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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  18حزيران/يونيه  2007دورته احلادية والعشرين يف الفرتة من 19
إىل  30كانون الثاين/يناير  .2015وأُجرج الستعراض املتعلق بالكويت يف اجللسة  16املعقودة
يف  28كــانون الثاين/ينــاير  .2015وترأســت وفــد الكويــت هنــد صــبيا الصــبيا و يــرة الشــؤون
الجتماعية والعمال وو يرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية .واعتمد الفريـق العامـال التقريـر املتعلـق
بالكويت يف جلسته  18املعقودة يف  30كانون الثاين/يناير .2015
 -2ويف  13كــانون الثاين/ينــاير  2015اختــار لـ حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا
(اجملموعــة الثيثيــةي لتيســر اســتعراض احلالــة يف (الكويــتيل بوليفيــا (دولــة  -املتعــدد القوميــاتي
وجنوب أفريقيا واهلند.
 -3وعميا ب حكام الفقرة  15من مرفق القـرار  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق القـرار 21/16
صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف الكويتل
تقريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وما/عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15أي (الوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(أي
A/HRC/WG.6/21/KWT/1ي؛
(بي جتميــل للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان وفقـ ا للفقــرة (15بي
(الوثيقة A/HRC/WG.6/21/KWT/2ي؛
(جي موجز أعدتـه املفوضـية السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـا للفقـرة (15جي (الوثيقـة
A/HRC/WG.6/21/KWT/3ي.
 -4وأُحيلــت إىل الكوي ــت عــن مري ــق اجملموع ــة الثيثيــة ائم ــة أس ـ لة أعــد ا س ــلفا البل ــدان
التالي ــةل إس ــبانيا وبلجليكـ ــا واجلميوري ــة التشـ ــيكية وس ــلوفينيا والسـ ــويد وسويس ـ ـرا واململكـ ــة
املتح ــدة لايطاني ــا العيم ــا وأيرلن ــدا الش ــمالية والن ــرويال وهولن ــدا .و ك ــن الم ــيع عل ــا ه ــذ
األس لة علا املو ل الشبك اخلارج ليستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكرت و يرة الشؤون الجتماعية والعمال/و يرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أنه علـا
الــرغم مــن أن املبــادس األساســية حلقــوق اإلنســان مكرســة يف الدســتور والقـوان الصــادرة لتنفيــذ
فإن التوصيات الصادرة عن الستعراض الدورج الشامال د أدت إىل حتقيق تقدم يف هـذا اجملـال.
و الــت إن الكويــت تعتــا جلســة التحــاور عمليــة لتبــادل ااراء كــن أن تعــز التفــاهم املتبــادل
مل الفريق العامال.
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 -6وأكدت الو يرة أن الكويت يف سعييا إىل متابعة الوفـاء بالتزاما ـا وتعيـدا ا الدوليـة يف
ال حقوق اإلنسـان ـد أنشـ ت جلنـةا دائمـة تُعـا بإعـداد قيـل التقـارير الومنيـة املتعلقـة قـوق
اإلنسان وباإلشراف علا متابعتيا .و د شاركت قيل اجليات احلكومية يف إعداد التقرير الـوما
الثاين بالتنسيق مل منيمات اجملتمل املدين واملنيمات غر الر ية.
 -7و امت الكويت منذ الستعراض السابق يف عـام  2010بإنشـاء لليـات ومنيـة لتعزيـز
ومحاية حقوق اإلنسان .وكانت جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف ل األمة ه إحدى هذ
االيات .ووضعت احلكومة مشروع ـانون إلنشـاء مؤسسـة مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان وفقـا ملبـادس
باري ووضعت أيضـ ا ثيثـة مشـاريل ـوان تنفيـذا لتعيـدا ا الطوعيـة أو للتوصـيات الصـادرة عـن
الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال يف ع ــام  .2010وتتعل ــق مش ــاريل الق ـ ـوان ه ــذ ق ــوق الطف ــال
وبإنشاء حمكمة أسرة وباألحداث.
 -8و الت الو يرة إن الكويت تعلق أمهية كبرة علـا حقـوق النسـاء ومحـايتين .وأضـافت أن
مش ــاركة الكويتي ــات يف س ــوق العم ــال ــد ا داد يف الف ــرتة  2013-2010إىل  51يف املائ ــة يف
القطاع اخلـا و 45يف املائـة يف القطـاع احلكـوم  .ووصـلت نسـبة النسـاء يف املناصـب العليـا يف
كــي القطــاع إىل  20يف املائــة .واعتُمــد يف القطــاع اخلــا مبــدأ املســاواة يف األجــر بـ الرجــال
واملرأة عن العمال املتساوج القيمة .وأُ ر بعمال املـرأة يف سـلا القضـاء بعـد أن كـان سـابقا حكـرا
علا الرجال.
وسن يف عام  2011انون جديد بش ن املساعدات العامة ما ضمن مسـتويات معيشـية
-9
ُ
أفضــال ألف ـراد اجملتمــل خصوص ـا للف ــات املنخفضــة الــدخال مثــال الكويتيــات املتزوجــات برجــال غــر
كــويتي مــن حمــدودج الــدخال فض ـيا عــن النســاء الل ـوا جت ــاو ن اخلامســة واخلمس ـ مــن العم ــر
ول حيصـلن علــا أج دخــال والطلبـة املتــزوج  .وعــيواة علــا ذلـا أدخــال القــانون ر ــم 2011/2
تعــدييت عل ــا ــانون الرعايــة الس ــكنية .وتُؤخ ــذ اان يف العتب ــار ملبــات اإلس ــكان ال ـ تق ــدميا
كويتيات متزوجات من غـر كـويتي حصـلوا علـا اجلنسـية كمـا ضـرج أيضـا تقـدك ـروض إسـكان
إليين من بنا الئتمان الكوي .
 -10وضمنت الكويت خطتيا اإلمنائية  2020/2019-2016/2015أهـدافا تتعلـق بتمكـ
امل ـرأة عــن مريــق مراجعــة التش ـريعات املتصــلة لــا والقضــاء علــا أوجــه التمييــز ضــدها مــن خــيل جلنــة
مشرتكة تضم يف عضويتيا ممثل عن مؤسسات اجملتمل املدين.
 -11و الــت إن الدســتور يؤكــد علــا محايــة الطفولــة بوصــفيا مبــدأ اجتماعيـا أساســيا تــتم مــن
خيلــه احملافي ــة عل ــا كي ــان األس ــرة وتقوي ــة أواص ــرها (امل ــادة 9ي .وأش ــارت إىل أن الدول ــة ملتزم ــة
ماية األمفال من الستغيل ومن اإلمهال األديب والبدين والروح (املادة 10ي.
 -12ويف ضوء ما تقدم عمدت الكويت إىل رفل املستوى املعيش للطفال من خيل إصدار
ــانون املســاعدات العامــة اجلديــد ر ــم  2011/12ومرســوم اســتحقاق وتقــدير وربــط املســاعدات
العامة ر م  2013/23وتوفر بي ة حاضنة للطفال تعمال علا ي ته ملرحلة ما بـال التعلـيم العـام
وذلا قتضا القانون ر م  2014/22بش ن دور احلضانة اخلاصة.
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 -13و ال ــت إن الكوي ــت تُعتـ ــا م ــن ال ــدول اجلاذبـ ــة للعمال ــة .فع ــدد العمـ ــال الواف ــدين يتزايـ ــد
باس ــتمرار وه ــو يتجل ــاو  1.496ملي ــون عام ــال .وه ــم يف ملي ــم يش ــكلون أكث ــر م ــن ثلثـ ـ ع ــدد
السكان وينتمون إىل أكثر من  164جنسـية تتلفـة .و الـت إن الكويـت حرصـت علـا أن تضـمن
انوهن ــا اجلدي ــد بشـ ـ ن العم ــال يف القط ــاع األهلـ ـ ر ــم  2010/6املزي ــد م ــن احلق ــوق والض ــمانات
القانونية لصاحل العامل .
 -14ويف هذا السياق مت إنشـاء اهلي ـة العامـة للقـوى العاملـة قتضـا القـانون ر ـم .2013/109
وتتــوىل هــذ اهلي ــة منفــردة اســتقدام العمالــة الوافــدة بنــاءا علــا ملبــات أصــحاب العمــال وذلــا لتيســر
انتقــاهلم والتخفيــف مــن ســطوة صــاحب العمــال علــييم .وعــيواة علــا ذلــا افتُــتا املقــر الــدائم إليـواء
العمالة الوافدة الذج يستقبال العمال املنتيكة حقو يم إىل ح تسوية نزاعيم مل أصحاب العمال.
 -15وأكــدت تصــميم الكويــت علــا تــوفر حيــاة كر ــة للمقيمـ بصــورة غــر انونيــة وذلــا مــن
خــيل تش ـريعات وإج ـراءات تتلفــة .فقــد أُنش ـ اجليــا املركــزج ملعاجلــة أوضــاع املقيم ـ بصــورة غــر
انونية‘ وجـب املرسـوم األمـرج ر ـم  .2010/467ونـ القـرار الـو ارج ر ـم  2011/409املتعلـق
بتوفر التسيييت واخلدمات للمقيمـ بصـورة غـر انونيـة علـا إمكانيـة حصـوهلم علـا الرعايـة الطبيـة
والتعليم وإصدار الوثائق الرمسية اخلاصة لـم مثـال شـيادات املـييد والوفـاة وشـيادات الـزواج والطـيق
واإلرث وجـ ـوا ات الس ــفر ورخـ ـ ي ــادة الس ــيارات والبطا ــات التمويني ــة واحلص ــول عل ــا عم ــال.
وينطبــق القــانون ر ــم  2010/8يف ش ـ ن حقــوق األشــخا ذوج اإلعا ــة علــا املقيم ـ بصــورة غــر
انوني ــة دون يي ــز أو إ ص ــاء .وحي ــق للمقيمـ ـ بص ــورة غ ــر انوني ــة احلص ــول عل ــا الرعاي ــة الس ــكنية
واخلدمات الجتماعية .كما أن هلم حق التقاض والتمتل باحلريات العامة.
 -16وفيمــا يتعلــق بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان أُدخــال تعــديال تش ـريع علــا ــانون احملكمــة
الدستورية يفسا اجملال أمـام املـوامن ملخامبـة احملكمـة مباشـراة والطعـن يف دسـتورية القـوان  .ويف
طــاع التعلــيم تُــدرج منــاهال حقــوق اإلنســان يف مــرحل التعلــيم العــام والتعلــيم العــا  .وحيصــال
وحتدث معلوما م املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان بصـورة
املدرسون علا التدريب يف هذا اجملال ُ
منتيمة ويُزودون بالدليال السرتشادج للرتبية علا حقوق اإلنسان.

