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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

الـدورة يف دورتـه      قائمة القضايا اليت اعتمدها الفريق العامل ملا قبل           
فيما يتصل بالنظر يف    ) ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧-٣(اخلمسني  

  )E/C.12/KWT/2(التقرير الدوري الثاين للكويت 

  معلومات عامة  -أوالً  
يرجى بيان ما إذا كان تقرير الدولة الطرف قد أُعّد بالتشاور مع منظمات اجملتمـع                 -١

تقرير ال يرد على األسئلة الـواردة يف املبـادئ          املدين، ويرجى شرح األسباب اليت جعلت ال      
  ).E/C.12/2008/2(التوجيهية للجنة 

ويرجى تأكيد أن احلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد             -٢
ميكن االستظهار هبا أمام احملاكم، وإذا كان األمر كذلك، ُيرجى تقدمي أمثلة على حـاالت               

  .ر بالعهد أمام حماكم وطنية أو من قبل هذه احملاكمجرى فيها االستظها

  )٥-١املواد (باألحكام العامة للعهد القضايا املتعلقة   -ثانياً  

  ٢ من املادة ٢الفقرة     
  عدم التمييز

يرجى بيان ما إذا كان تشريع الدولة الطرف حيظر التمييز املباشر وغري املباشـر يف                 -٣
تماعية والثقافية على أسـاس االعتبـارات املـذكورة يف          التمتع باحلقوق االقتصادية واالج   

  . من العهد٢ من املادة ٢ الفقرة
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ويرجى تقدمي معلومات عـن النتـائج الـيت حتققـت جـراء تنفيـذ املرسـوم                   -٤
، الذي ميـنح امتيـازات      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ الصادر يف    ٤٦٧/٢٠١٠ األمريي

يمني بصورة غري قانونية املسجلني لدى اجلهـاز        وتسهيالت مدنية واجتماعية وإنسانية للمق    
بـاحلقوق  ‘ البـدون ‘املركزي، وكذلك معلومات عن العقبات اليت تعترض ضمان متتـع           

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع غريهم
 يف املائة مـن فـرص العمـل يف          ٤ويرجى بيان مدى إعمال مبدأ ختصيص نسبة          -٥

ويرجـى أيـضاً    .  موظفاً لألشخاص ذوي اإلعاقة    ٥٠يتجاوز عدد موظفيها    الشركات اليت   
يف تشريع الدولة الطـرف،     " الترتيبات التيسريية املعقولة  "شرح الكيفية اليت جتسد هبا مفهوم       

  .وكيفية تطبيقه عملياً، ال سيما فيما يتعلق بالتزامات أرباب العمل

  ٣املادة     
  نساءاملساواة يف احلقوق بني الرجال وال

يرجى إبالغ اللجنة بطبيعة وأثر التدابري اليت اختذت للتـصدي للقوالـب النمطيـة                -٦
  .اجلنسانية السلبية واستمرار املواقف التمييزية املتسببة يف تدين دور املرأة يف األسرة واجملتمع

  )١٥-٦املواد (القضايا املتعلقة بأحكام بعينها من العهد   -ثالثاً  

  ٦املادة     
  العملاحلق يف 

يف املائة فحسب من القوة      ٤٣,٣٧ بالنظر إىل أن نسبة النساء العامالت ال تتجاوز         -٧
 تقـدمي   ويرجى أيـضاً  . العاملة، يرجى بيان طبيعة وتأثري التدابري املتخذة لزيادة عمالة النساء         

  .امةمعلومات عن التدابري املتخذة لزيادة متثيلهن يف املناصب العليا يف الوظائف الع

  ٧ادة امل    
  احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية

 من ٨١ما إذا كان مشروع القانون املذكور يف الفقرة   ) أ: (يرجى إبالغ اللجنة مبا يلي      -٨
 ؛تقرير الدولة الطرف واهلادف إىل استحداث حد أدىن لألجور خاص بكل قطاع، قد اعتمـد              

وما إذا كان مـستوى     ) ج (؛ الدنيا وما هي فئات العمال اليت تسري عليها هذه األجور        ) ب(
  .هذه األجور الدنيا يسمح جلميع العمال وأسرهم بالعيش الكرمي، مع مراعاة معدل التضخم
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 من التقريـر   ١١٢ و ١١٠ويرجى إبالغ اللجنة بأثر التدابري املشار إليها يف الفقرتني            -٩
وإجراءات احلصول علـى  مثل املراسيم املتعلقة بكل من استقدام العمالة من اخلارج، وقواعد       

