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السيدة الرئيس،،،
تابع وفد بالدي باهتمام بالغ المناقشاااااااا الجارية في إطار هذا البند المدرج على جدول
أعمال اللجنة ،وأود أولا باسم دولة الكويت أن أتقدم بالشكر إلى معالي األمين العام ،وإلى رؤساء
اللجان والخبراء المسااااتقلين والمقررين الخاصااااين على تقاريرهم القيمة التي أثر النقاش حول
الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز أوضاع حقوق اإلنسان وحمايتها.
السيدة الرئيس،،،
تعتبر دولة الكويت مسااااااائ حقوق اإلنسااااااان من أولوياتها ،ويتجسااااااد هذا الهتمام على
الصاااااعيد الوطني في مواد دساااااتور دولة الكويت ،حيل نا على المسااااااواة بين المواطنين في
الحقوق والواجبا  ،وكف حقوق اإلنسااان والحريا األساااسااية بما يتفي مع ميماق األمم المتحدة
واإلعالن العالمي لحقوق اإلن سان لكافة فئا المجتمع بما في ذلك األطفال وال شباب؛ األ شخاص
ذو اإلعاقة؛ والمسنين إيمانا ا من حكومة بالدي بأهمية دور الفرد في تعزيز قوام المجتمع.
السيدة الرئيس،،،
جاء اهتمام دولة الكويت بحقوق اإلنسااااان المدنية واإلجتماعية والسااااياسااااية إيمانا ا بأثرها
على حماية الفرد والمجتمع على حد سواء ،خ صو صا ً من جانب مطابقتها مع االتفاقيات المعنية
بحقوق اإلنساااال التا صااااىقأ لبه ب ها ،وهي :التفاقية الدولية للقضااااء على جميع أشاااكال
التمييز العنصاااري؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والساااياساااية؛ العهد لدولي للحقوق القتصاااادية
والجتماعية والمقافية؛ اتفاقية القضااااء على جميع أشاااكال التمييز ضاااد المرأة؛ اتفاقية مناهضاااة
التعذيب وغيره من ضااااااروب المعاملة القاسااااااية والالإنساااااااانية والمهينة؛ اتفاقية حقوق الطف
وبروتوكوليها الختياريين؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وساهمأ ىولة الكويأ فا تنفيذ ما جاء فا تبك الصكوك اإلنسانية وىلم قضايا حقوق
اإلنساااال فا منةومة ا مم المتحمن من خ المشاااا اة اإلييابية والفعالة فا المحافل المولية
وتقميم المساهمات الطولية لآلليات وا جهزن ا ممية المعنية فا تط يقها ومتابعتها.
فعلى سااااابي الممال :تهتم دولة الكويت برلاية وحماية ا سااااارن ،فقد أصااااادر ةمحكمة
األسرةة قانون رقم  12لعام  2015والذي ينا على ان ينشأ بك محافظة مركز يلحي بمحكمة
األسرة ،يتولى تسوية المنازعا األسرية وحماية جميع أفراد األسرة من العنف ،ويكون اللجوء
للمركز بدون رسااااااوم .كما يميز تجربة حكومة بالدي في لاية الطفولة ،ليس في ذكر الحقوق
وصونها ورعايتها ،ب تم إيجاد وتشكي جها ولجان معنية باألسرة والطف بشك مباشر ،منها
ما هو مدمج بعم وزارا الدولة ومنها ما هو مسااااتق  .كما توفر دولة الكويت الحق فا التعبيم
لك فرد ،كما أتاحت هذا الحي لك من يقيم على أراضاااااايها والذي نظمن قانون التعليم الخاص
الصاااااااادر في عام  ،1967ك ما أن التعليم بالنساااااا بة للكويتيين إلزام يا ا في المرحلتين اإلب تدائ ية
والمتوسطة للذكور واإلناث منذ عام  ،1965وعلى الرغم من أنن يتم تعليم مادة ةحقوق اإلنسانة
ب صورة ضمنية في جميع المناهج الدرا سية ،إل أن دولة الكويت بدأ بتدريس مقرر يحم إ سم
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ةالدسااتور وحقوق اإلنسااانة لطلبة المرحلة المانوية وذلك لتعزيز القيم اإلنسااانية المتعلقة بحقوق
اإلنسان.
اهتمام دولة الكويت وحمايتها لحقوق اإلنساان وجعلها بيئة جاذبة ألكمر من  120جنساية،
تمتاز بتنوع ثقافي وديني يمري نمو المجتمع ،كما تممن دولة الكويت عاليا ا جهود الرلايا ا جانب
والعمالة الوافمن ،وتعتبرهم شركاء أصليين في ازدهار البلد وتقدمن ،من هذا المنطلي فإن بالدي
اعتمد تدابير تشااريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق كافة المقيمين على أراضااي الكويت ،بما
في ذلك التصديي على  19اتفاقية تعني بالحقوق األساسية للعم .