 -17و امــت منيمــات دوليــة بتــدريب املــونيف العــامل يف القضــاء ويف ــال إنفــاذ القـوان
واملشرف علا السجلون .كمـا أدرجـت و ارة اخلارجيـة يف خطتيـا التنمويـة مشـروع ا رئيسـي ا يسـعا
إىل تعزي ــز مف ــاهيم و ــيم حق ــوق اإلنس ــان م ــن خ ــيل دورات تدريبي ــة متخصص ــة بالتع ــاون م ــل
الوكالت احمللية والدولية.
 -18و الــت إن الكويــت ل ت ـزال ملتزمــة التزام ـا راســخا بتقــدك تقاريرهــا الدوريــة إىل هي ــات
املعاهــدات .فمنــذ الســتعراض الــدورج الشــامال الســابق يف عــام  2010ــدمت الكويــت تقــارير
إىل كــال مــنل جلنــة مناهضــة التعــذيب واللجلنــة املعنيــة بالقضــاء علــا التمييــز ضــد املـرأة واللجلنــة
املعنية قوق اإلنسان وجلنة القضاء علا التمييز العنصرج وجلنة حقوق الطفال واللجلنة املعنية
باحلقوق ال تصادية والجتماعية والثقافيـة .وعـيواة علـا ذلـا ـدمت الكويـت تقريرهـا الـدورج
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الثالــىل إىل اللجلن ــة املعني ــة ق ــوق اإلنس ــان يف تش ـرين الث ــاين/نوفما  .2014ويف ع ــام 2015
سـ ــتقدم الكويـ ــت تقريرهـ ــا الـ ــدورج الثالـ ــىل إىل جلنـ ــة مناهضـ ــة التعـ ــذيب يف حزيران/يونيـ ــه وتقريرييـ ــا
الدوري اخلام والسادج إىل اللجلنة املعنية بالقضاء علا التمييـز ضـد املـرأة يف تشـرين األول/أكتـوبر
وتقريرها الدورج األول إىل اللجلنة املعنية قوق األشخا ذوج اإلعا ة يف أيلول/سبتما.
 -19ورحبت الكويت بطلب الزيارة الذج تقدم به املقرر اخلا املعـا ب شـكال الـرق املعاصـرة
ــا يف ذلــا أســبالا وعوا بيــا لزيــارة البلــد خــيل الفــرتة كــانون الثاين/ينــاير  -لذار/مــارج .ورحبــت
الكويــت أيضـ ا بزيــارة املقــرر اخلــا املعــا بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الـرأج والتعبــر .بيــد أن هــذ
الزي ــارة م تـ ــتم بسـ ــبب اللتزامـ ــات الداخلي ــة املتصـ ــلة برئاسـ ــة الكويـ ــت مل ــؤ ر مـ ــة ل ـ ـ التعـ ــاون
اخلليجل ـ وملــؤ ر القمــة العربيــة وملــؤ ر القمــة العربيــة األفريقيــة .وســتتخذ البعثــة الدائمــة يف جنيــف
التدابر الي مة ليتفاق مل املقرر اخلا علا حتديد تاريخ هلذ الزيارة.
 -20و الــت إن الكويــت أرســت مبــادس ثابتــة تتعلــق بتقــدك املســاعدات اإلنســانية للشــعوب
تلم ـ احلاجــات اإلنســانية احلقيقيــة
املنكوبــة والــدول الفقــرة .واعتمــدت يف ذلــا علــا بوصــلة ق
للــدول احملتاجــة انطي ـ ا مــن ناعــة تامــة ب ـ ن ضــايا حقــوق اإلنســان ل تتجل ـزأ .و الــت إن هــذ
الفلســفة خلصــيا مســو األمــر عنــدما ــال إن الكويــت منــذ اســتقيهلا ســنقت هلــا هنجل ـا ثابت ـا يف
سياستيا اخلارجية ارتكز بشكال أساسـ علـا ضـرورة تقـدك املسـاعدات اإلنسـانية لكافـة البلـدان
احملتاجــة بعيــدا عــن احملــددات اجلغرافيــة والدينيــة واإلثنيــة وانطي ـ ا مــن عقيــد ا الراســخة ب مهيــة
الشراكة الدولية وتفعيال اجليود الدوليـة لـدف اإلبقـاء واحملافيـة علـا األسـ الـ امـت ألجليـا
احلياة وه الروح البشرية.
 -21وم تــدخر الكويــت جيــدا لتخفيــف األ مــات اإلنســانية .وهلــذا الســبب اســتجلاب مســو
األمــر لنــداء األم ـ العــام املتعلــق باستضــافة مــؤ ر املــاد الثالــىل ملســاعدة الشــعب الســورج يف
الكوي ــت يف  31لذار/م ــارج  .2015وجت ــدر اإلش ــارة إىل أن الكوي ــت م ت ــرتدد يف الس ــتجلابة
رج املــاد الســابق و ملســاعدة الشــعب الســورج
لطلبــات األمــم املتحــدة املتعلقــة باستضــافة مــؤ ق
املعقودين يف عام  2013و .2014و د جنا اجملتمل الدو يف هات املناسـبت يف قـل 3.9
ودفعــت بالكامــال إىل هي ــات اإلغاثــة
مليــارات دولر منيــا  800مليــون دولر ــدمتيا الكويــت ُ
التابعة لألمم املتحدة.
 -22وبنــاء علــا ذلــا وتقــديرا مــن اجملتمــل الــدو للــدور اإلنســاين اهلــام الــذج تضــطلل بــه
الكوي ــت م ــنا األمـ ـ الع ــام لألم ــم املتح ــدة مس ــو األم ــر لق ــب ائ ــد العم ــال اإلنس ــاين يف 9
أيلول/سبتما  2014ولذلا اعتُات دولـة الكويـت مركـزا إنسـاني ا عامليـ ا  .و ـوا اة ذلـا ُمـنا
مسو األمر أيض ا جوائز وشيادات تقدير من جانب العديد من املنيمـات اإلنسـانية الدوليـة مـن
بينيـا مفوضـية األمــم املتحـدة السـامية لشــؤون اليج ـ ومكتـب األمــم املتحـدة لتنسـيق الشــؤون
اإلنسانية واملنيمة الدولية لليجلرة ومنيمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيفي.
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للتوسل يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان
 -23وأكدت الو يرة أن الكويت ستواصال سعييا الدؤوب ق
انســجلاما مــل خططيــا وأهــدافيا الومنيــة وتارويــا العــريب واإلســيم  .ودعــت الــو يرة بعــد ذلــا
أعضاء الوفد إىل تقدك شرح مفصال لبعض املسائال احملددة.
 -24وأش ــار الوف ــد إىل أن الكوي ــت ــد ا ــذت ع ــددا م ــن الت ــدابر لض ــمان حق ــوق النس ــاء.
فاملادة  9من الدستور تن علا أن األسرة أساج اجملتمل كما تشر املادة  29إىل املساواة ب
الرجال واملرأة .وه تن علا أنه ل ييز ب الناج بسبب اجلن أو األصال أو اللغة أو الدين.
و د أدى إنشاء احملكمة الدستورية إىل توفر احلمايـة جلميـل هـذ احلقـوق .وسـنقت الكويـت أيضـ ا
عددا من القوان ال دف إىل محاية النساء من العنف .إذ يتضـمن ـانون اجلـزاء أحكامـا ُجت قـرم
العنف ضد النساء وتعتا من اليروف املش قددة للعقوبة .ويضمن انون األحـوال الشخصـية حـق
املرأة يف ملب الطيق للضرر وحقيا يف احلضانة والنفقة والسكن.
 -25و ــدمت احلكومــة إىل الاملــان مشــروع ــانون بش ـ ن إنشــاء حمكم ـة أســرة يــىل تُنش ـ
حمكمــة أســرة يف كــال حمافيــة مــن أجــال حـ قـال النزاعــات داخــال األســرة .وأُنشـ صــندوق تــابل لــو ارة
العـدل مــن أجــال تقــدك املســاعدة إىل النســاء والزوجــات أو املطلقــات واألمفــال حســب الضــرورة.
وتقــدم إحــدى اإلدارات يف و ارة الداخليــة املشــورة واملســاعدة يف حــالت العنــف املنــز  .وتقضـ
ـوان العمــال باتبــاع مبــدأ املســاواة يف األجــر عــن العمــال املتســاوج القيمــة .ومــا فت ــت الكويــت
تســعا إىل تعزيــز حيــوا النســاء يف احلصــول علــا ونيــائف يف اخلدمــة املدنيــة واجلــي والقضــاء
والس ــلا الدبلوماس ـ ـ  .ونيل ــت الكويـ ــت حت ــر أيض ـ ـ ا عل ــا أن تكفـ ــال خط ــة التنميـ ــة الومنيـ ــة
للسنوات القادمة حقوق املرأة.
 -26وفيما يتعلق س لة املقيمـ بصـورة غـر انونيـة ـال الوفـد إن هـذ القضـية ليسـت حكـرا
علا دولة الكويت .بال إن الكويت علا عك الدول األخرى تق قدم إلييم الكثـر مـن اخلـدمات
املســاوية ملــا تقدمــه إىل موامنييــا .و ــد اســتُخدم مســما املقيم ـ بصــورة غــر انونيــة يف املرســوم
ر م  .2010/467و ال الوفد إن هؤلء املقيم د خـالفوا ـانون إ امـة األجانـب ر ـم 1959/17
عندما تقدموا بطلب احلصول علا اجلنسـية الكويتيـة بعـد إخفـائيم جـوا ات سـفر بلـداهنم األصـلية.
وأضاف الوفد أن ل الو راء د وضل خارمة مريق ملعاجلة أوضاع املقيم بصورة غر انونية.
 -27و ال إن الذين تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعيم لـن ُ نعـوا مـن التقـدم بطلـب للحصـول
علا اجلنسية الكويتية .وسـتُجلرى دراسـة شـاملة مللفـات بعـض هـؤلء املقيمـ بصـورة غـر انونيـة
املــؤهل للحصــول علــا اجلنســية الكويتيــة وفق ـا لقــانون اجلنســية .وأشــارت خارمــة الطريــق أيض ـا
إىل أن أوضــاعيم ستُســوى وستصــدر هلــم جـوا ات ســفر كمــا ســيُمنحون رخصــة إ امــة يف البلــد
ملدة مخ سنوات ان ا وفق ا للقانون ر م .1959/17
 -28وخيل السنوات األربل املاضية ُسـويت أوضـاع  6 325شخصـ ا وأُصـدرت هلـم جـوا ات
سفر .وأصدر ل الو راء القرار ر م  2011/409الذج يتـيا هلـؤلء األشـخا احلصـول علـا
اخل ــدمات والتس ــيييت ال ـ ـ تض ــمن هل ــم ني ــروف الع ــي الك ــرك .و ــد ُمس ــا هل ــؤلء األش ــخا
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بالتســجليال يف مؤسســات التعلــيم العــا وأُعف ـ أمفــاهلم مــن تقــدك الوثــائق الي مــة للتســجليال يف
املــدارج .ويغط ـ الصــندوق اخلــرج نفقــات تعلــيميم .وحيصــال أمفــال املقيم ـ بصــورة غــر انونيــة
علـا شـيادات مـييد وسـائر وثــائق األحـوال الشخصـية .كمـا حيصــلون علـا بطا ـات وينيـة وحيــق
هلم احلصول علا رخصة يادة .وهناك أيض ا تدابر أخرى لصاحليم كالضمان الجتمـاع والتـ م
الصح واإلعانات السكنية.
 -29وذكر الوفد أن الدستور يضمن حرية الرأج والتعبـر وحريـة الصـحافة والتجلمـل السـلم .
ويشــمال ذلــا إجـراء نقاشــات علــا وســائط التواصــال الجتمــاع وشــبكة اإلنرتنــت .وأضــاف أن
الكويــت ــد أ الــت العقبــات الـ تعــوق حريــة الـرأج يف املنشــورات ووســائط اإلعــيم الســمعية -
البصـرية وذلــا ملــة أمــور منيــا حيــر أج ر ابــة مســبقة علــا الصــحافة .وتــوفر الشــرمة األمــن
للمي ــاهرات وفق ـا للم ــادة  49م ــن الدس ــتور الـ ـ تض ــمن مراع ــاة الني ــام الع ــام واحـ ـرتام ااداب
العامة .ول ورج ذلا عن إمار املادة  21من العيد الدو اخلا باحلقوق املدنية والسياسية.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30أدىل  113وفـدا ببيانــات خــيل جلسـة التحــاور .وتــرد التوصـيات املقدمــة خــيل احلـوار
يف الفرع الثاين من هذا التقرير.
 -31فقــد أثنــت طــر علــا الــدور اإلنســاين الــذج تضــطلل بــه الكويــت ونوهــت صــول أمــر
الكويت علا لقب ائد العمال اإلنساين .
 -32وأشــارت س ـراليون إىل خطــة التنميــة الومنيــة الشــاملة وإىل أحكاميــا املتعلقــة بتمك ـ
النساء وبالدعوة املفتوحة املوجية إىل اإلجراءات اخلاصة.
 -33و الــت ســلوفاكيا إهنــا تشــامر هي ــات املعاهــدات القلــق الــذج أعربــت عنــه فيمــا يتعلــق
بوضل األشخا عد اجلنسية وعدم حصوهلم علا حقو يم.
 -34و الت سلوفينيا إهنـا ل تـزال تشـعر بـالقلق مـن أن الـزواج املبكـر مسـموح بـه انونـا وبـ ن
الفتيات ما لن يُرغمن علا الزواج.

 -35واستفسرت الصومال عما تنـوج الكويـت فعلـه لـدعم املبـادرات اهلادفـة إىل تعزيـز ومحايـة
بامليق يف قيل أداء العام.
األشخا املصاب
ُ
 -36وأشاد جنوب السودان باملساعدة اإلمنائية الرمسية ال يقدميا الصندوق الكـوي للتنميـة
ال تصادية العربية إىل البلدان النامية.
 -37وأثنــت إســبانيا علــا الكويــت لتصــديقيا علــا اتفا يــة حقــوق األشــخا
ولإلصيحات ال أجر ا فيما يتعلق باملساواة ب اجلنس .
 -38وأثنت دولة فلسط علا التصديق علا اتفا ية حقوق األشـخا
امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.
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 -39وأشار السـودان إىل اجليـود الراميـة إىل تعزيـز حقـوق النسـاء واألمفـال واألشـخا
اإلعا ة واملسن وأعرب عن تقدير للتصديق علا اتفا ية حقوق األشخا ذوج اإلعا ة.

ذوج

 -40وأثن ــت سـ ـوا يلند عل ــا م ــا دمت ــه الكوي ــت م ــن مس ــامهات مالي ــة للتخفي ــف م ــن ح ــدة
األوضاع املعيشية القاسية ال تعاين منيا البلدان األفريقية.
 -41ولحيــت الســويد أن عــام  2013ــد شــيد تنفيــذ مخســة إعــدامات للمــرة األوىل منــذ
عام .2007
 -42وأعربــت سويس ـرا ع ــن لقيــا إ اء الوض ــل غــر املت ــيقن منــه لألش ــخا
املعروف بالبدون الذين يتجلاو عددهم  100 000شخ .

عــد

اجلنس ــية

 -43وأش ــارت ماجيكس ــتان إىل الت ــدابر املتخ ــذة للني ــوض بإمكاني ــة احلص ــول عل ــا الرعاي ــة
الصحية وتعزيز احلماية البي ية.
 -44ولحي ــت تايلن ــد حتسـ ـ ف ــر وص ــول النس ــاء إىل س ــوق العم ــال ولكني ــا ال ــت إهن ــا
ل تزال تشعر بالقلق إ اء التمييز ضدهن.
 -45وأعربت تيمور  -ليشـ عـن تقـديرها للجليـود الراميـة إىل تسـوية أوضـاع عـد
وإىل إدماج األمفال ذوج اإلعا ة يف الصفوف الدراسية العادية.

اجلنسـية

 -46وأعربت توغو عن تقديرها للتقدم الذج أحزرته الكويت يف ال حقـوق النسـاء واألمفـال
واملسن وأثنت علا ما تقدمه الكويت من مساعدات إمنائية يف أفريقيا.
 -47وشجلعت تـون الكويـت علـا مواصـلة حتسـ اإلمـار القـانوين حلمايـة حقـوق اإلنسـان
بالتصديق علا الصكوك الدولية.
 -48وأثنت تركيا علا التصديق علا اتفا يـة حقـوق األشـخا
التشريعات الومنية وعلا حتس أوضاع العمال األجانب.

