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ترحب دولة الكويت بالتوصيات املقدمة خالل االستعراض الـدوري الـشامل             
 املقدمـة  ، ويرجى االطالع على الردود أدناه   ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢املتعلق هبا الذي جرى يف      

  :لتوصيات املذكورةابعد تقييم 
  .التصديق على نظام روما األساسي ١-٨٢

وقد وقعت احلكومة الكويتية نظام رومـا  . هبذه التوصية اً  حتيط دولة الكويت علم     
  .عملية التصديق عليه من جانب السلطات املعنيةاً األساسي، وجتري حالي

ألشخاص عدميي اجلنـسية، واالتفاقيـة   التصديق على االتفاقية املتعلقة بوضع ا  ٢-٨٢
  .املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

  .ترفض دولة الكويت هذه التوصية  
  . بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية عام   ٣-٨٢

  .ترفض دولة الكويت هذه التوصية  
  .ةالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي ٤-٨٢

وقد وقعت احلكومة الكويتية نظام رومـا  . هبذه التوصية اً   دولة الكويت علم   حتيط  
  .عملية التصديق عليه من جانب السلطات املعنيةاً األساسي، وجتري حالي

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبـا يف ذلـك              ٥-٨٢
  .االنضمام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات

وقد وقعت احلكومة الكويتية نظام رومـا   .هبذه التوصية اً  حتيط دولة الكويت علم     
  .عملية التصديق عليه من جانب السلطات املعنيةاً األساسي، وجتري حالي

 من قانون العمل اجلديد إىل أوسع   ٥االستناد يف اعتماد القرار املذكور يف املادة          ٦-٨٢
  .مستوى ممكن من التفاوض

 ١١٨٢ من القرار الوزاري رقم      ٨تنص املادة   و .الكويت هذه التوصية  تقبل دولة     
 الصادر عن وزارة الداخلية على حقوق العاملني يف اخلدمة املرتلية، مبا يف ذلـك              ٢٠١٠لعام  

األجر واإلجازة السنوية واحلد األقصى لعدد ساعات العمل وظروف العيش الالئقـة وغـري    
  .ذلك من مستحقات العامل

 عمل العاملني يف اخلدمة املرتلية احلد األدىن لألجر وينص على فتـرة             وحيدد عقد   
وهو يـشترط علـى      ويضمن احلق يف يوم راحة أسبوعي     اً   ساعة أسبوعي  ٤٨عمل حمددة يف    

ويسددوا هلم أجورهم يف موعدها ويقدموا هلـم        اً  الئقاً  أرباب العمل أن يتيحوا لعماهلم سكن     
 سنوية مدفوعة األجر بالكامل وتذكرة إيـاب         إجازة مهنومينحو  العمل التعويض عن إصابات  

  .بالطائرة إىل بلدهم األصلي كل سنتني
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تعزيز مبدأ املساواة بأوسع معىن ممكن، مبا يف ذلك ما يتعلق باجلنسية والقضايا               ٧-٨٢
  .اخلارجية ويف جماالت العمل، خالل وضع القانون اجلديد بشأن حقوق املرأة

  .ذه التوصيةهباً حتيط دولة الكويت علم  
ملبادئ باريس، ويفتـرض    اً  التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق        ٨-٨٢

  .فيها أن تكون مستقلة ومفتوحة للمجتمع املدين
  .تقبل دولة الكويت هذه التوصية  

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، والرد يف              ٩-٨٢
عقولة على طلبات هيئات املعاهدات، سواء ما تعلق منـها بتقـدمي            غضون فترة زمنية م   

  .التقارير الدورية أو بالرد على البالغات، وذلك حسب مقتضى احلال
 وتتطلع إىل إعداد هذه الزيـارات عـن كثـب          تقبل دولة الكويت هذه التوصية      

  .ةبالتعاون مع القائمني على اإلجراءات اخلاصة من أجل ضمان بلوغ نتيجة بناء
           توجيه دعـوة دائمـة ومفتوحـة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار                  ١٠-٨٢

  .اإلجراءات اخلاصة
  .تقبل دولة الكويت هذه التوصية  

سيما النـساء     ال االستجابة لطلبات املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،       ١١-٨٢
  .واألطفال، من أجل زيارة البلد

  .هذه التوصيةتقبل دولة الكويت   
اختاذ املزيد من اإلجراءات والتدابري من أجل زيادة تعزيز مـشاركة املـرأة يف               ١٢-٨٢

  .سلك القضاء ويف مجيع قطاعات احلياة األخرى يف البلد
 املرأة الكويتية تشارك     أن ُيشار إىل بيد أنه    .هبذه التوصية اً  حتيط دولة الكويت علم     