 عن األنشطة اليت تضطلع هبا اإلدارة العامة للهجرة بشأن لَجـم اسـتغالل         التراخيص، فضالً 
  . العمالة الوافدة وخباصة خدم املنازل

ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت ونفذت بالفعـل تـشريعات                -١٠
 وصف آلليات رصـد تطبيـق هـذه         حمددة جترم التحرش اجلنسي يف مكان العمل، وتقدمي       

ويرجى أيضاً بيان عدد احلاالت املسجلة، واجلزاءات املفروضة على مرتكيب هذه           . التشريعات
  . األفعال والتدابري املتخذة لتعويض ضحايا التحرش اجلنسي ومساعدهتم

ويرجى بيان اآلليات املوجودة لرصد وضمان ظروف السالمة والصحة يف أمـاكن              -١١
  .سيما يف قطاعات النفط والبناء العمل، ال

 إىل الفجوة البالغة األمهية بني أجور اجلنسني يف الدولة الطرف والـيت تـصل     ونظراً  -١٢
 يف املائة حسب مصادر اطلعت عليها اللجنة، يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري              ٣٤نسبة  

  .املتخذة لتقليص هذه الفجوة واحلد من اآلثار املترتبة عليها

  ٨ املادة    
  احلقوق النقابية

يرجى تقدمي معلومات، مبا يف ذلك بيانات إحصائية، عن اإلضرابات الـيت جـرت               -١٣
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا فيها اإلضرابات اليت تدخلت السلطات لوقفها، فضالً عن             

وباإلضافة إىل ذلك، ونظراً لعـدم وجـود قـوانني تـنظم            . أسباب حظر هذه اإلضرابات   
ابات، يرجى إبالغ اللجنة بالضمانات املعمول هبا لكفالة احتـرام حـق العمـال يف               اإلضر

  .اإلضراب ومحايتهم من االنتقام والعقاب

  ٩املادة     
  احلق يف الضمان االجتماعي

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتوسيع التغطية اخلاصة              -١٤
بالضمان االجتماعي حبيث تشمل حوادث العمل واألمراض املهنية، وأن تـشمل كـذلك             

 عن العمال غري الكويتيني اآلخرين، على حنو ما أوصت به اللجنة يف             العمال املهاجرين فضالً  
دم احلـصول علـى الـضمان        معلومات عن الفئات املعرضة لع     ويرجى تقدمي . ٢٠٠٤ عام

  .االجتماعي
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  ١٠املادة     
  محاية األسرة واألم والطفل 

يرجى بيان ما إذا كان هناك تشريع يف الدولة الطرف جيّرم بالتحديد أفعال العنـف                 -١٥
 واالعتداء  املرتيل، وال سيما العنف ضد املرأة والطفل، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الزواج             

ويرجى تقدمي معلومات عن عدد احلاالت املسجلة، واجلزاءات املفروضـة علـى            . اجلنسي
 بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية ملكافحة العنف           ويرجى أيضاً . مرتكيب هذه األفعال  

اعدة املرتيل، والتدابري املتاحة لدعم وإعادة تأهيل الضحايا، مثل تقدمي املشورة القانونية، واملس           
  .النفسانية وتوفري املأوى

ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية ملكافحـة                -١٦
. االجتار بالبشر، وما إذا كان الضحايا حيصلون على املساعدة الطبية واالجتماعية والقانونيـة      

فحـة االجتـار     إطالع اللجنة على العقبات اليت حتول دون اعتماد قانون مكا          ويرجى أيضاً 
. بالبشر، وكذلك مدى فعالية اجلزاءات اجلنائية والتدابري اإلدارية احلاليـة يف ردع املهـربني             

 تقدمي معلومات عن عدد حاالت االجتار بالبشر املبلغ عنها، وكذلك العقوبات            ويرجى أيضاً 
  .املفروضة على اجلناة ووسائل اجلرب والتعويض املقدمة للضحايا

  .دولة حظر جواز وتسجيل جواز األطفال دون سن الثامنة عشرة ومكافحتهماوهل تعتزم ال  -١٧