ذوج اإلعا ـة وعلـا مواءمـة

 -49وأعربــت أوكرانيــا عــن تقــديرها ملــا تبذلــه الكويــت مــن جيــود لتحقيــق املســاواة وعــدم التمييــز
وشجلعت الكويت علا مواصلة النيوض باملرأة.
 -50وشجلعت اإلمارات العربية املتحدة الكويت علا مواصلة جيودها يف طاع حقوق اإلنسان.
 -51وسلقمت اململكة املتحدة لايطانيا العيما وأيرلندا الشـمالية ـا أُحـر مـن تقـدم ولكنيـا
الت إهنا ل تزال تشعر بالقلق إ اء عدم املساواة ب اجلنس .
 -52وحثت الوليـات املتحـدة األمريكيـة الكويـت علـا تعـديال ـوان اجلنسـية وحماكمـة منتيكـ
انون مكافحة الجتار بالبشر لعام  2013وعلا تعزيز محاية العمال.
 -53وشــجلعت أوروغـواج الكويــت علــا التصــديق علــا الصــكوك األساســية وعلــا محايــة حقــوق
العمال املياجرين.
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 -54وأثنت أو بكستان علا الكويت ملا ا ذته من تدابر حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -55وسلقطت قيورية فنزويي البوليفارية الضـوء علـا التقـدم احملـر يف تنفيـذ توصـيات السـتعراض
الدورج الشامال.
 -56وأثنت اليمن علا الكويت للطريقـة الـ اتبعتيـا يف إعـداد تقريرهـا الـوما بالتشـاور مـل
اجملتمل املدين وغر من اجليات الفاعلة.
 -57ورحبـت مبـابوج بــاجليود الراميـة إىل تنفيـذ التوصــيات الـ
الستعراض األوىل.

بلتيـا الكويــت خـيل جولــة

 -58ورحبــت أفغانســتان بالتصــديق علــا اتفا يــة حقــوق األشــخا
اجملل األعلا لليي ة العامة لشؤون ذوج اإلعا ة.

ذوج اإلعا ــة وبإنشــاء

 -59وأحامت ألبانيا علمـ ا باإلصـيحات القانونيـة واملؤسسـية وأثنـت علـا الكويـت ملـا تبذلـه
من جيود إلذكاء الوع قوق اإلنسان.
 -60وأشــارت اجلزائــر إىل التــدابر القانونيــة املتخــذة ملكافحــة الجتــار بالبشــر و ريــب العمــال
املياجرين.
 -61وأحامــت أنغــول علم ـ ا بالتــدابر املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن اجلولــة األوىل
ليستعراض الدورج الشامال.
 -62ومثنــت األرجنتـ اجليــود املبذولــة ليمتثــال للتوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض الــدورج
الشامال رغم ما يزال ائم ا من حتديات.
 -63وأوض ــا وف ــد الكوي ــت أن الكوي ــت م ــا فت ــت تب ــذل جي ــودا إلض ــاد ب ــدائال لني ــام الكفال ــة.
وخــيل الســنوات القليلــة املاضــية أُخــذ بعــدد مــن التعــدييت والتغي ـرات وُل ـ نطــاق الصــيحيات
املمنوحة ألرباب العمال.
 -64وفيم ــا يتعل ــق بوث ــائق الس ــفر والتس ــجليال ص ــدر مرس ــوم و ارج حيي ــر عل ــا رب العم ــال
الحتفــاا ـوا ات ســفر العــامل  .وباإلضــافة إىل ذلــا بــدأ العمــال يف مـ وى للعمــال امليــاجرين
يســتطيل اســتيعاب  700عامــال وذلــا يف إمــار تنفيــذ ــانون مكافحــة الجتــار بالبشــر ر ــم 91
لسنة .2013
 -65وأ ر املرسوم التشريع ر ـم  1992/40قـوق العمـال املنـزلي ونـ علـا إنشـاء إدارة
لشؤون العمالـة املنزليـة تعـا بتنفيـذ القـرارات الو اريـة التكميليـة .وا ُـرتح أيضـ ا ـانون بشـ ن العمـال
املن ـزلي  .ورداا علــا س ـؤال مرحتــه بلجليكــا بش ـ ن حتس ـ أوضــاع عمــال العمــال امليــاجرين أكــد
الوفد علا أن الكويت حتاول ي ة أوضاع عمال مثلا جلميل العمال بغض النير عن جنسيتيم.
 -66وذكــر الوفــد أن الكويــت ــد أصــدرت القــانون ر ــم  91لســنة  2013بش ـ ن مكافحــة
الجتــار باألشــخا و ريــب امليــاجرين و ــدم شــرحا لــبعض أحكامــه .فاملــادة  1تتضــمن تعريف ـا
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للجلر ة املنيمة عا الومنية وليجتار باألشخا  .وتن املادة  3علـا عقوبـة تصـال إىل السـجلن
مخـ عشــرة ســنة وغرامــة ل تقــال عــن عشــرة للف دينــار ول تزيــد علــا عشـرين ألــف دينــار ــق
مـرتكه هــذا النــوع مــن اجلـرائم .وتســما املــادة  12للنائــب العــام بإحالــة الضــحايا إىل مؤسســات
تقــدم إلــييم العــيج الطــه والرعايــة النفســية .ويتضــمن ــانون اجلـزاء و ـوان أخــرى أيضـ ا أحكامـ ا
كثرة تتعلق بالجتار بالبشر وتنطبق علا األجانب واملوامن علا حد سواء.
 -67وفيما يتعلق ب وضاع الحتجلا أشار الوفد إىل أنه د جرى حتديىل  53مركز احتجلا
وفقا للمعاير الدولية وه مراكز تتوافر فييا املتطلبات النفسـية والصـحية الي مـة للسـجلناء علـا
دو ما أكدته اللجلنة الدولية للصليب األمحـر .وفيمـا يتعلـق بـاحملتجلزات وبعـد أن أصـبا بإمكـان
النســاء النضــمام إىل اجلــي أُســندت اان إىل بعــض مراكــز الحتجلــا نســاء عســكريات مــن
أجال ضمان خصوصية احملتجلزات واحتياجا ن اخلاصة .وتُوفر رعاية خاصة للسجلينات احلوامال
ابتداء من الشير السادج للحمال.
 -68والعي ـ ــات ب ـ ـ الكويـ ــت ومنيمـ ــات حقـ ــوق اإلنسـ ــان إضابيـ ــة وشـ ــفافة .فقـ ــد امـ ــت
منيمــات حقــوق اإلنســان ب  39يــارة إىل مراكــز الحتجلــا منــذ عــام  2010باإلضــافة إىل أن
الكويت تعز عي تيا باللجلنة الدولية للصليب األمحر بش ن تصميم مراكز احتجلا حديثة.
 -69وفيما يتعلق باجلنسـية الكويتيـة أوضـا الوفـد أن ـانون اجلنسـية الكويتيـة (ر ـم 1959/15ي
يــن علــا مــنا اجلنســية الكويتيــة ألبنــاء الكويتيــات يف بعــض احلــالت ألســباب إنســانية (املــادة 3ي.
وتن املادة  5أيض ا علا جوا منا اجلنسية الكويتية للمولودين مـن أميـات كويتيـة عنـدما ييـال
هــؤلء األمفــال مقيمـ يف الكويــت حـ بلــوغيم ســن الرشــد خصوصـا إذا كــان األب األجنــه
أسر حرب أو إذا كان د ملقق األم مي ا بائن ا أو تويف عنيا.
 -70ورحبـت أرمينيـا يـود الكويـت لتعزيـز حقـوق األشـخا
اتفا ية حقوق األشخا ذوج اإلعا ة.

ذوج اإلعا ـة وللتصـديق علـا

 -71وأعربت أسرتاليا عن لقيـا إ اء تزايـد القيـود املفروضـة علـا التجلمعـات العامـة وإ اء التمييـز
ضد البدون.
 -72و دمت النمسا توصيات.
 -73ورحب ــت أذربيجل ــان بالتص ــديق عل ــا اتفا ي ــة حق ــوق األش ــخا
الكويت مل هي ات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.

ذوج اإلعا ــة وبتع ــاون

 -74وأثنت البحرين علا الكويت لتعاوهنا مل لليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.
 -75وأثنــت بــنغيدي علــا الكويــت لتقــد يا التعلــيم والرعايــة الصــحية ان ـ ا وملــا تــوفر مــن
محاية انونية للعمال األجانب.
 -76ولحيــت بــييروج تعــاون الكويــت النشــط مــل لليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم
املتحدة والتقدم الذج أحر ته يف ثيال النساء يف اجملالت السياسية والجتماعية.
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 -77وأعربت بلجليكا عن لقيا إ اء وضل العمال املياجرين والبدون وعـن أسـفيا لسـت ناف
اإلعدامات.
 -78وأحامت بـنن علمـ ا بالتقـدم احملـر يف محايـة حقـوق النسـاء واألمفـال وباإلدمـاج الجتمـاع
للعمال املياجرين.
 -79وأحامــت بوتــان علم ـ ا بتــدابر محايــة حقــوق النســاء واألمفــال وبإنشــاء هي ــة مكافحــة
الفساد.
 -80ورحبت البوسنة واهلرسا بالتصديق علـا اتفا يـة حقـوق األشـخا
اإلمار القانوين واملؤسس .

ذوج اإلعا ـة وبتعزيـز

 -81وأثنــت بوتسـوانا علــا التشـريعات املتعلقــة مايــة حقــوق النســاء واألمفــال وأشــارت إىل
أن مثة حتديات ل تزال ائمة.
 -82وشــجلعت الاا يــال الكويــت علــا متابعــة موضــوع الزيــارة القادمــة للمقــرر اخلــا
ب شكال الرق املعاصرة وعلا اعتماد سياسة ملكافحة العنف املنز .
 -83ورحبت بروين دار السيم بسن تدابر ترم إىل تعزيز حقوق األشخا
 -84ورحبــت بلغاريــا بــالتزام الكويــت بتنفيــذ تعيــدا ا الطوعيــة والتوصــيات الـ
الستعراض األول.

املعــا

ذوج اإلعا ة.
بلتيــا خــيل

 -85ورحبــت كنــدا بالتقــدم الــذج حققتــه الكويــت يف ــال النيــوض مايــة حقــوق اإلنســان
علا الصعيدين احملل والدو عن مريق قلة وسائال من بينيا يادة العمال اإلنساين.
 -86وأثنت تشاد علا اعتماد عدد مـن القـوان واألنيمـة الـ تتفـق مـل اللتزامـات الطوعيـة
ومل التوصيات الصادرة عن اجلولة السابقة ليستعراض الدورج الشامال.
 -87وسلقطت شيل الضـوء علـا مشـروع القـانون الرامـ إىل إنشـاء مؤسسـة حلقـوق اإلنسـان
واعتاته خطوة هامة.
 -88وأعربــت الص ـ عــن تقــديرها للجليــود الراميــة إىل مكافحــة العنــف املنــز ولتعزيــز محايــة
العمال املياجرين والعمال املنزلي .
 -89وأثنــت جــزر القمــر علــا التقــدم احملــر دــو تيســر حتقيــق املســاواة ب ـ الرجــال وامل ـرأة يف
سوق العمال.
 -90ورحبت الكونغـو بالتـدابر التشـريعية املتعلقـة باألشـخا
وباملياجرين وحقوق الطفال.

ذوج اإلعا ـة وبالجتـار بالبشـر

 -91وأعربت كوستاريكا عن أمليـا يف أن تنشـ الكويـت ريبـ ا مؤسسـة ومنيـة حلقـوق اإلنسـان
تثال ملبادس باري .
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 -92وشجلعت كوت ديفوار الكويت علا تعزيز التـدابر املتعلقـة بـدور املـرأة يف اجملتمـل وعلـا
منل العنف املنز .
 -93وس ـ لت كرواتي ــا ع ــن اخلطـ ـوات األخ ــرى ال ـ ا ــذ ا الكوي ــت لتحس ـ حال ــة حق ــوق
اإلنسان اخلاصة بالبدون.
 -94وسلقمت كوبا باإلجنا ات اهلامة ال حتققت يف الت الصحة والتعليم ومحاية املسن .
 -95وأشادت ا

باعتماد انون منل الجتار بالبشر و ريب املياجرين.

 -96وأعربــت اجلميوريــة التشــيكية عــن تقــديرها للعــرض الثــرج باملعلومــات الــذج دمــه وفــد
الكويت ولردود علا بعض ما مرحته من أس لة مسبقة.
 -97وأعربت قيورية كوريا الشعبية الد قرامية عن تقـديرها لإلجنـا ات الـ حتققـت يف ـال
محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وشجلعت الكويت علا مواصلة جيودها اإلضابية.
 -98وشــددت الــدامنرك علــا أمهيــة اجليــات الفاعلــة مــن اجملتمــل املــدين يف عمليــة الســتعراض
الدورج الشامال وأمهية حير األعمال النتقامية ضد هذ اجليات.
 -99وأش ــادت جيب ــو ب ــاجليود ال ـ تب ــذهلا الكوي ــت واهلادف ــة إىل التعري ــف ق ــوق اإلنس ــان
والتوعية لا.
 -100ورحبت مصر باعتماد العديد من القوان وبإنشاء لليات ومنية حلقوق اإلنسان.
 -101ورحبت إستونيا بالتطورات اإلضابية يف ال حقوق املرأة رغم وجود ييز ضدها.
 -102ورحبت إثيوبيا بالتدابر املتخذة حلماية حقوق العمال الوافدين والعمال املنزلي .
 -103ورحبت فرنسا باجليود ال بذلتيا الكويت منذ الستعراض األول.
 -104وأعربت غابون عن تقديرها للتدابر التشريعية املتخذة لتعزيـز حقـوق املـرأة وحلمايـة البي ـة
واملوارد الطبيعية.
 -105وأعربت أملانيا عن شكرها للكويت علا التقرير الوما الذج دمته.
 -106وأشادت غانا بتصديق الكويـت علـا اتفا يـة حقـوق األشـخا
دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة.

