ ىىار مل ىىملوملج أو ل إ ىىار وملج يا ىىج غىىري ةىىمتح ك ج ى قىىان مل عو ىىمب مل خىىردت ئو أي متتتىىمل
وتت ملإل ق .
 -٢٣يرجت دميعل مات ماخل و اثر ملو تائ وبىارال لغىري ى يتل ل مل اثئىق مل رةتىمب وتىت وىعئ
شهائملخل ملنتقئ مل يائرال فجان م ئي ل مل عو مب مل خردت تا يرجت دميعل غتااخل و نسبمب
ملف وىىاو ملفجانى مل ىىقي حيىىت مل وتىىت شىىهائال مىىتقئت وتىىت أوىىاس مميىىار وتىىت مىىع مل سىىن ملخل
ملتتس ملنا تمب.
 -٢٤يرج ىىت دملوي ىىع مل تين ىىمب كات م ىىاخل َّ
حمعث ىىمب و ى ى مل ى ىعملغري ملن ا ىىقال ا ىىعي ق ىىان ملفح ى ى ملو
مل ايتمب م أج دعيع مل امنمب و رال وناً ئنتا ملوملج مل و تا ومل و تاخلت وفمياً تتاايري مل عو تمب.
احلق يف مستوى معيشي كاف (املادة )11
 -٢5يرجىىت دمي ىىعل مات مىىاخل و ى مل ىعملغري ملن اىىقال ا ىىتا أ ياىىتش مل ات ىىاو ملنه ىىاجرو ل
ىىرود مقئتىىمبت تىىا يرجىىت غتىىا مل ىعملغري ملن اىىقال اىىتا حي ى ئم وتىىت و ى الئىىق غى ى واار
مامي مب ل حا مب وعا د فري ةاح مل ات م ا إقاممب ئم.
احلق يف الصحة اجلسمية والعقلية (املادة )1٢
 -٢٦يرجت دميعل مات ماخل و مل عملغري ملنا تعال اىتا مل يى و وتىت مل روايىمب مل يىمتمب ئو
متتتملت كا ل ت ا حي و مل اتاو ملنهاجري وتتهىا .وابإل ىافمب إىل ت ىات يرجىت دميىعل مات مىاخل
وتا يتا:
مل ىعملغري ملن اىىقال اىىتا حي ى و ملجلتت ى وتىىت ملنات مىىاخل وملتىىعماخل ملتاةىىمب
(أ)
اب يممب ملجلنستمب وملإلجناغتمبت وملتخ ملخل ملنملم ملختات ا م أج د وت نخا مل ارود مل ت يسىتح
فتها ابإلجهاضت غغتمب تا د ملفق مل ريااخل تملخل مل يتمب م حمي ملنرأال؛
(ب) ملتخ ملخل ملنملم ملختات ا إل اا إيىعملع ملفشىااص مل ىقي ياىان مى م ىا ل
مل يممب مل اميتتمب ل ماوساخل مل روايمب و وات ملتعماخل ارج دتا ملناوساخل وغرملم ملإلوى ا
ملنعو مىىمب .تىىا يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل و ى مل ىعملغري ملن اىىقال ىىمل ئال د وتىىمب مل س ى ا ومل اىىامتني ل
مل ميخاع مل يىما ك ىا مل يىممب مل اميتتىمب وغاىرورال مل يىعي ت ةىم .وابإل ىافمب إىل ت ىات يرجىت
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دميعل مات ماخل و مل ميعا مل قي أحر ه اتس ملفممب حن ملو تائ م ىروع مل ميىان ملن اتىق اب يىممب
مل اميتت ىىمب ووى ى ث ىىريه ل ملفم ىىع ملننا ى ر وت ىىت ملفش ىىااص مل ىىقي يا ىىان مى ى م ىىا ل مل ي ىىممب
مل اميتتمبت كا ل ت ا وتت قب ئم وإيعملوهم ل ماوساخل مل خ مل نوسا.
احلق يف التعليم (املاداتن  13و)14
 -٢٧يرجىىت دميىىعل مات مىىاخل وتىىا أُحىىر م ى دميىىعا ومىىا ُوىىي م ى دىىع خل ل جه ى ئ دامليىىمل
فىىرص حي ى و ملجلتت ى وتىىت مل اتىىتمت ومل مياىىاا وتىىت مل تتتىىملت وإ مل ىىمب مل ى ملجمل مل ىىت د ى و ئو مت ى
ملف وىىاو ملزىىرومني وملنهت ىىني مل ام ى حبميهىىم ل مل ات ىىتم .ويرجىىتت وتىىت وجىىه ملتي ى صت غت ىىا
مل ىعملغري ملن اىقال اىىتا حيى و ملف وىاو ومل ىىباب توي ملإلواقىمب وتىت مل اتىىتم مل ىام تيتتى ت
ود فري مل عري ملنقئم تتا يني مل اامتني م ملف واو توي ملإلواقمب .تا يرجىت دميىعل غتىااخلت
وتت أواس مميىار ىقو مل سىن ملخل ملتتىس ملنا ىتمبت وى نسىبمب ملف وىاو توي ملإلواقىمب ملنسىيتني
ل ملنعملرس ملن حعال.
 -٢٨يرجت دميعل مات ماخل و مل عملغري ملنملم ملختات ا اتا م ىار مب ملنىرأال ل مل اتىتم مل اىاا
وتت قعا ملنساوملال م مل رج و اعي ملفح اا مل ناتتتمب وملنتارواخل مل تتتمليمب م نمي مل خا بىاخل
ملن ملوجاخل إىل في و مل اتتم ملنسائا وفروقاخل مل عرجاخل ملنخت غمب غني مل خقب ومل خا باخل.
احلقوق الثقافية (املادة )15
إ ار د رياا يا داريوىاً ألقتتىاخل
 -٢9يرجت دميعل مات ماخل و ملتخ ملخل ملن اقال
وا تاىىاخل وات وىىاخل ملفقتتىىاخل ويا ى د نىىات وياىىت حميهىىا ل مل تىىار ي هىىا مل ميافتىىمب حبريىىمبت
و تمواظ وتت مل ميافاخل ملتاةمب نا.
 -٣٠يرجت دميعل مات ماخل وى مل ىعملغري ملن اىقال اىتا حريىمب ى فىرئ ل ملن ىار مب ل مل تىاال
مل ميافتمب .ويرجتت وتت وجه ملتي صت دميعل دواةت و مل ميرملرملخل مل يائرال و جلنمب مل رقاغمب وتت
مل ى ل و ملرال ملإلوىىقا ىىقو مل سىىن ملخل ملتتىىس ملنا ىىتمبت كىىا ل ت ىىا وىىعئ مل ى ملنتن وىىمبت
وأوىىباب ملنن ى ت ووىىعئ مل ىىاالخل مل ىىت أ غىىت فتهىىا ملزىىا م وجلنىىمب مل اتتىىاخل ل مل ى ملرال ق ىرملرملخل جلنىىمب
مل رقاغمب.
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