السيدة الرئيس،،،
يشااااهد عالمنا المعاصاااار اهتمام متنامي بحقوق اإلنسااااان لتحقيي السااااالم واألمن الدوليين
والتنمية المساااتدامة بما ل يترح أحد يتخلف عن الركب ،وبالرغم من ذلك فأن اساااتمرار نشاااوب
النزاعا المسااااالحة وخطر اإلرهاب والال اساااااتقرار الساااااياساااااي والقتصاااااادي أد إلى زيادة
االنتهااات التي يتعرض لها األبرياء من البشااار في بعن مناطي العالم ،مما يضاااعنا جميعا ا أمام
تحديا كبيرة.
وفي هذا الصاادد ،يندد وفد بالدي بالمما سااات االسااتيطانية اإلسااراليبية غير المشااروعة
في األراضي الفل سطينية المحتلة ،وا ستمرارها في انتهاح حقوق اإلن سان للشعب الفل سطيني من
خالل فرض قيود على حركتن ،ومصاااادرة أراضاااين ،وهدم منازلن ،وتهجيره قساااراا ،ومواصااالة
اعتقال واحتجاز اآللف من الفلسطينيين ،واتباع نهج العقوبة الجماعية ،مما يمم انتهاكا ا صارخا ا
لمبادئ حقوق اإلنساااااااان المتمم لة في ميماق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنساااااااان
وقرارا مجلس األمن والجمعية العامة ذا الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
وتشاطر دولة الكويت القلي الذي أعرب عنن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان
في األراضاااي الفلساااطينية المحتلة منذ  1967جراء تداعيا ممارساااا الحتالل اإلسااارائيلي،
ويجدد وفد بالدي دعوتن للمجتمع الدولي لالضااطالع بمساااولياتن من أج وقف النتهاكا غير
القانونية للسااالطة القائمة بالحتالل ،وإجبار السااالطة المحتلة على تطبيي التزاماتها وفقا ا لقرارا
الشاااارعية الدولية وتنفيذ التوصاااايا التي شاااادد عليها المقرر في تقريره وأهمها ضاااارورة إنهاء
الحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بأقرب وقت ممكن.
السيدة الرئيس،،،
يتابع وفد بالدي ببالغ القلي والحزن اسااااااتمرار زمة الجئا الروهينغا في ميانمار ،وما
تعاني منن األقلية من تزايد أعمال العنف التي ترقى لجرائم ضد اإلنسانية .وتشاطر دولة الكويت
القلي الذي أعربت عنن المقررة الخا صة المعنية بـااااااا ةحالة حقوق اإلن سان في ميانمارة ال سيدة/
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يانغي لي في التقرير  ،A/72/382كما ناكد على أهمية العم على تطبيي التوصاااااايا بشااااااأن
الخطوا الالزمة لمعالجة اإلنتهاكا الجساايمة لحقوق أقلية الروهينغا ،والتوص ا إلى نهج أكمر
شاامولا يشاام بناء السااالم والتنمية والمساااعدة اإلنسااانية ،مع وضااع مباديء حقوق اإلنسااان في
صميم هذه الجهود.
وفي ظ تعاظم المعاناة اإلنسااااانية التي تعيشااااها أقلية الروهينغا الشااااقيقة ،شاااااركت دولة
الكويت باساااااتضاااااافة ةماتمر المانحين لدعم الوضاااااع اإلنسااااااني للروهينغاة في جنيف يوم 23
أكتوبر .وفي هذا الصاااادد ،يود وفد بالدي اإلشااااارة إلى دعم مشااااروع القرار المقدم من ةمنظمة
التعاون اإلسااااااالمية المطروح في اللجنة حول حالة ةحقوق اإلنسااااااان للروهينغا المساااااالمة في
ميانمارة.
السيدة الرئيس،،،
في الختام ،حرصاااااات دولة الكويت على التمسااااااك وااللتزام بالمبادئ والمقاصااااااد النبيلة
لميماق األمم المتحدة ،وبخاصة فيما يتعلي بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وتفعي التعاون الدولي
من خالل المشاركة في جميع المحاف الدولية لحقوق اإلنسان والشراكا مع جميع هيئا األمم
المتحدة والهيئا غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان في سبي الرتقاء بحياة جميع البشر.
شكرا ا السيدة الرئيس،،،
***
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