ذوج اإلعا ـة وبإصـدارها

 -107وأشار وفد الكويت إىل أن الكويت ما فت ت تنير يف إمكانية التصـديق علـا الصـكوك
ال ـ م تصــبا مرف ـ ا فييــا بعــد فض ـيا عــن ســحب بعــض التحفيــات ال ـ أدرجتيــا وذلــا بعــد
إدخال تعدييت تشريعية.
 -108و د انضمت الكويـت إىل اتفا يـة حقـوق األشـخا ذوج اإلعا ـة اسـتجلابةا للتوصـيات
الصــادرة ع ــن اجلول ــة الســابقة م ــن الس ــتعراض الــدورج الش ــامال ووف ــاءا بالتعيــدات الطوعي ــة ال ـ
طعتيــا .و بــال النضــمام إىل التفا يــة اعتمــدت الكويــت القــانون ر ــم  2010/8الــذج يتنــاول
حقوق األشخا ذوج اإلعا ة علا النحو الوارد يف اتفا ية حقوق األشخا ذوج اإلعا ة.
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 -109وحتتــوج التش ـريعات الومنيــة علــا احلقــوق األساســية للطفــال .وسيفض ـ القــانون املتعلــق
بإنشاء حمكمة أسرة إىل إنشـاء مراكـز إلصـيح ذات البـ ستسـتقبال األسـر واألمفـال .ووضـعت
الكويت أيضا مشروع انون يتعلق باألمفال يتماشا مل اتفا يـة حقـوق الطفـال .ولـدى الكويـت
لليــة ومنيــة حلمايــة حقــوق الطفــال .ومثــة مشــروع ــانون عــن األحــداث يتعلــق بتعزيــز مفيــوم إعــادة
ت هيليم وإنشاء مراكز تقدم هلم إرشادات نفسية  -اجتماعية.
 -110وذك ــر الوف ــد أن حق ــوق اإلنس ــان تُــدرج يف امل ــرحلت البتدائي ــة واملتوس ــطة .ويوج ــد يف
التعلــيم الثــانوج مقــرر عــن الدســتور وحقــوق اإلنســان .وعلــا املســتوى اجلــامع أُدرجــت حقــوق
اإلنس ــان والق ــانون ال ــدو يف املن ــاهال .وضت ــا املدرس ــون دورات تدريبي ــة خاص ــة يف ه ــذا اجمل ــال.
وتقـ قدم الكويــت أيضـا التــدريب إىل العــامل يف اهلي ــات احلكوميـة مثــال أعضــاء النيابــة والقضــاة.
وأكدت الكويت علا أن اخلطاب العام يتناول مفيوم حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف.
 -111وأكــد الوفــد مــن جديــد أن حريــة العتقــاد مطلقــة وفقـا للدســتور (املــادة 35ي .وحتمـ
الدولة حرية ممارسة شعائر األديان وفق ا للعادات املرعية علا ألق يتعارض ذلـا مـل النيـام العـام
أو مــل ااداب العامــة .وفضـيا عــن ذلــا ل تفــرض الدولــة عقيــد ا الدينيــة علــا أحــد ول يُلــزم
غر املسـلم بتلقـ تعلـيم إسـيم  .ويتفـق ذلـا مـل أحكـام الفقـرة  1مـن املـادة  18مـن العيـد
الدو اخلا باحلقوق املدنية والسياسية.
 -112وأعرب ــت اليون ــان ع ــن تق ــديرها للتط ــورات املتعلق ــة بتمكـ ـ املـ ـرأة يف س ــوق العم ــال ويف
اإلدارة العامة والتعليم.
 -113وأثنــت هنــدوراج علــا الكويــت ملــا تبذلــه مــن جيــود معياريــة وتش ـريعية لتحس ـ محايــة
حقوق اإلنسان.
 -114ورحبــت هنغاريــا بإمكانيــة عمــال النســاء يف مزيــد مــن امليــن وبإمكانيــة ت ســي منيمــات
غر حكومية و ياميا بعمليا دون عوائق.
 -115وحثــت ليســلندا الكويــت علــا ضــمان حتقيــق املســاواة يف احلقــوق للم ـرأة مــل الرجــال يف
قي ــل اجمل ــالت وعل ــا أن تُطب ــق عل ــا العم ــال املنـ ـزلي املع ــاير املطبق ــة يف التعام ــال م ــل العم ــال
املياجرين.
 -116وشجلعت اهلند علا اعتماد خطة شاملة للمض يف تعزيـز املسـاواة بـ اجلنسـ وأثنـت
علا ما تقدمه الكويت من مساعدات إنسانية.
 -117وأحامــت إندونيســيا علم ـا بوضــل الكويــت خلطتيــا التنمويــة وبالتــدابر املتخــذة حلمايــة
حقوق املياجرين.
 -118وأشادت قيورية إيران اإلسيمية بإنشاء جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف ل األمة.
 -119ورحب العراق يود الكويت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علا الصعيدين الدو والوما.
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 -120وأثنت أيرلندا علا الكويت للتزاميا بتقدك مساعدات إمنائية إنسانية.
 -121وأعربـت إيطاليــا عـن لقيــا إ اء تطبيــق ـانون التجلــديف ونوهــت بـبعض التــدابر املتخــذة
ملعاجلة وضل البدون.
 -122وأعــرب األردن عــن تقــدير للتطــورات اإلضابيــة اجلاريــة ال ـ ذُكــرت يف التقريــر الــوما
للكويت والرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
 -123وأثنــت كا اخســتان علــا الكويــت ملــا حققتــه مــن إجنــا ات يف طــاع الرعايــة الصــحية
والضمان الجتماع وللتزاميا بالعمال اإلنساين.
ذوج اإلعا ــة

 -124وأحام ــت رغيزس ــتان علم ـ ا بالتص ــديق عل ــا اتفا ي ــة حق ــوق األش ــخا
وبالتشريعات الومنية ال اعتُمدت بش ن حقوق األشخا ذوج اإلعا ة.
 -125وأثن ــت قيوري ــة لو الد قرامي ــة الش ــعبية عل ــا جي ــود مكافح ــة الجت ــار باألش ــخا
والعنف املنز .

 -126وملبت لتفيا املزيد من التفاصـيال عـن اخلطـوات اإلضـافية الراميـة إىل منـل العنـف املنـز
ضد النساء واألمفال واملسن .
 -127وأشــاد لبنــان بالقيــادة النموذجيــة ألمــر الكويــت ال ـ نــو لــا األم ـ العــام؛ وأثــا علــا
اجليود اإلنسانية.
 -128وأشــادت ليس ـوتو باإلجنــا ات ال ـ حتققــت يف اجملــالت الجتماعيــة  -ال تصــادية واملدني ــة
والسياسية؛ وأعربت عن تقديرها للتصديق علا معاهدات أساسية من معاهدات حقوق اإلنسان.
 -129وأعربــت ليبيــا عــن تقــديرها للتعــاون مــل لليــات حقــوق اإلنســان ــا فييــا الســتعراض
الدورج الشامال؛ خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات السابقة.
 -130ورحبــت ماليزيــا بالتــدابر التش ـريعية واملؤسســية ــا يف ذلــا التــدابر ال ـ تضــمن محايــة
األمفال؛ وبالتحسينات يف خدمات الرعاية الصحية.
 -131وس ـلقمت ملــديف بالتقــدم احملــر يف ــال حتقيــق املســاواة ب ـ اجلنس ـ وشــجلعت علــا
املض يف هذا السبيال؛ وأعربت عن تقديرها ألنشطة التوعية ال تقوم لا و ارة اخلارجية.
 -132وأعربت موريتانيا عن تقديرها للتعاون مل لليات األمم املتحدة ا يف ذلا الستعراض
الدورج الشامال؛ وللجليود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان.
 -133وأعربــت املكســيا عــن أمليــا يف أن تــؤدج الــدعوة املفتوحــة ال ـ وجيتيــا الكويــت إىل
اإلج ـراءات اخلاصــة خــيل الســتعراض الســابق إىل يــارات يقــوم لــا مكلفــون بوليــات يف إمــار
اإلجراءات اخلاصة.
 -134واستفســر اجلبــال األســود عــن التــدابر الراميــة إىل التوعيــة قــوق الطفــال واألنشــطة الراميــة
إىل مكافحة العنف املنز .
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 -135وأثــا املغــرب علــا اللت ـزام قــوق اإلنســان مش ـرا إىل التطــورات التش ـريعية واملؤسســية
املرتبطة لذا اجملال واملمتثلة ملبادس باري .
 -136ورحبــت ميامنــار بتنفيــذ التعيــدات والتوصــيات الســابقة وأثنــت علــا أنشــطة التوعيــة الـ
تُنفذ عن مريق املنشورات والدورات التدريبية.

 -137ونوهــت ناميبيــا باإلصــيحات والتطــورات املشــجلعة املتعلقــة قــوق النســاء وأشــارت إىل
األحكام التشريعية املرتبطة لا.
ذوج اإلعا ــة

 -138وامتــدحت نيبــال اإلجنــا ات املتعلقــة بإعمــال حقــوق النســاء واألشــخا
ونوهت أيضا باملسامهات املتعلقة باألنشطة اإلنسانية.
 -139ورحبــت هولنــدا بــاخلطوات املتخــذة لتونييــف النســاء يف الســلا القضــائ ولكنيــا الــت
إهنا ل تزال تشعر بالقلق إ اء معدلت مشاركة النساء يف املنا شات السياسية ويف صنل القرار.
 -140وسـلقطت نيكـاراغوا الضــوء علـا التشـريعات واملؤسسـات اجلديـدة وأعربــت عـن أمليــا يف
أن تواصال الكويت العمال علا محاية الطفال.
 -141وأثنت النيجلر علا التطورات القانونية املتعلقة باألشخا ذوج اإلعا ة والجتار بالبشر
وعلا تعزيز املساعدة املقدمة إىل األشخا الذين يعانون أوضاع ا هشة.

 -142وأعرب ــت الن ــرويال ع ــن لقي ــا إ اء الق ــانون ال ــذج ي ــز ض ــد النس ــاء وإ اء وض ــل العم ــال
املنزلي والقبض علا مستعمل وسائط التواصال الجتماع .
 -143وأشارت ُعمان إىل اإلجنـا ات الـ حتققـت يف ـال حقـوق اإلنسـان وأشـادت ـا دمـه
أمر الكويت من مساعدات إنسانية دولية.
 -144وأثنــت باكســتان علــا اعتمــاد ـوان وإصــيحات إداريــة ترمـ إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق
اإلنسان.
 -145ورحبــت الفلب ـ بالتــدابر التش ـريعية حلمايــة العمــال املي ــاجرين واستفســرت عــن ـوان
اجلنسية يف الكويت.
 -146وأحامت بولندا علم ا بالتدابر املتخذة للقضاء علا التمييز ضد املرأة.
 -147ورحب ــت الاتغ ــال بالـ ـدعوة الدائم ــة املوجي ــة إىل اإلجـ ـراءات اخلاص ــة و ش ــروع الق ــانون
املتعلق بإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان.
 -148ونوهت سنغافورة يود تعزيـز املسـاواة بـ اجلنسـ وبالـدعم الـذج تقدمـه الكويـت إىل
األعمال اإلنسانية ال تقوم لا األمم املتحدة.
 -149وأحام ــت قيوري ــة كوري ــا علمـ ـا بالتق ــدم ال ــذج حتق ــق فيم ــا يتعل ــق بالنس ــاء واألمف ــال
واألشخا ذوج اإلعا ة.
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 -150وأشــار الحتــاد الروس ـ إىل تنفيــذ الكويــت للتزاما ــا التعاهديــة وإىل اعتمادهــا لقــانون
األشخا ذوج اإلعا ة.
 -151وأشارت رواندا إىل التدابر املتخذة ملكافحـة الفسـاد والجتـار بالبشـر وحلمايـة املـونيف
وإىل التصديق علا اتفا ية حقوق األشخا ذوج اإلعا ة.
 -152وأثنت اململكة العربية السعودية علا اجليود املتعلقة ماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -153وأشــارت الســنغال إىل مــا تقــوم بــه الكويــت مــن أعمــال لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن
اجلولة األوىل ليستعراض الدورج الشامال يف عام .2010
 -154وشجلعت صـربيا الكويـت علـا مواصـلة تعزيـز احلقـوق ال تصـادية والجتماعيـة والثقافيـة
ومكافحة التمييز.
 -155وأشــارت ســرج لنكــا إىل املبــادرات الراميــة إىل القضــاء علــا التمييــز ضــد النســاء عــن
مريق ما حدث يف عام  2010من اعتماد انون العمال يف القطاع األهل .
 -156ويف اخلتــام أكــدت الــو يرة مــن جديــد أن حقــوق اإلنســان ميمــة علــا الصــعيد الــوما
ولكنيا أيضا ميمة علا الصعيد الدو  .و الت إن للية الستعراض الدورج الشـامال ـد أتاحـت
للكويت الفرصة لتعزيز سكيا بالتزاما ا وجب القانون الدو اإلنساين والقانون الدو حلقوق
اإلنســان و الــت إن جلســة التحــاور مــل أعضــاء ل ـ حقــوق اإلنســان ــد أتاحــت للكويــت
الفرصــة ليســتفادة مــن جتــارلم .وتوجيــت الــو يرة بشــكر صــادق إىل أعضــاء الفريــق العامــال وإىل
قيل الدول ال شاركت يف الستعراض.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -157ستدرس الكويت التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليهاا ياي و ات مناساب ال يتجااو
موع ااد ال اادورة التاس ااعة والعشا ارين لمجل ااس حق ااوق اإلنس ااان الت ااي س ااتعقد ي ااي الفت اارة م اان 15
حزيران/يونيه إلى  3تمو /يوليه :2015
اتخااال الختااوات الل مااة للت ااديق عل ااى مااا ت قااى ماان ص ااكو
-1-157
حقوق اإلنسان أو للنضمام إليها (ليسوتو)؛
االنضمام إلاى ال روتوواولين االيتيااريين الملحقاين بالعهاد الادولي
-2-157
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،أو الت ديق عليهما (سلويينيا)؛
-3-157
إ ارار و ااف ايتياااري رساامي السااتخدام عقوبااة اإلعاادام تمهياادا
للت اديق علااى ال روتوواو االيتياااري اليااني الملحااق بالعهاد الاادولي الخااص بااالحقوق
المدنية والسياسية (أستراليا)؛
__________

