
 

 

 

 

 

 خلية الداوزارة    –  سجن طلحة

 الكويت دولة 

 2022يناير    20

  

 تحية طيبة وبعد،،

على الحصول على معلومات حول وضع    Global Detention Projectو  Migrants-Rights.orgتسعى منظمتا  
تلقي رد عبر البريد اإللكتروني منكم   معكم أو نأمل في تحديد موعد للتحدث  وعليه،    .الكويتدولة المهاجرين المحتجزين في 

 بخصوص ما يلي:

  

ألسباب تتعلق بوضع    2021و    2020و    2019( معلومات حول عدد غير المواطنين المحتجزين أو المقبوض عليهم في 1
 واألطفالتأشيرة الهجرة الخاصة بهم ، بما في ذلك إحصاءات مفصلة عن النساء والرجال  

 

 ( معلومات عن عدد األشخاص الذين تم ترحيلهم خالل كل عام من تلك السنوات ألسباب تتعلق بالهجرة2

 

 ( قائمة المنشآت المستخدمة حاليًا في كل دولة الحتجاز األشخاص ألسباب تتعلق بالهجرة3

  

 ة قد تكون لديكم حول بحثنا.وفي النهاية، نتطلع الى الرد من جهتكم المحترمة ويسعدنا الرد على أي أسئل

 

  

 مع تحياتنا،

 Global Detention Projectو  Migrants-Rights.org  منظمتا

  



 

 

 

  

 

 

  الهيئة العامة للقوى العاملة

 الكويت دولة 

 2022يناير    20

  

 تحية طيبة وبعد،،

على الحصول على معلومات حول وضع    Global Detention Projectو  Migrants-Rights.orgتسعى منظمتا  
تلقي رد عبر البريد اإللكتروني منكم   معكم أو نأمل في تحديد موعد للتحدث  وعليه،    .الكويتدولة المهاجرين المحتجزين في 

 بخصوص ما يلي:

  

ألسباب تتعلق بوضع    2021و    2020و    2019( معلومات حول عدد غير المواطنين المحتجزين أو المقبوض عليهم في 1
 واألطفالتأشيرة الهجرة الخاصة بهم ، بما في ذلك إحصاءات مفصلة عن النساء والرجال  

 

 ( معلومات عن عدد األشخاص الذين تم ترحيلهم خالل كل عام من تلك السنوات ألسباب تتعلق بالهجرة2

 

 ( قائمة المنشآت المستخدمة حاليًا في كل دولة الحتجاز األشخاص ألسباب تتعلق بالهجرة3

  

 ة قد تكون لديكم حول بحثنا.وفي النهاية، نتطلع الى الرد من جهتكم المحترمة ويسعدنا الرد على أي أسئل

 

  

 مع تحياتنا،

 Global Detention Projectو  Migrants-Rights.org  منظمتا

  



 

 

 

 

 

 

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 الكويت دولة 

 2022يناير    20

  

 تحية طيبة وبعد،،

على الحصول على معلومات حول وضع    Global Detention Projectو  Migrants-Rights.orgتسعى منظمتا  

تلقي رد عبر البريد اإللكتروني منكم   معكم أو نأمل في تحديد موعد للتحدث  وعليه،    .الكويتدولة المهاجرين المحتجزين في 
 بخصوص ما يلي:

  

ألسباب تتعلق بوضع    2021و    2020و    2019( معلومات حول عدد غير المواطنين المحتجزين أو المقبوض عليهم في 1

 واألطفالتأشيرة الهجرة الخاصة بهم ، بما في ذلك إحصاءات مفصلة عن النساء والرجال  

 

 ( معلومات عن عدد األشخاص الذين تم ترحيلهم خالل كل عام من تلك السنوات ألسباب تتعلق بالهجرة2

 

 ( قائمة المنشآت المستخدمة حاليًا في كل دولة الحتجاز األشخاص ألسباب تتعلق بالهجرة3

  

 ة قد تكون لديكم حول بحثنا.وفي النهاية، نتطلع الى الرد من جهتكم المحترمة ويسعدنا الرد على أي أسئل

 

  

 مع تحياتنا،

 Global Detention Projectو  Migrants-Rights.org  منظمتا



 

  

 

 

 

   اإلدارة المركزية لإلحصاء

 الكويت دولة 

 2022يناير    20

  

 تحية طيبة وبعد،،

على الحصول على معلومات حول وضع    Global Detention Projectو  Migrants-Rights.orgتسعى منظمتا  
تلقي رد عبر البريد اإللكتروني منكم   معكم أو نأمل في تحديد موعد للتحدث  وعليه،    .الكويتدولة المهاجرين المحتجزين في 

 بخصوص ما يلي:

  

ألسباب تتعلق بوضع    2021و    2020و    2019( معلومات حول عدد غير المواطنين المحتجزين أو المقبوض عليهم في 1
 واألطفالتأشيرة الهجرة الخاصة بهم ، بما في ذلك إحصاءات مفصلة عن النساء والرجال  

 

 ( معلومات عن عدد األشخاص الذين تم ترحيلهم خالل كل عام من تلك السنوات ألسباب تتعلق بالهجرة2

 

 ( قائمة المنشآت المستخدمة حاليًا في كل دولة الحتجاز األشخاص ألسباب تتعلق بالهجرة3

  

 ة قد تكون لديكم حول بحثنا.وفي النهاية، نتطلع الى الرد من جهتكم المحترمة ويسعدنا الرد على أي أسئل

 

  

 مع تحياتنا،

 Global Detention Projectو  Migrants-Rights.org  منظمتا
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