بنشاط يف دعم مهام سلك القضاء، مبا يف ذلك يف وظائف احملققني التابعني للنيابة العامة ويف                
 الدولة التابعني إلدارة الفتوى والتشريع، اليت يتولني فيها الدفاع عن احلكومة            حماميوظائف  

  .يف قضايا إدارية
ز مشاركة املرأة يف القوة العاملـة       ضمان فرص توظيف متساوية للمرأة، وتعزي      ١٣-٨٢

عن طريق تعيني النساء املؤهالت يف مناصب اخلربة واإلشراف يف مجيع الوزارات والسلك 
  .الدبلوماسي وسلك القضاء

  .تقبل دولة الكويت هذه التوصية  
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إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وضـمان إدمـاج              ١٤-٨٢
 يف مجيع املستويات واجملاالت، وفقاً للتوصية الصادرة عن جلنة القـضاء            املنظور اجلنساين 

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .تقبل دولة الكويت هذه التوصية  

بذل أقصى اجلهود من أجل استحداث تشريع ضد االجتـار بالبـشر وهتريـب               ١٥-٨٢
 مع االتفاقية الدولية ملكافحـة      اًاملهاجرين ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري، متشيّ      

  .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وكما تعهدت به يف التقرير الوطين
  .تقبل دولة الكويت هذه التوصية  

توسيع نطاق قانون العمل اجلديد املتعلق بالقطاع اخلاص ليشمل مجيع الفئات،            ١٦-٨٢
  .املرتليةمبا يف ذلك العاملون يف اخلدمة 

 مـن القـرار الـوزاري       ٨تنص املادة   و. هبذه التوصية اً  حتيط دولة الكويت علم     
 الصادر عن وزارة الداخلية على حقوق العاملني يف اخلدمة املرتلية،           ٢٠١٠ لعام   ١١٨٢ رقم

مبا يف ذلك األجر واإلجازة السنوية واحلد األقصى لعدد ساعات العمل وظـروف العـيش               
  .ن مستحقات العاملالالئقة وغري ذلك م

وحيدد عقد عمل العاملني يف اخلدمة املرتلية احلد األدىن لألجر وينص على فتـرة                
وهو يشترط علـى    . ويضمن احلق يف يوم راحة أسبوعي     اً   ساعة أسبوعي  ٤٨عمل حمددة يف    

ويسددوا هلم أجورهم يف موعدها ويقدموا هلـم        اً  الئقاً  أرباب العمل أن يتيحوا لعماهلم سكن     
 إجازة سنوية مدفوعة األجر بالكامل وتذكرة إيـاب         مهنومينحو  العمل ويض عن إصابات  التع

   .بالطائرة إىل بلدهم األصلي كل سنتني
إدراج العاملني يف اخلدمة املرتلية يف مشروع قانون العمـل اجلديـد املتعلـق               ١٧-٨٢

سبوعي، ودفع  بالقطاع اخلاص، وضمان توفري محاية شاملة هلم، مبا يف ذلك يوم الراحة األ            
  .األجور كاملة يف حينها، وحتديد ساعات العمل

 مـن القـرار الـوزاري       ٨تنص املادة   و. هبذه التوصية اً  حتيط دولة الكويت علم     
 الصادر عن وزارة الداخلية على حقوق العاملني يف اخلدمة املرتلية،           ٢٠١٠ لعام   ١١٨٢ رقم

عدد ساعات العمل وظـروف العـيش       مبا يف ذلك األجر واإلجازة السنوية واحلد األقصى ل        
  .الالئقة وغري ذلك من مستحقات العامل

وحيدد عقد عمل العاملني يف اخلدمة املرتلية احلد األدىن لألجر وينص على فتـرة                
وهو يشترط علـى    . ويضمن احلق يف يوم راحة أسبوعي     اً   ساعة أسبوعي  ٤٨عمل حمددة يف    

 ويسددوا هلم أجورهم يف موعدها ويقدموا هلم  أرباب العمل أن يتيحوا لعماهلم السكن الالئق      
 إجازة سنوية مدفوعة األجر بالكامل وتذكرة إيـاب         مهنومينحوالعمل  التعويض عن إصابات    

  .بالطائرة إىل بلدهم األصلي كل سنتني
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استبدال نظام الكفالة احلايل بتصاريح اإلقامة للعـاملني يف اخلدمـة املرتليـة،              ١٨-٨٢
  .بإشراف من احلكومة

  .هبذه التوصيةاً حتيط دولة الكويت علم  
  .إلغاء نظام الكفالة احلايل واستبداله بلوائح وفقاً للمعايري الدولية ١٩-٨٢

  .تقبل دولة الكويت هذه التوصية  
  .إزالة مجيع األحكام التمييزية من برنامج اإلسكان الكوييت ٢٠-٨٢

  .هبذه التوصيةاً حتيط دولة الكويت علم  

        