** م ُحترر الستنتاجات والتوصيات.
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الت ااديق علااى ال روتووااو االيتياااري الياااني الملحااق بالعهااد الاادولي
-4-157
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ال رتغا ) (إس انيا)؛
النظر يي الت اديق علاى ال روتوواو االيتيااري اليااني للعهاد الادولي
-5-157
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (نامي يا)؛
س ااحب التحفظ ااات المقدم ااة عل ااى اتفا ي ااة القض اااء عل ااى جميا ا
-6-157
أشكا التمييز ضد المرأة (إس انيا)؛
اتخال المزيد من الختاوات التشاريعية وغيار التشاريعية لتعزياز حقاوق
-7-157
الم ارأة والنظاار يااي انضاامام الكوياات إلااى ال روتووااو االيتياااري التفا يااة القضاااء علااى
جمي ا أشااكا التمييااز ضااد الم ارأة يض الا عاان النظاار يااي سااحب تحفظاتهااا علااى ه ا
االتفا ية (اليونان)؛
ساحب تحفظاتهااا علااى اتفا يااة مناهضااة التعا يب وغياار ماان ضاارو
-8-157
المعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو اللإنسااانية أو المهينااة ،وعلااى العهااد الاادولي الخاااص
بااالحقوق المدنيااة والسياسااية ،وعلااى اتفا يااة القضاااء علااى جمي ا أشااكا التمييااز ضااد
المارأة ،يضالا عاان تحفظاتهااا العامااة علااى اتفا يااة حقااوق التفاال ،والت ااديق علااى نظااام
رومااا ااساسااي ،وعلااى ال روتووااو االيتياااري التفا يااة مناهضااة التع ا يب ،وال روتووااو
االيتياري التفا ية القضاء على جمي أشكا التمييز ضد المرأة (النمسا)؛
الت ااديق علااى ال روتووااو االيتياااري التفا يااة مناهضااة التع ا يب
-9-157
و/أو االنضمام إليه (ووستاريكا) (الدانمر ) (هندوراس)؛
 -10-157النظاار يااي الت ااديق علااى المعاهاادات الدوليااة لحقااوق اإلنسااان التااي
لم ت ح الكويت طري ا ييها بعد ،بما يي للك ال روتووو االيتياري التفا ياة مناهضاة
التعا ا يب ،وال روتوو ااو االيتي اااري ااو الملح ااق بالعه ااد ال اادولي الخ اااص ب ااالحقوق
المدنية والسياسية ،وال روتوواو االيتيااري اليااني الملحاق بها ا العهاد نفساه والهاادف
إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (ال را يل)؛
 -11-157سحب تحفظاتها على اتفا ية مناهضة التعا يب ،والت اديق علاى
ال روتووو االيتياري له االتفا ية نفسها (إستونيا)؛
 -12-157الت ا ااديق علا ااى االتفا يا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة حقا ااوق جمي ا ا العما ااا
المهاجرين وأيراد أسرهم (غانا) (هندوراس) (سيراليون)؛
 -13-157النظاار يااي الت ااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميا
العما المهاجرين وأيراد أسرهم (النيجر) (تيمور  -ليشتي)؛

18

GE.15-07668

A/HRC/29/17

 -14-157العمل على الت ديق على االتفا ية الدولية لحماياة حقاوق جميا
العما المهاجرين وأيراد أسرهم (بنن)؛
 -15-157مواصاالة تعزيااز الجه اد الرامااي إلااى اتخااال تاادابير لحمايااة حقااوق
المهاجرين ،بما يي للك النظر يي الت ديق على االتفا ية الدولياة لحماياة حقاوق
جمي العما المهاجرين وأيراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 -16-157النظ اار ي ااي الت ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا
العما المهاجرين وأياراد أسارهم ،واتفا ياة منظماة العمال الدولياة ر ام )2011(189
المتعلقة بالعمل اللئق للعما المنزليين (الفل ين)؛
 -17-157الت ااديق علااى نظااام رومااا ااساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة،
وال روتووو االيتياري التفا ية مناهضة التع يب ،واتفا يات منظمة العمل الدولياة
التي لم ت دق عليها حتى تاريخه (شيلي)؛
 -18-157الت ااديق علااى نظااام رومااا ااساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة
(ووس ااتاريكا) (غان ااا) (هن اادوراس) (التفي ااا) (الج اال ااس ااود) (بولن اادا) (ال رتغ ااا )
(السويد) (تيمور  -ليشتي)؛
 -19-157الت ااديق علااى نظااام رومااا ااساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة
وتنفي تنفي ا تاما على ال عيد الوطني واالنضمام إلى االتفاق المتعلاق بامتياا ات
المحكمة الجنائية الدولية وح اناتها (سلوياويا)؛
 -20-157الت ااديق علااى نظااام رومااا ااساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة،
وضمان تنفي (بوتسوانا)؛
 -21-157الت ديق على نظام روما ااساسي ومواءمة تشريعاتها الوطنية معه
مواءمة واملة (بلغاريا)؛
 -22-157الت ااديق علااى نظااام رومااا ااساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة
ومواءمة التشريعات الوطنية الكويتية مواءمة تامة معه (ورواتيا)؛
 -23-157الت ااديق علااى نظااام رومااا ااساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة
ومواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة معه (إستونيا) (هنغاريا)؛
-24-157
(ألمانيا)؛

مواءمااة تش اريعاتها الوطنيااة مواءمااة تامااة م ا نظااام رومااا ااساسااي

 -25-157الت ديق على نظام روما ااساسي وعلى االتفا ية الدولية لحماية
جمي ااشخاص من االيتفاء القسري (يرنسا)؛
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 -26-157الت ااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة جمي ا ااشااخاص ماان
االيتفاء القسري (سيراليون)؛
 -27-157الت ديق على اتفا ية منظمة العمال الدولياة ر ام )2011(189
المتعلقااة بالعماال اللئااق للعمااا المنازليين وتكييااف تشاريعاتها الوطنيااة ويقاا لا لك
(سويسرا)؛
 -28-157ييم ااا يتعل ااق بالعم ااا ااجان ااب :الت ااديق عل ااى اتفا ي ااة منظم ااة
العماال الدوليااة ر اام  189المتعلقااة بالعماال اللئااق للعمااا المنازليين والتخلااي عاان
نظام الكفالة الحالي (آيسلندا)؛
 -29-157االنض اامام إل ااى اتفا ي ااة ع ااام  1951الخاص ااة بوضا ا اللج ااين
وبروتووولها لعام ( 1967وا ايستان)؛
 -30-157الت ديق على االتفا يات المتعلقة باللج ين وااشخاص عديمي
الجنسية (هندوراس)؛
 -31-157االنضاامام إلااى اتفا يااة عااام  1954المتعلقااة بوض ا ااشااخاص
عديمي الجنسية (سلوياويا)؛
 -32-157الت ا ااديق علا ااى االتفا يا ااة المتعلقا ااة بوض ا ا ااشا ااخاص عا ااديمي
الجنسااية واتفا يااة يفا حاااالت انعاادام الجنسااية ،بغيااة إيجاااد حاال دائاام للوض ا
القانوني لل دون يي الكويت (أستراليا)؛
 -33-157االنضاامام إلااى اتفا يااة يفا حاااالت انعاادام الجنسااية لعااام 1961
وإ رار حق ال دون يي الجنسية ويي الح و على الخدمات االجتماعية (وندا)؛
 -34-157تقااديم الت ازام موثااوق بتحسااين وض ا ال اادون عاان طريااق الت ااديق
على االتفا ية المتعلقة بوض ااشخاص عديمي الجنساية واتفا ياة يفا حااالت
انعدام الجنسية (ألمانيا)؛
-35-157

إتمام إعداد انون حقوق اإلنسان المقرر وضعه (بيلروس)؛

 -36-157مواص االة تنفيا ا الق ااوانين الوطني ااة ويقا ا ا لقواع ااد وم اااد حق ااوق
اإلنسان المتفق عليها عالمي ا (ليسوتو)؛
 -37-157مواصلة الجهود الرامية إلاى تادعيم اإلطاار القاانوني الال م لتعزياز
حقوق اإلنسان (المغر )؛
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 -40-157مواص االة الخت ااوات ال ن اااءة المتخا ا ة ي ااي مج ااا تعزي ااز وحماي ااة
حقوق اإلنسان (المملكة العربية السعودية)؛
 -41-157مواصلة اإلصلحات لتحسين السياسات وال رامج الرامياة إلاى تعزياز
وحماية حقوق اإلنسان (ليسوتو)؛
 -42-157تنظاايم ماااتمرات إ ليميااة ومحليااة لت اااد الخ ارات واآلراء بش ا ن
تدعيم وتعزيز حقوق اإلنسان (موريتانيا)؛
-43-157
اإلنسان ( تر)؛

مواصاالة تعزيااز تاادريب مااو في القتاااع العااام يااي مجااا حقااوق

 -44-157إدراج دورات عن حقوق اإلنسان يي عمليات التادريب التاي تجار
أثناء الخدمة للمو فين العموميين ومو في إنفال القانون (ترويا)؛
 -45-157تنفي برامج تدري ية بش ن حقوق اإلنسان بغية ياادة وعاي الماو فين
العموميين ،ال سيما مو فو هي ات إنفال القانون والعاملون يي القضاء (أو بكستان)؛
 -46-157توسي نتااق التادريب ياي مجاا حقاوق اإلنساان ليشامل أجهازة
إنفال القانون ومو في القتاع العام (إثيوبيا)؛
 -47-157تكييا ا ااف ال ا ا ارامج واانشا ا ااتة المت ا ا االة بتا ا اادريب أي ا ا اراد الشا ا اارطة
والعسكريين بش ن حقوق اإلنسان (بوتان)؛
-48-157
(ال حرين)؛

تكييف جهودها الوطنية الرامية إلاى تعزياز حقاوق اإلنساان والتادريب

 -49-157مواصلة الجهود واانشتة الرامية إلى إلوااء الاوعي بحقاوق اإلنساان
يي ال لد (بنغلديش)؛
 -50-157مواصلة حملت الترويج لحقوق اإلنسان من أجل تحساين وعاي
الجمهور العام بها (ال ين)؛
 -51-157مواص االة الخت ااوات اإليجابي ااة م اان أج اال تعزي ااز وحماي ااة حق ااوق
اإلنسان (إيران (جمهورية  -اإلسلمية))؛
-52-157
(المغر )؛

تعزيااز تاادريب المنظمااات غياار الحكوميااة بش ا ن حقااوق اإلنسااان

 -53-157تحسااين مهااارات ااشااخاص المكلفااين بتاادريس حقااوق اإلنسااان
يي إطار المناهج الدراسية (السودان)؛
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 -54-157وض ماشرات لحقوق اإلنسان و داة تتيح إجراء تقييم أوير د ةا
واتسا ا للسياسات الوطنية يي مجا حقوق اإلنسان (ال رتغا )؛
-55-157

مواصلة جهود تعزيز حقوق اإلنسان يي العالم (ااردن)؛

-56-157

إنشاء الماسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (رواندا)؛

 -57-157إنش اااء ماسس ااة وطني ااة مس ااتقلة لحق ااوق اإلنس ااان ط قا ا ا لم اااد
باريس (تيمور  -ليشتي)؛
 -58-157القيام دون إبتاء بإنشاء ماسسة وطنياة مساتقلة لحقاوق اإلنساان
ويقا لم اد باريس (أيرلندا)؛
-59-157
(ال رتغا )؛

إنش اااء ماسس ااة وطني ااة لحقا ااوق اإلنس ااان ويقا ا ا لم اااد با اااريس

-60-157

إنشاء ماسسة وطنية لحقوق اإلنسان ويقا لم اد باريس (بولندا)؛

 -61-157إنش اااء ماسس ااة وطني ااة مس ااتقلة لحق ااوق اإلنس ااان ويقا ا ا لم اااد
باريس تضتل بدور مكمل لدور منظمات المجتم المدني (هنغاريا)؛

 -62-157مواص االة اإلجا اراءات الحالي ااة الهادي ااة إل ااى إنش اااء لجن ااة وطنيا ااة
لحقوق اإلنسان ط قا لم اد باريس (توغو)؛
-63-157

التسري بعملية إنشاء الماسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ( م ابوي)؛

-64-157
(أيغانستان)؛

تساري عمليااة إنشاااء مكتااب حقااوق اإلنسااان امتياااالا لم اااد باااريس

-65-157

تسري عملية إنشاء ماسسة وطنية لحقوق اإلنسان (بنن)؛

 -66-157اتخال جمي التدابير الل مة إلوما عملية إنشاء ماسسة وطنياة
لحقوق اإلنسان ويقا لم اد باريس (اليونان)؛

 -67-157ضمان أن تكون ماسستها الوطنية الجديدة لحقاوق اإلنساان ممتيلاة
امتياالا تاما لم اد باريس (الهند)؛

 -68-157تس اري منا شااة القااانون المتعلااق بإنشاااء ماسسااة وطنيااة لحقااوق
ثم سن ه ا القانون (إندونيسيا)؛
اإلنسان ويق ا لم اد باريسَّ ،
 -69-157مواصلة تعزيز الماسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وما يت ل بها
من آليات (ني ا )؛
 -70-157االنتهاااء علااى وجااه الساارعة ماان اتخااال جميا اإلجاراءات الل مااة
لكي ي دأ المكتب الوطني لحقوق اإلنسان عمله (االتحاد الروسي)؛
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-71-157
(إندونيسيا)؛

النظاار يااي وضا يتااة عماال وطنيااة شاااملة بشا ن حقااوق اإلنسااان

-72-157

الترويج لمزيد من الحماية الشاملة لحقوق ااطفا (طاجيكستان)؛

-73-157

مواصلة التعاون النشط م آليات حقوق اإلنسان (ألربيجان)؛

 -74-157مواصا االة التعا اااون م ا ا اآلليا ااات الدوليا ااة لتعزيا ااز وحمايا ااة حقا ااوق
اإلنسان (ال وسنة والهرسك)؛
-75-157
(ووت ديفوار)؛