  ١١املادة     
  احلق يف مستوي معيشي مالئم

يرجى إبالغ اللجنة عن التدابري املتخذة لضمان حصول الفئات املهمشة واحملرومـة،         -١٨
 تقدمي  ضاًويرجى أي . وخاصة البدون والعمال املهاجرين على السكن املالئم وبأسعار معقولة        

معلومات عن التدابري املتخذة إللغاء األحكام التشريعية واملمارسات التمييزية، مثل تلك اليت            
  .حتظر على من ال تربطهما عالقة زوجية وعلى الُعّزاب تأجري املساكن

  ١٢املادة     
  احلق يف الصحة البدنية والعقلية

 فيها التـدابري الـيت تنفـذها إدارة         يرجى إبالغ اللجنة بأثر التدابري اليت اختذت، مبا         -١٩
  . التثقيف التغذوي، ملكافحة تصاعد معدالت السمنة، الناشئة عن األمناط املعيشية غري الصحية

ويرجى تقدمي معلومات عن الفرص املتاحة للحصول على خدمات الرعاية الصحية             -٢٠
ـ       ويرجى أيضاً . العقلية ا، وكـذلك التـدابري      إبالغ اللجنة بالتشريعات واألنظمة املعمول هب

املتخذة، لضمان حصول املرضى املصابني باألمراض العقلية على العالج والرعاية الالئقـني            
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مرافق الصحة النفسانية، فضالً عن االستعراض الدوري لعملية اإليداع يف هذه املؤسسات             يف
  . واإلشراف القضائي الفعلي عليها

 اختذت لتنفيذ توصية اللجنة بتوسيع قاعـدة    ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت       -٢١
وعالوة على ذلك، يرجى بيان التدابري الـيت        . الظروف اليت ميكن أن تربر اإلجهاض القانوين      

اختذت بقصد النهوض بالصحة اجلنسية واإلجنابية، واخلدمات املتاحة ذات الصلة، مبا يف ذلك             
لومات عن اإلصابة باألمراض املنقولة     ويرجى أيضاً تقدمي مع   . توفري هذه اخلدمات للمراهقني   

  .جنسياً يف الدولة الطرف

  ١٤ و١٣املادتان     
  احلق يف التعليم

نظراً ألن املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف ختص بشكل حصري األطفـال               -٢٢
املواطنني يف الدولة الطرف، يرجى بيان التدابري اليت اختذت لضمان حصول األطفـال غـري               

ني الذين يعيشون يف الدولة الطرف على التعليم اإلجباري اجملاين هم أيضاً، على حنـو               الكويتي
  . ٢٠٠٤ اللجنة يف عام هأوصت ب ما
‘ البـدون ‘ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت لضمان حـصول              -٢٣

ن التـسجيل يف    ويرجى تقدمي بيانات ُمحّدثة ع    . وأطفال العمال املهاجرين على التعليم العايل     
شىت مستويات التعليم، مع تصنيف هذه البيانات حبسب السنة واجلنس وكون الفـرد مـن               

  .أو من غري الكويتيني‘ البدون‘الكويتيني أو من 

  ١٥املادة     
  احلقوق الثقافية

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت حلماية التنوع الثقايف وإذكـاء الـوعي               -٢٤
يف لغري الكويتيني وسائر األقليات، وهتيئة الظروف املالئمة هلم من أجـل احلفـاظ         بالتراث الثقا 

  . وتطويرها والتعبري عنها ونشرهاعلى هويتهم وتارخيهم وثقافتهم ولغاهتم وتقاليدهم وعاداهتم،
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان محاية وحفظ املواقـع األثريـة               -٢٥

إطار التخطيط احلضري وتطوير البنية التحتية ومشاريع البنـاء، وكـذلك   للدولة الطرف يف   
  .لتعزيز فرص وصول اجلمهور إىل هذه املواقع

ويرجى تقدمي معلومات عن األحكام القانونية السارية حلماية حرية النشاط الثقـايف              -٢٦
تبعها الدولة  ويرجى على اخلصوص تقدمي معلومات عن املعايري واإلجراءات اليت ت         . واإلبداعي

  .الطرف يف الرقابة على املنشورات واألنشطة الثقافية
        


