
 

 

 

 األمانة العامة

 قائمة المسائل المسبقة
 عمى التقرير األول لدولة الكويت

 
( إلى المؤشرات االقتصادية، يرجى تزويد المجنة بمعمومات عن إجمالي 8أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (1

 الناتج المحمي في الدولة الطرف، ونصيب الفرد منه.
الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ( لنشر الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في 29أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (2

 ، يرجى تزويد المجنة بنماذج ألحكام قضائية صدرت باإلستناد ألحكام الميثاق أو باإلشارة إليه.14/2/2013بتاريخ 
( إلى النصوص الدستورية المتعمقة بفرض األحكام العرفية، تطمب المجنة 53أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (3

الحقوق والحريات التي يجوز تعطيمها أو تقييدها في حالة الطوارئ االستثنائية، في ضوء أحكام تزويدها بمعمومات عن 
 ( من الميثاق.4المادة )

( إلى حظر تنفيذ أحكام اإلعدام عمى الحوامل، تستفسر المجنة عما إذا 65أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (4
دام في األم المرضعة إال بعد انقضاء عامين عمى تاريخ الوالدة، كانت التشريعات الكويتية تضمن عدم تنفيذ حكم اإلع

 ( من الميثاق.2( فقرة )7إعمااًل ألحكام المادة )
( إلى إنشاء )إدارة متابعة الشكاوى بوزارة الداخمية( بموجب القرار 73أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (5

اليه، ومعمومات عن عدد الشكاوى التي تمقتها اإلدارة  ، يرجى تزويد المجنة بصورة من القرار المشار2411/2008
خالل الثالث سنوات الماضية، ونسبة التحقيقات الرسمية التي خضع لها المسؤولون عن انفاذ القوانين والتي أسفرت 

 عن إجراءات تأديبية.
يها ضد موظفين تطمب المجنة تزويدها بمعمومات عن عدد قضايا التعذيب التي تم تحريك الدعوى الجزائية ف (6

 عمومين خالل الثالث سنوات الماضية.
( إلى قواعد التعويض عن الضرر، يرجى تقديم معمومات عن 78:  76أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرات  (7

عدد قضايا التعويض عن جرائم التعذيب التي رفعت في هذا الشأن، ومقدار التعويضات المحكوم بها خالل الثالث 
 نماذج من األحكام القضائية الصادرة بمعاقبة مرتكبي تمك الجريمة والتعويض لضحايا التعذيب.سنوات الماضية، و 

( قضايا متعمقة باإلتجار باألشخاص، وتم احالتهم 3( إلى ضبط عدد )90أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (8
 حكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.لمنيابة العامة، يرجى تقديم معمومات حول نتائج التحقيقات في تمك القضايا، واأل
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تستفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استقالل القضاء وحماية القضاة من أي تدخل  (9
 ( من الميثاق.12أو ضغوط أو تهديدات، إعمااًل ألحكام المادة )

منة لإلعانة العدلية لغير القادرين ماليًا ( إلى النصوص القانونية الضا108أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (10
لمدفاع عن حقوقهم، تطمب المجنة تزويدها بمعمومات عن عدد األشخاص الذين استفادوا باإلعانة العدلية خالل الثالث 

 سنوات الماضية، ومقدار األموال التي انفقتها الدولة لهذا الغرض.
في شأن انتخابات أعضاء  1962لسنة  35القانون رقم ( إلى احكام 158أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (11

، يرجى تزويد المجنة بمعمومات 2013مجمس األمة الكويتي، وأحيطت المجنة عممًا بإجراء انتخابات المجمس في عام 
عن نسبة مشاركة المواطنين في تمك االنتخابات واإلجراءات التي اتخذت لضمان تعبير المواطنين عن ارادتهم بطريقة 

 رة ونزيهة.ح
بشأن نزع الممكية  1964لسنة  33( إلى القانون رقم 189و 188أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرات  (12

واالستيالء المؤقت لممنفعة العامة، تستفسر المجنة عن عدد حاالت نزع الممكية ومقدار التعويضات المدفوعة خالل 
 الثالث سنوات الماضية.