مواصلة التعاون م اآلليات الدولياة ييماا يتعلاق بحقاوق اإلنساان

 -76-157مواص االة التع اااون ما ا اآللي ااات الدولي ااة م اان أج اال تعزي ااز وحماي ااة
حقوق اإلنسان (ووبا)؛
 -77-157مواص االة التع اااون ما ا اآللي ااات الدولي ااة م اان أج اال تعزي ااز وحماي ااة
حقوق اإلنسان (نيكاراغوا)؛
 -78-157مواصاالة القيااام ب نشااتتها الممتااا ة والن يلااة داياال مجلااس حقااوق
إلنسان (ال وما )؛
 -79-157مواصلة تقديم التقارير إلى هي ات المعاهادات عمالا باالتفا ياات
التي صدق عليها ال لد (المغر )؛
-80-157

تعزيز التعاون م هي ات المعاهدات (النيجر)؛

 -81-157معالجة الشاواغل التاي أعربات عنهاا هي تاان مان هي اات المعاهادات،
هما اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان واللجنة المعنياة باالحقوق اال ت اادية واالجتماعياة
واليقايية ،ييما يتعلق بحقوق اا ليات وحقوق العما (غانا)؛
 -82-157تعزيز التعاون م اإلجراءات الخاصاة التابعاة لممام المتحادة عان
طريق تقديم ردود إيجابية على طل ات الزيارة المعلقة (التفيا)؛
 -83-157تحديد مواعيد ياارتي المقارر الخااص المعناي باالتجاار بااشاخاص،
ااء
ال سيما النساء وااطفا  ،والمقرر الخاص المعني بالحق يي حرياة الارأي والتع يار بن ا
عل ااى طل هم ااا وتمش ااي ا ما ا ال اادعوة الدائم ااة الت ااي وجهته ااا الكوي اات ي ااي ع ااام 2010
(الواليات المتحدة اامريكية)؛
 -84-157مواصلة تقديم الدعم من أجال أعماا المنظماات اإلنساانية الدولياة،
بما ييها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان (ينزويل (جمهورية  -ال وليفارية))؛
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-85-157
(الجزائر)؛

مواصالة تعزيااز العل ااات ما المفوضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان

 -86-157العماال علااى دعاام التعاااون القااائم بااين المفوضااية السااامية لحقااوق
اإلنسان والكويت (لي يا)؛
 -87-157إش ارا المجتم ا الماادني يااي عمليااة تنفي ا التوصاايات المق ولااة
ال ادرة عن االستعراض الدوري الشامل (بولندا)؛
-88-157

تعزيز التعاون م المجتم المدني (النمسا)؛

 -89-157اتخااال تاادابير تش اريعية وغياار تش اريعية إضااايية ماان أجاال معالجااة
انعدام المساواة بين الجنسين والت دي للتمييز العن ري (بوتسوانا)؛
 -90-157اعتماد انون عاام يعا اب علاى التميياز اي سا ب واان ،ال سايما
التميياز ضاد النسااء وضاد الميلياات والميلياين ومزدوجاي الميال الجنساي ومغاايري
الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (شيلي)؛
 -91-157مواصلة تنفي سياساتها يي مجا تحسين حقوق المرأة والفارص
المتاحة لها (بيلروس)؛
 -92-157تنفي يتة التنمية الوطنياة للدولاة تنفيا ا يعااالا مان أجال تحساين
درات النساء من يال مراجعاة وتحاديل التشاريعات بغياة القضااء علاى أشاكا
التمييز ضد المرأة (ميانمار)؛
-93-157

مواصلة جهودها لضمان حقوق المرأة (إيتاليا)؛

-94-157

مواصلة جهودها من أجل يادة تعزيز حقوق المرأة (وا ايستان)؛

-95-157

مواصلة تعزيز تدابير حماية المرأة وحقو ها القانونية (النرويج)؛

 -96-157مواصاالة ضاامان م اادأ المساااواة بااين الرجاال والم ارأة يااي تاعااات
الما والتعليم والرعاية ال حية واإلسكان عن طريق وض اانون شاامل لمكايحاة
التمييز (صربيا)؛
-97-157

تعزيز التشريعات يي مجا المساواة بين الجنسين (شيلي)؛

 -98-157مواصالة مراجعاة تشاريعاتها وتنفيا التادابير العمليااة ،ميال التاادابير
الااواردة يااي يتااة التنميااة الكويتيااة المق لااة ،والقضاااء علااى التمييااز ضااد الم ارأة،
وحماية النساء الكويتيات وتمكينهن (سنغايورة)؛
 -99-157اعتم اااد يت ااة عم اال وطني ااة ش اااملة بشا ا ن تحقي ااق المس اااواة ب ااين
الجنسين (ووستاريكا)؛
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 -100-157اعتم ا ا ا ا اااد يت ا ا ا ا ااة عم ا ا ا ا اال وطني ا ا ا ا ااة تتن ا ا ا ا اااو ا ا ا ا ا ارار مجل ا ا ا ا ااس
اامن  )2009(1325المتعلق بالمرأة والسلم واامن (ال رتغا )؛
 -101-157النظر يي اعتماد يتاة العمال الوطنياة الشااملة لتحقياق المسااواة
بين الجنسين (رواندا)؛
 -102-157دعا اام اإلدما اااج االجتما اااعي للنسا اااء يا ااي جمي ا ا منا اااحي الحيا اااة
(طاجيكستان)؛
 -103-157مواصلة الجهاود الهادياة إلاى إنفاال وحماياة حقاوق المارأة ،ودعام
تمكينها اجتماعيا ( تر)؛
 -104-157القيااام بمزيااد ماان الجهااود لضاامان المساااواة بااين الرجاال والم ارأة
(االتحاد الروسي)؛
 -105-157مواصالة العماال علااى ساد الفجااوة بااين الجنساين وضاامان التكااايا
بينهما يي مجا التعليم (سيراليون)؛
 -106-157مواصلة تعزيز سياساتها وبرامجها الرامية إلى ياادة تمكاين المارأة
وتحقيق المساواة لها م الرجل (بنغلديش)؛
 -107-157ضا اامان المسا اااواة با ااين الجنسا ااين يا ااي جمي ا ا جوانا ااب الشا اااون
المت لة بااسرة وري السن الدنيا للزواج (إيتاليا)؛
 -108-157النظ اار ي ااي ي ااادة الس اان ال اادنيا لل اازواج ،وي وصا اا بالنسا ا ة إل ااى
الفتيات (التفيا)؛
 -109-157القضاااء علااى ممارسااة الاازواج الم كاار والاازواج القسااري للفتيااات
(سلويينيا)؛
 -110-157تكييف جهودها لضامان تحقياق المسااواة باين الجنساين ،وي وصاا
عن طريق مراجعة أحكامها القانونية يي مجا القانون المدني و انون ااسرة (تايلند)؛
 -111-157اعتماااد تش اريعات شاااملة بش ا ن المساااواة بااين الجنسااين وإضاااية
"نوع الجنس" إلى ااس ا التي يحظر التمييز علاى أساساها ،ياي الماادة  29مان
الدستور ،من أجل ضمان تويير حماية أيضل للنساء من التمييز (أل انيا)؛
 -112-157حا ا ف ااحك ااام التمييزي ااة ض ااد الما ارأة م اان الق ااوانين المحلي ااة،
وي وص ا القانون المدني و انون الجزاء و انون التعليم (بولندا)؛

 -113-157تعااديل التشاريعات التااي تميااز ضااد الم ارأة ،مياال ااانون الجنسااية،
لضمان المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد الفتيات والنسااء مان حيال
التمت بحقوق اإلنسان (وندا)؛
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 -114-157تعااديل القااانون المتعلااق بالجنسااية لكااي يتضاامن االعت اراف بحااق
الكويتيات يي نقل جنسيتهن إلى أ واجهن وأطفالهن (توغو)؛
 -115-157إلغاء التمييز ضد المرأة ،بما ياي للاك ياي اانون الجنساية ،بغياة
تمكين المرأة الكويتية من نقل جنسيتها إلى أطفالها (النمسا)؛
 -116-157إلغاء جمي ااحكام التي تميز بين الجنسين من اانون الجنساية
لعااام  1959واعتماااد يتااط عماال وطنيااة شاااملة لتحقيااق المساااواة بااين الجنسااين
ولمكايحة العنف ضد المرأة (الجمهورية التشيكية)؛
 -117-157تعزيز جهودها من أجال وضا حاد للتميياز ضاد المارأة ،ي وصاا
عان طريااق تنقاايح ااانون ااحااوا الشخ ااية وماانح المارأة الحااق يااي نقاال جنساايتها
(ألمانيا)؛
 -118-157تعديل انون الجنسية بما يمنح المرأة حقو ا مساوية لحقاوق الرجال
يي نقل جنسيتهن إلى أطفالهن (النرويج)؛
 -119-157مراجع ااة ااانون الجنس ااية لض اامان المس اااواة ب ااين الما ارأة والرج اال
ييما يتعلق باوتسا الجنسية وتغييرها واالحتفاظ بها (بولندا)؛
 -120-157تنفي م دأ عدم التمييز ال ي يكفله الدستور وضمان حق ال دون
يي جنسيتهم (يرنسا)؛
 -121-157إلغاء عقوبة اإلعدام (سلويينيا)؛
 -122-157اعتم اااد الت اادابير الل م ااة لميا ا بو ااف ايتي اااري لتنفيا ا عقوب ااة
اإلعدام (إس انيا)؛
 -123-157النظر يي إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 -124-157ااي بو ف ايتياري لتنفيا عقوباة اإلعادام بحكام اامار الوا ا
(إيتاليا)؛
 -125-157اايا ا بو ااف ايتي اااري لتنفيا ا عقوب ااة اإلع اادام تمهي اادا إللغائه ااا
(أوروغواي)؛
 -126-157ااي بو ف ايتياري لعقوبة اإلعدام تمهيدا إللغائها (توغو)؛

 -127-157العودة إلى ااي بو ف ايتياري لتنفي عقوبة اإلعدام (بلجيكا)؛
 -128-157إعااادة اايا بو ااف ايتياااري لتنفيا عقوبااة اإلعاادام تمهياادا إللغائهااا
نهائي ا (يرنسا)؛
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 -129-157إعادة ااي بو ف ايتياري لعقوبة اإلعدام بحكم اامار الوا ا ،
بغية إلغائها (السويد)؛
 -130-157إعادة اايا بو اف ايتيااري لتنفيا عقوباة اإلعادام بحكام اامار
الوا بغية إلغائها (اليونان)؛
 -131-157ااي بو ف ايتياري رسمي لتنفي عقوبة اإلعدام (الج ل ااسود)؛
 -132-157اايا بو ااف ايتياااري رساامي لتنفيا عقوبااة اإلعاادام بغيااة إلغائهااا
(بلغاريا)؛
 -133-157ااي بو ف ايتياري رسامي لتنفيا عقوباة اإلعادام بغياة إلغائهاا،
والقيام دون إبتاء بتخفيف جمي أحكام اإلعدام إلى أحكام بالسجن (نامي يا)؛
 -134-157اايا بو ااف ايتياااري لتنفيا عقوبااة اإلعاادام وختااوة أولااى نحااو
إلغائها (ال رتغا )؛
 -135-157ااي بو ف ايتياري لعقوبة اإلعدام والمضي ادما نحاو اإللغااء
التام له الممارسة (شيلي)؛
 -136-157اعتماااد و ااف ايتياااري لعقوبااة اإلعاادام ما تحديااد هاادف واضااح
مفاد اإللغاء التام له العقوبة (ألمانيا)؛
 -137-157اايا بو ااف ايتياااري اانوني لتنفيا عقوبااة اإلعادام بغيااة إلغائهااا
مستق لا (سويسرا)؛
 -138-157النظر ياي العاودة إلاى و اف تت ياق جميا أحكاام اإلعادام بحكام
اامر الوا (أوورانيا)؛
 -139-157اعتماااد تش اريعات محااددة تجاارم أيعااا العنااف المنزلااي والعنااف
الجنسي ،بما يي للك االغت ا الزوجي ،والتحقياق ياي حاوادذ ها ا الناوع مان
العنف وضمان س ل انت اف ملئمة للضحايا (سلويينيا)؛
 -140-157تعديل التشريعات الدايلية لكي تحظر العناف المنزلاي والتحار
الجنسااي بالنساااء وااطفااا وتضاامن المس اااواة بااين الم ارأة والرجاال أمااام الق ااانون
(ورواتيا)؛
 -141-157تعزيز مكايحة العنف ضد النساء ،وضمان الرعاياة للضاحايا وضامان
إمكانية وصولهم إلى العدالة (يرنسا)؛
 -142-157ييما يتعلق بالعنف القائم علاى ناوع الجانس (العناف الجنسااني):
اسااتحداذ آليااات إباال يمكاان الوصااو إليهااا وتعزيااز اادرات التحقيااق واإلنفااال
(آيسلندا)؛
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 -143-157العمل علاى وضا تشاريعات محاددة تعت ار أيعاا العناف المنزلاي
جرائم محددة (شيلي)؛
 -144-157اعتماد تدابير لمكايحة العنف المنزلي (ملديف)؛
 -145-157تنفي حملت توعية وتيقيف بش ن العنف الجنسااني وإنشااء آلياات
شكاو يمكن الوصو إليها لإلبل عن العنف الجنسي والعنف المنزلي (وندا)؛
 -146-157حظاار العقوبااة ال دنيااة لمطفااا يااي المنااز ويااي الساايا ات ااياار
للرعاية ال ديلة ،وهو اامر ال ي التزمت به يي االستعراض الدوري الشامل (أل انيا)؛
 -147-157حظر العقوبة ال دنية لمطفا يي جمي السيا ات (سلويينيا)؛
 -148-157إ ارار القااانون الجديااد لحمايااة التفاال وتضاامينه حظاار العقوبااة ال دنيااة
يي جمي السيا ات (أوروغواي)؛
 -149-157القضاااء علااى العقوبااة ال دنيااة وتاادبير عقااابي يااي المنااز واتخااال
التدابير الل مة الستحداذ إجراء للشكاو والتحقيقات بش ن أيعا العنف ضاد
ااطفا (المكسيك)؛
 -150-157تع ااديل تشا اريعاتها لتض اامينها حماي ااة ياص ااة لمطف ااا م اان العن ااف،
ولتمكينهم من تقديم الشكاو بشكل مستقل عن أوليااء أماورهم ،وتاويير ياط هااتفي
ساين لمطفا ال ين يعانون من العنف المنزلي وتويير م و لهم (أيرلندا)؛
 -151-157مواصلة ب المزيد مان الجهاود لوضا اانون لمكايحاة االتجاار
بااشخاص وتهريب المهاجرين (جنو السودان)؛
 -152-157ضمان مقاضاة مرتك ي حااالت االتجاار بال شار ومعاا تهم ،وضامان
تويير يدمات المساعدة والحماية الل مة للضحايا (ترويا)؛
 -153-157إنشاء آلية مروزية لمن االتجار بااشخاص ومكايحته (جي وتي)؛
 -154-157مواصا االة جهودها ااا يا ااي مكايحا ااة االتجا ااار بااشا ااخاص وتهريا ااب
المهاجرين (إيران (جمهورية  -اإلسلمية))؛
 -155-157مواصاالة دعمهااا لجهااود ااماام المتحاادة الرميااة إلااى مكايحااة االتجااار
بال شر (العراق)؛
 -156-157مواصلة القيام بمكايحة االتجار بااشاخاص وتهرياب المهااجرين
(االتحاد الروسي)؛
 -157-157تقاسم تجاربها يي مجاا اإلصالحات القضاائية ما الادو اايار
(السودان)؛
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 -158-157مواصاالة جهودهااا لتتااوير المهااارات القانونيااة ماان ياال تاادريب
القضاة (ل نان)؛
 -159-157مواصلة إصلحاتها القضائية والتشريعية (السنغا )؛
 -160-157مواص االة جهوده ااا الرامي ااة إل ااى ترس اايا س اايادة الق ااانون وآلياته ااا
(نيكاراغوا)؛
 -161-157تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيا سيادة القانون وآلياتها (ووبا)؛
 -162-157تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيا سيادة القانون (ووت ديفوار)؛
 -163-157مواصلة تعزيز الجهود الرامياة إلاى ترسايا سايادة القاانون وآلياتهاا
(ال وسنة والهرسك)؛
 -164-157إنشاااء نظااام لعدالااة ااحااداذ ويقا ا للمعااايير الدوليااة ،والقيااام يااي
ه ا السياق بري السن الدنيا للمساولية الجنائية (المحددة حاليا بسا سانوات)
(بولندا)؛
 -165-157ري السن الدنيا للمساولية الجنائية من  7سنوات إلى  18سانة
(سيراليون)؛
 -166-157المضي يي اعتماد يتة عمال وطنياة تتعلاق بحقاوق ااطفاا ياي
نظام ضاء ااحداذ (صربيا)؛
 -167-157مواصلة تدابيرها الرامياة إلاى ضامان تعزياز ااسارة والقايم ااسارية
وحمايتهما من التهديدات االجتماعية وال حية واامنية (ماليزيا)؛
 -168-157مواصلة العمل على التنفي التام للقرارات القضائية المتعلقاة بااسارة
وب جهود لتسوية النزاعات المت لة بااسرة (باوستان)؛
 -169-157اعتمااد التادابير الل ماة لكاي تازا  ،مان التشاري وياي الممارساة،
الجرائم التي يكون ال اعل عليها هو الميل الجنسي لمشخاص (أوروغواي)؛
 -170-157إعداد واعتماد تدابير انونية وإدارية بغياة التحقياق ياي أيعاا التميياز
ضد الميليات والميليين ومزدوجاي الميال الجنساي ومغاايري الهوياة الجنساانية وحااملي
ص اافات الجنسا ااين وي ااي أيعا ااا وصا اامهم وارتك ااا العنا ااف بحقه اام ،وبغيا ااة مقاضا اااة
مرتك يها (اارجنتين)؛
 -171-157ييما ااا يتعلا ااق بالميليا ااات والميليا ااين ومزدوجا ااي الميا اال الجنسا ااي
ومغايري الهوية الجنسانية :و ف إلقاء الق على اايراد بس ب مايلهم الجنساي
أو هااويتهم الجنسااانية أو مظهاارهم وإلغاااء التاادابير التش اريعية التااي تجاارم الساالو
الجنسي الميلي بالتراضي (آيسلندا)؛
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 -172-157ضمان االساتقل الا اتي الشخ اي والحقاوق الفردياة التاي يكرساها
الدسااتور ،عاان طريااق حظاار التمييااز علااى أساااس المياال الجنسااي أو الهويااة الجنسااانية،
ووا لك عاان طريااق السااماي بااالتع ير عاان التغيياار الت ااي لنااوع الجاانس يااي وثااائق الهويااة
(هولندا)؛
 -173-157وض تشري يضمن حرية التع ير والتجم والرأي (أستراليا)؛
 -174-157ضمان الحاق ياي حرياة التع يار والساماي باساتخدام وساائط التواصال
االجتماعي دون يود أو حدود ال داعي لها (إيتاليا)؛
 -175-157ضاامان الح ااق بالكام اال ي ااي حري ااة التع ي اار عل ااى شا ا كة اإلنترن اات
ويارجهااا عاان طريااق تنقاايح القااوانين لات ال االة ،بسا ل منهااا إلغاااء ااحكااام التااي
تجيز الق على ااشخاص ومحاومتهم وح ساهم بسا ب ممارساتهم لحقهام ياي
حرية التع ير ع ر وسائط اإلعلم وش كة اإلنترنت (إستونيا)؛
 -176-157إجا اراء تنقيح ااات تض اامن امتي ااا الق ااوانين القائم ااة لات ال االة،
ال ساايما المادتااان  25و 111ماان ااانون الج ازاء ،للمعااايير الدوليااة لحريااة التع ياار
وحمايااة الماادايعين عاان حقااوق اإلنسااان وال ااحفيين والماادونين اإللكتاارونيين ماان
االضتهاد والمضايقات (الجمهورية التشيكية)؛
 -177-157ضمان امتيا القوانين المتعلقة بوسائط اإلعلم وش كة اإلنترنات
اللتزامااات الكوياات بحمايااة حريااة التع ياار المن ااوص عليهااا يااي االتفا ااات الدوليااة
(الواليات المتحدة اامريكية)؛
 -178-157القيام ،على س يل ااولوية ،بسن انون جديد بش ن وساائط اإلعالم
يضاامن حريااة التع ياار ،ي وصا ا علااى وسااائط التواصاال االجتماااعي ،وااي يااتمكن الناااس
م اان التع ي اار ع اان آرائه اام دون ي ااوف م اان العق ااا ولك ااي ي ا ا ح التش ااهير موض ااوع ا
يغتيااه القااانون الماادني ولاايس القااانون الجنااائي (المملكااة المتحاادة ل ريتانيااا العظمااى
وأيرلندا الشمالية)؛
 -179-157مراجعااة القااوانين القائمااة بمااا يااي للااك ااانون ال ااحاية والنشاار
بما يضمن حرية التع ير ويقا للمعايير الدولية (النمسا)؛
 -180-157حماي ااة واحتا ارام الح ااق ي ااي حري ااة التع ي اار واس ااتحداذ تشا اريعات
وماسساات تضامن اساتقللية وساائط اإلعاالم ،وتمنا الر اباة ،وتعاز الشافايية يااي
الشاون العامة (النرويج)؛

 -181-157ضاامان إعمااا الحااق يااي حريااة ال ااحاية ووسااائط اإلعاالم ويق اا
لمعايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المكسيك)؛
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 -182-157ضمان حرية التجم السلمي وحرية الرأي والتع ير  -على ش كة
اإلنترنت ويي وسائط اإلعلم التقليدية  -ياي القاانون والممارساة ،ودون أياة ياود
تعساافية ،وللااك ويق اا للعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية ال ا ي
صد ت عليه الكويت (يرنسا)؛
 -183-157ضاامان الحااق يااي حريااة التع ياار وحريااة تكااوين الجمعيااات وحريااة
التجم ا الساالمي لل ااحفيين والنشااتاء والماادايعين عاان حقااوق اإلنسااان وللمشاااروين
يي المظاهرات (أوروغواي)؛
 -184-157تكييف التدابير الرامية إلى تعزيز مشاروة المرأة يي الحياة العاماة
(النمسا)؛
 -185-157مواصاالة تعزيااز المشاااروة المتزاياادة ماان جانااب الم ارأة يااي الحياااة
العامة (ينزويل (جمهورية  -ال وليفارية))؛
 -186-157تعزيز مشاروة المرأة يي الشاون العاماة و ياادة تمييلهاا ياي المجاالس
المنتخ ة (الجزائر)؛
 -187-157المضاي ياي تشاجي وتيسااير تمييال المارأة يااي ال رلماان وياي القضاااء
ويي ال عيات الدبلوماسية بالخارج (هنغاريا)؛
 -188-157تنفي سياسات وطنية ويتط استراتيجية شاملة لتحسين التكاايا
يي يرص العمل (عمان)؛
 -189-157مواص ا االة الم ا ااادرات الرامي ا ااة إل ا ااى تعزي ا ااز الحق ا ااوق اال ت ا ااادية
واالجتماعية واليقايية من أجل تعزيز التنمية المستدامة (أرمينيا)؛
 -190-157مواصلة دعم م ادرات تعزيز الحقوق اال ت ادية ( يم ابوي)؛
 -191-157مواصاالة الم ااادرات الراميااة إلااى تحسااين نوعيااة الحياااة عاان طريااق
تنوي اال ت اد (أرمينيا)؛
 -192-157مواصلة الم اادرات الهادياة إلاى تحساين نوعياة الحيااة عان طرياق
تنوي اال ت اد ( يرغيزستان)؛
 -193-157مواصا االة الم ا ااادرات الهاديا ااة إلا ااى تعزيا ااز الحقا ااوق اال ت ا ااادية
واالجتماعية واليقايية ،وإلى اإلسهام يي التنمياة المساتدامة واالنتقاا إلاى ا ت ااد
أوير تقدم ا ( يرغيزستان)؛
 -194-157النظ اار ي ااي اتخ ااال يت ااوات إض ااايية لتعزي ااز التنمي ااة اال ت ااادية
وتحقيق مستو معيشة أعلى (سري النكا)؛
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 -195-157مواصاالة تعزيااز ال ارامج االجتماعيااة الراميااة إلااى تحقيااق م االحة
الشعب الكويتي (م ر)؛
 -196-157مواصا االة اعتما اااد التا اادابير الل ما ااة لتعزيا ااز الحقا ااوق االجتماعيا ااة
واليقايية (ااردن)؛
 -197-157مواص االة ض اامان تحقي ااق مس ااتو ع ااا ج م اان الرعاي ااة االجتماعي ااة
والخدمات ال حية والتعليمية لسكان الكويت (وا ايستان)؛
 -198-157مواص االة ت ااويير ي اادمات رعاي ااة ص ااحية عالي ااة الج ااودة لس ااكانها
(بروني دار السلم)؛
 -199-157مواصلة جهودها الرامية إلى تحساين نظاام الرعاياة ال احية وال سايما
إمكانية الح و على الخدمات ال حية لممهات وااطفا وااسر (ماليزيا)؛
 -200-157تعزيز القوانين يي مجا الحق يي التعليم (دولة يلستين)؛
 -201-157اتخااال يتااوات ماان أجاال تااويير تعلاايم مجاااني وإلزامااي وشااامل
وجيد لجمي ااطفا (ملديف)؛
 -202-157تحقيااق المساااواة يااي ياارص الح ااو علااى التعلاايم لجميا ااطفااا
بغ النظر عن وضعهم االجتماعي والقانوني (تايلند)؛
 -203-157تقليص الفجوات بين الجنسين لضمان المساواة بينهما ياي مجاا
التعليم (أنغوال)؛
 -204-157مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على اامية (اإلمارات العربياة
المتحدة)؛
 -205-157النظر يي اعتماد سياسة وطنية شاملة بش ن حماية حقاوق التفال
بما يتمشى م اتفا ية حقوق التفل (ال را يل)؛
 -206-157مواصلة دعم حقوق التفل (عمان)؛
 -207-157مواصاالة تت يااق التاادابير الراميااة إلااى ضاامان تنفي ا اتفا يااة حقااوق
ااشخاص لوي اإلعا ة (أنغوال)؛
 -208-157باالس ااتناد إل ااى الت ااديق عل ااى اتفا ي ااة حق ااوق ااش ااخاص لوي
اإلعا ة ،مواصلة جهودها من أجل تحسين المساتو المعيشاي لهااالء ااشاخاص
( رص)؛
 -209-157تعزيااز الماسسااات التااي تتعاماال ما حقااوق ااشااخاص لوي اإلعا ااة
(ل نان)؛
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 -210-157ضاامان حقااوق ااشااخاص لوي اإلعا ااة وو ا لك حقااوق النساااء
وااطفا  ،ضمانا أويى (االتحاد الروسي)؛
 -211-157تعزيااز حقااوق ااشااخاص لوي اإلعا ااة علااى أرض الوا ا  ،رغاام
ال عوبات (جمهورية الو الديمقراطية الشع ية)؛
 -212-157مواصاالة تنفي ا االسااتراتيجية الوطنيااة المتعلقااة بحمايااة المسااتو
المعيشي لمشخاص لوي اإلعا ة (طاجيكستان)؛
 -213-157مواصلة اتخال تدابير تتيح لمشخاص لوي اإلعا ة االنادماج ياي
الحياة اال ت ادية والسياسية واالجتماعية واليقايية اندماجا تاما (اإلماارات العربياة
المتحدة)؛
 -214-157تحسااين إمكاني ااة وص ااو ااش ااخاص لوي اإلعا ااة إل ااى المراي ااق
العامة (جمهورية الو الديمقراطية الشع ية)؛
 -215-157تكييا ااف جهودها ااا لا اادعم حقا ااوق ااشا ااخاص لوي اإلعا ا ااة يا ااي
االندماج االجتماعي واالعتماد على النفس (بروناي دار السلم)؛
 -216-157مواص االة جهوده ااا الرامي ااة إل ااى ت ااويير مراي ااق تعليمي ااة لمش ااخاص
لوي االحتياجات الخاصة (جمهورية ووريا الشع ية الديمقراطية)؛
 -217-157ااي بمزيد من التادابير لتعزياز يارص العمال ويياارات االعتمااد
على النفس لمشخاص لوي اإلعا ة (إثيوبيا)؛
 -218-157تقاس اام التج ااار واإلنج ااا ات ما ا ال ل اادان ااي اار ي ااي مج ااا
إدارة الماسسااات التااي تقاادم التعلاايم إلااى ااشااخاص لوي االحتياجااات الخاصااة
(جمهورية ووريا الشع ية الديمقراطية)؛
 -219-157تقاسم ممارساتها الفضلى يي مجا تعليم ااطفا لوي اإلعا اة
(بوتان)؛
 -220-157النظر يي اعتماد استراتيجية وطنية للمضي دما يي مجا تعزياز
وحماية حقوق المسنين (أو بكستان)؛
 -221-157مواصاالة القيااام بمزيااد ماان التنظاايم لعماال العمااا المنازليين ولتحسااين
أوضاع اللج ين وملتمسي اللجوء (السنغا )؛
 -222-157مواصاالة حمايااة وتعزيااز الحقااوق اال ت ااادية واالجتماعيااة لم ليااات،
ي وصا الف ات السكانية من المهاجرين (السنغا )؛
 -223-157حماية حقاوق العماا المهااجرين وتحساين أوضااع عيشاهم وعملهام
(ال ين)؛
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 -224-157مواصلة الجهود الرامية إلى رعاية العما الوايدين (بنغلديش)؛
 -225-157تعزيااز الجهااود الهاديااة إلااى تحسااين أوضاااع عماال وعاايش العمااا
المهاجرين (أوورانيا)؛
 -226-157ضمان احتارام حقاوق العماا المهااجرين ،وتحساين أوضااع عملهام،
ومقاضاة مستخدمي العنف ضدهم (يرنسا)؛
 -227-157مواصا االة جهودها ااا لضا اامان وحمايا ااة حقا ااوق العما ااا المها اااجرين
(ميانمار)؛
 -228-157حماية العما المهاجرين من االستغل عن طريق ضامان امتياا
القااوانين السااارية والممارسااات لمعااايير العماال الدوليااة التااي وضااعتها منظمااة العماال
الدولية (وندا)؛
 -229-157وض نظاام اانوني لحماياة حقاوق العماا المهااجرين ،بماا يتساق
م المعايير الدولية يي ه ا المجا وي وصاا ييماا يتعلاق بو ات العمال وإمكانياة
الوصو إلى الخدمات والوسائل القانونية لضمان احترام العقود (بلجيكا)؛
 -230-157اعتماااد تش اريعات عماال محااددة بش ا ن حقااوق العمااا المن ازليين
ااجانب لكي تضمن لهم نفس ااوضاع التاي يتمتا بهاا العماا اآليارون المشامولون
بقانون العمل لعام ( 2010أل انيا)؛
 -231-157اتخال تدابير إضاايية لتحساين حالاة العماا المنازليين المهااجرين
عن طريق توسي نتاق تت يق انون العمل يي القتاع ااهلي لكاي يشامل العماا
المنزليين (ألمانيا)؛
 -232-157مواصلة جهودها لضمان سلمة وأمن ووراماة العماا المهااجرين،
بم اان ي اايهم الع اااملت المنزلي ااات ،وحماي ااة م ااالحهم ع اان طري ااق اتخ ااال الت اادابير
الماسسية والتشريعية الل مة (ني ا )؛
 -233-157اعتماد تشريعات عمل محددة لحماياة حقاوق العماا المنازليين،
تشمل آليات لتقديم الشكاو وعقوبات لمنتهكي القوانين (النرويج)؛
 -234-157اعتمااد تشاريعات لحمايااة العماا المنازليين بغيااة ضامان حقااو هم
ويقا للمعايير الدولية ومقاضاة مستخدمي العنف ضد العما المنزليين (النمسا)؛