( إلى عدد من التشريعات التي تنظم الحق في اإلعالم وحرية الرأي 191ة أشار تقرير الدولة الطرف )الفقر  (13
والتعبير، يرجى تقديم معمومات احصائية عن عدد الصحف والمجالت المطبوعة وااللكترونية وقنوات البث اإلذاعي 

ؤولة عن منح والمرئي المرخص لها بالعمل، وشروط الترخيص لتمك الوسائل اإلعالمية، ومعمومات عن الهيئات المس
 تراخيص االصدار والبث.

، يرجى تقديم معمومات 2008( إلى إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عام 204أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (14
احصائية عن شكاوى العنف ضد النساء واألطفال التي تمقتها اإلدارة خالل الثالث سنوات الماضية، ونسبة ما تم حمه 

 وى ونسبة ما أحيل لمجهات القضائية.وديًا من تمك الشكا
( إلى قيام وزارة الشئون االجتماعية والعمل بإيواء ورعاية الفتيات 207أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (15

المطمقات والالتي لهن مشاكل أسرية، تطمب المجنة تزويدها بمعمومات احصائية عن نسبة من استفادوا من خدمات 
 صنيفهم، ونوعية الخدمات المقدمة لهم.الوزارة في هذا الشأن وت

( إلى انشاء مراكز حماية الطفولة في كل محافظة، تستفسر المجنة عن 214أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (16
 عدد الشكاوى التي تمقتها تمك المراكز، وعن اإلجراءات المتخذة حيالها.
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لتي اتخذتها لكفالة حق التزوج وتأسيس األسرة، تستفسر المجنة عن سن الزواج في الدولة الطرف، والتدابير ا (17
 ( من الميثاق.1( فقرة )33وعن شروط وأركان الزواج، إعمااًل ألحكام المادة )

( إلى اعتراف الدستور بحق كل كويتي في العمل، تستفسر المجنة عن 220أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (18
 معدالت البطالة في الدولة الطرف.

( إلى إنشاء إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخمية، يرجى تقديم معمومات 230لدولة الطرف )الفقرة أشار تقرير ا (19
احصائية عن نسبة مكاتب ومنشآت االستقدام التي جرى التفتيش عن امتثالها لمقانون، ونسبة عمميات التفتيش التي 

 ة فيها، خالل الثالث سنوات الماضية.أسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر، واألحكام القضائية الصادر 
( إلى اختصاص إدارة العمالة المنزلية باستقبال شكاوى تمك الفئة، 231أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (20

تستفسر المجنة عن نسبة الشكاوي التي تمقتها اإلدارة وتصنيفها، ونسبة ما تم حمه وديًا، ونسبة ما تمت احالته إلى 
 القضاء لمفصل فيه.

يرجى تزويد المجنة بمعمومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحديد سن أدني لاللتحاق بالعمل،  (21
 ِ/أ( من الميثاق.3( فقرة )34إعمااًل ألحكام المادة )

( إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم الحق في الضمان 239:  235أشار التقرير )الفقرات  (22
الجتماعي، وتستفسر المجنة عن مقدار األموال التي خصصتها الدولة لهذا الغرض ونسبتها من اإلنفاق العام والتأمين ا

 والدخل القومي اإلجمالي خالل الثالث سنوات الماضية.
الشاممة والمتكاممة، تستفسر ( إلى زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية 251أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (23

المجنة عما إذا كانت تمك المراكز تقدم خدمات الرعاية الصحية األساسية مجانًا لكل مواطن، إعمااًل ألحكام المادة 
 ( من الميثاق.1( فقرة )39)

ة ( إلى إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، يرجى تزويد المجن262أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرة  (24
بمعمومات عن عدد الشكاوى التي تمقتها الهيئة خالل الثالث سنوات الماضية، وتصنيفها، ونسبة ما تم االستجابة له 

 من تمك الشكاوى.
يرجى تزويد المجنة بمعمومات احصائية ديموغرافية عن نسبة اإلعاقة في الدولة الطرف، وعن نسبة األشخاص  (25

 ذوي اإلعاقة في سوق العمل.
 

 