 -235-157اعتماد تشريعات شاملة لحماياة حقاوق العماا المنازليين المهااجرين
وضمان تنفي ها بفعالية (إيتاليا)؛
 -236-157اتخ ااال ت اادابير لتسا اوية الوضا ا الق ااانوني لم اان يس ا َّامون ب "المقيم ااين
ب ورة غير انونية" لضمان احترام جمي حقو هم ويقا للمعايير الدولية (المكسيك)؛
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 -237-157النظاار يااي تنفي ا ااانون العماال يااي القتاااع ااهلااي تنفي ا ا يعاااالا،
بغية معالجة المشاول التي يواجهها العما المهاجرون وو لك للت دي للجوانب
السل ية لنظام الكفالة (الهند)؛
 -238-157التخلي عن نظام الكفالة (إيتاليا)؛
 -239-157اتخااال التاادابير الملئمااة لحمايااة حقااوق اإلنسااان للعمااا المهاااجرين
باال تران م ب جهود لتغيير نظام الكفالة (جمهورية ووريا)؛
 -240-157اتخااال مزيااد ماان التاادابير لضاامان تااويير حمايااة ملئمااة لحقااوق
اإلنسان للسكان ال دون (أوورانيا)؛
 -241-157تعزيااز اإلج اراءات الراميااة إلااى ضاامان حمايااة حقااوق ااشااخاص
العااديمي الجنسااية (ال اادون) والعمااا المن ازليين الواياادين والعاااملت الواياادات،
وضمان إمكانية ح و ااطفا العديمي الجنساية علاى التعلايم والرعاياة ال احية
(هولندا)؛
 -242-157تمكااين السااكان ال اادون ماان الح ااو علااى المواطنااة والحقااوق
بالكامل (النرويج)؛
 -243-157اس ااتحداذ عملي ااة لمعالج ااة طل ااات الجنس ااية الت ااي يتق اادم به ااا
ال دون وللك ويق ا للمعايير الدولية (بلجيكا)؛
 -244-157دعم الجهود الرامية إلى تيسير تسوية أوضاع ال دون بما يمكنهم
من التمت بحقو هم تمتع ا تام ا (إيتاليا)؛

 -245-157احترام الحق يي الجنساية المعتارف باه عالمياا والمن اوص علياه ياي
اإلعلن العالمي لحقوق اإلنسان ،وو ف إلغاء الجنسية م إعاادة الجنساية لمان سا ق
إلغاء جنسيتهم (الواليات المتحدة اامريكية)؛

 -246-157اتخااال اإلج اراءات الملئمااة لتحسااين حالااة ااشااخاص العااديمي
الجنسية ،بما يي للك عن طريق االعتراف بحقو هم المدنية والسياسية (سلوياويا)؛
 -247-157ضمان إصدار الوثائق القانونياة لمشاخاص العاديمي الجنساية ما
العمل يي الو ت نفسه على إيجاد حل نظماي لحااالت انعادام الجنساية ياي ال لاد
ويقا للمعايير الدولية (الجمهورية التشيكية)؛

 -248-157اتخااال تاادابير لتساوية وض ا ااشاخاص العااديمي الجنسااية المقيمااين
يااي الكوياات ،يض الا عاان اتخااال تاادابير إلدماااجهم يااي المجتم ا بمااا يضاامن حقااو هم
اال ت ادية واالجتماعية واليقايية (إس انيا)؛
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 -249-157تنفيا ا الخت ااة االس ااتراتيجية لح اال مسا ا لة ع ااديمي الجنس ااية ي ااي
الكويت ،عن طريق ااي بنظام شفاف يمكن يي له لمشخاص ال ين لم يتخا
رار بش ن تجنيسهم وال بش ن وضعهم أن يح لوا على الجنسية الكويتية بشكل
اانوني أو أن تساو أوضااعهم بشاكل آيار (المملكاة المتحادة ل ريتانياا العظمااى
وأيرلندا الشمالية)؛
 -250-157تعمي ااق الت اادابير القانوني ااة واإلداري ااة الهادي ااة إل ااى تيس ااير ح ااو
ااشخاص العديمي الجنسية المقيمين يي الكويت على الجنسية الكويتية ،يضالا
عاان أبناااء الوالاادين ااجانااب أو أبناااء الوالاادين العااديمي الجنسااية المولااودين علااى
أراضي الدولة (اارجنتين)؛
 -251-157اتخااال تاادابير عاجلااة لماانح أوياار ماان  100 000ماان شااخص
عديم الجنسية وضعا انونيا وضمان حمايتهم بموجب انون العمل (النمسا)؛
 -252-157اتخااال التاادابير الملئمااة لمعالجااة أوجااه القلااق المتعلقااة بسااحب
جنسية مواطنين وويتيين من المجنسين (جمهورية ووريا)؛

 -253-157اتخااال الختااوات الل مااة لتسااهيل عمليااة ت هاال ااي اراد العااديمي
الجنسااية للح ااو علااى الجنسااية بمااا يمكاانهم ماان التمتا بحقااوق اإلنسااان ااساسااية
(جمهورية ووريا)؛
 -254-157القيا ااام يا ااي أ ا اار و ا اات ممكا اان بتس ا اوية وض ا ا ال ا اادون العا ااديمي
الجنسية ال ي طا أماد  ،وللاك ط قا ا لللتزاماات والتعهادات الدولياة واالنضامام إلاى
االتفا ية المتعلقة بوض ااشخاص عديمي الجنسية (سويسرا)؛
-255-157

يادة الجهود الرامية إلى حماية ال ي ة (العراق)؛

 -256-157وض استراتيجية بي ية تتمشى م المعايير الدولية (أيغانستان)؛
 -257-157وض ا اسااتراتيجية شاااملة لل ي ااة ماان أجاال معالجااة مشاااول تلااوذ
الميا والهواء ( رص)؛
 -258-157ضمان أن تنف الشروات ال اناعية المعاايير ال ي ياة وال احية الدولياة
والوطنية (جي وتي)؛
 -259-157مواصاالة جهودهااا يااي مجااا حمايااة ال ي ااة والمااوارد الت يعيااة عاان
طريق تنفي القانون  2014/42تنفي ا يعاالا (غابون)؛

 -260-157مواصاالة جهودهااا الرامي ااة إلااى دعاام الت اادابير الضاارورية المتعلق ااة
بتنفي يتة التنمية الوطنية عان طرياق اعتمااد الوساائل الملئماة (اإلماارات العربياة
المتحدة)؛
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 -261-157مواص االة جهوده ااا الرامي ااة إل ااى بل ااو ااه ااداف اإلنمائي ااة لملفي ااة
(دولة يلستين)؛
 -262-157مواصلة دورها اإلنمائي يي العالم (ال حرين)؛
 -263-157وضا ا يت ااط لتعزي ااز با ارامج التنمي ااة ال شا ارية ي ااي دول ااة الكوي اات
(سري النكا)؛
 -264-157مواصاالة جهودهااا لضاامان تحقيااق المزيااد ماان التنميااة االجتماعيااة
واال ت ادية التي تكون مستدامة (موريتانيا)؛
 -265-157مواصلة جهودها الرامية إلى تقاديم المسااعدات اإلنساانية واإلنمائياة
(اليمن)؛
 -266-157مواصلة جهودها يي مجا دعام بارامج التنمياة مان أجال ال لادان
النامية (عمان)؛
 -267-157مواصالة تقاديم مسااعدات هاماة مان أجال تنمياة بلادان الجنااو ،
وي وصا ا ا ي ااي المج اااالت المتعلق ااة ب ااالحقوق ااساس ااية (ين اازويل (جمهوري ااة -
ال وليفارية))؛
 -268-157مواص االة الا اادور ال ا ا ي يضا ااتل ب ااه ال ا ااندوق الكا ااويتي للتنميا ااة
اال ت ادية العربية يي العالم (لي يا)؛
 -269-157مواصاالة جهودهااا الراميااة إلااى تقااديم المساااعدات اإلنسااانية إلااى
ال لدان النامية (موريتانيا)؛
 -270-157تعزيز ماا تقاوم باه مان أعماا لزياادة اساتحقاق لقاب " ائاد العمال
اإلنساني" ال ي منحها إيا اامين العام لممم المتحدة بان وي مون (جزر القمر)؛
 -271-157مواصاالة تقااديم مساااعداتها اإلنسااانية الم ااثرة بغيااة تقااديم المساااعدة
إل ااى ااش ااخاص وااس اار المتا ا ثرين ب ااالكوارذ الت يعي ااة والكا اوارذ ال شا ارية الم اادر
(سنغايورة)؛
 -272-157مواصاالة تعاونهااا ما المجتم ا الاادولي لتقااديم مساااعدات طوعيااة
استجابة لنداءات اإلغاثة التي ت در يي حاالت الكوارذ (باوستان)؛
 -273-157مواصلة شراوتها النشتة م المجتم الدولي يي مجاا الشااون
اإلنسانية (السودان)؛
 -274-157مواصاالة دعمهااا ل ااناديق ااماام المتحاادة المت االة بحقااوق اإلنسااان
(العراق)؛
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 -275-157مواصلة دعمها ل ناديق الشاون اإلنسانية التابعة لممم المتحدة
(ال حرين)؛
 -276-157مواصاالة تقااديم الاادعم إل ااى منظمااات ااماام المتحاادة ووواالته ااا
المتخ ااة وماسس اااتها وص ااناديقها اإل ليمي ااة والدولي ااة ييم ااا يتعل ااق بالمس اااعدة
اإلنسانية ( تر)؛
 -277-157حشااد المااوارد والقاادرات المحليااة إلااى جانااب تعزيااز التعاااون م ا
الشرواء والوواالت يي اامم المتحدة (عمان)؛
 -278-157مواصلة دعمها لمفوضية اامم المتحدة الساامية لشااون اللج اين
ولغيرها من الوواالت اإلنسانية (م ر).
 -158جمي ا االس ااتنتاجات و/أو التوص اايات ال ااواردة ي ااي ها ا ا التقري اار تع اار ع اان مو ااف
الدولة (الدو ) التي دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ين غي أن تفهم على أنهاا
تحظى بت ييد الفريق العامل بكامله.
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