
 

 

 

 

 األمانة العامة

 قائمة التساؤالت املسبقة
 

لم يقدم التقرير معمومات عن الجيود المبذولة لمترويج الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في الدولة  .1
 الطرف وفق المبادئ التوجييية واالسترشادية بشأن محتوى التقرير.

 تطمب المجنة معمومات عن نشر الميثاق في الجريدة الرسمية لمدولة الطرف. .2
تفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لموفاء بغايات الميثاق وحق تقرير تس .3

 (.3و 2و 1المصير والمساواة الواردة في المواد )
تطمب المجنة معمومات عن حق كل محكوم عميو بعقوبة اإلعدام في طمب العفو أو طمب  .4

يما إذا كان يتم تنفيذ الحكم باإلعدام ( من الميثاق. وف6استبداليا بعقوبة أخف إعماال لممادة )
 ( من الميثاق.7عمى أشخاص دون سن الثامنة عشرة والمرأة الحامل والمرضعة وفقًا لممادة )

تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات حول القرارات واألحكام القضائية الصادرة عن المحاكم  .5
 ( من الميثاق.8إعماال لممادة )بخصوص جرائم التعذيب، وتزويد المجنة بنماذج من ىذه األحكام 

لم يقدم تقرير الدولة الطرف معمومات عن مدى كفالة التشريعات لحق ضحايا التعذيب في  .6
( من الميثاق، يرجى تقديم معمومات في ىذا 2( الفقرة )8التعويض واالنصاف تنفيذا لممادة )

 المجال.
والخاص بجرائم اإلتجار  2111لسنة  164أشارت الدولة الطرف في تقريرىا لمقانون رقم  .7

باألشخاص، يرجي تقديم معمومات عن عدد القضايا المقامة استنادًا ألحكام ىذا القانون، وعما 
إذا كان يتوافر مراكز إيواء لضحايا اإلتجار باألشخاص، وعدد ىذه المراكز والمستفيدين من 

 ( من الميثاق.11خدماتيا إعماال لمضمون المادة )
( 24النظام القانوني لحرية تكوين الجمعيات في الدولة الطرف تطبيقا لممادة )تستفسر المجنة عن  .8

 ( من الميثاق.5الفقرة )



 

 

 

 

 األمانة العامة

لم يقدم تقرير الدولة الطرف معمومات عن القوانين المنظمة لحرية الممارسة السياسية، وعمى  .9
( من 3و 2و 1( الفقرات )24األخص قوانين األحزاب واالنتخابات إعمااًل لمقتضي المادة )

 الميثاق.
تستفسر المجنة عن التدابير التشريعية والتنفيذية التي اتخذتيا الدولة لتأمين التمتع بحرية  .11

 ( من الميثاق.6( الفقرة )24االجتماع والتجمع بصورة سممية إعمااًل لممادة )
 تطمب المجنة تقديم معمومات عن التنظيم القانوني لنزع الممكية لممنفعة العامة والتعويض  .11

مكانية التظمم من قرارات نزع الممكية أو تقدير التعويض إعماال لممادة )  ( من الميثاق.31وا 
تستفسر المجنة عن اإلطار القانوني المنظم لممارسة الحق في اإلضراب بالدولة الطرف طبقًا  .12

 ( من الميثاق.35( من المادة )3ألحكام الفقرة )
ى يتم عمى أساسيا استحقاق خدمات الصندوق تطمب المجنة معمومات عن األسس والشروط الت .13

 ( من الميثاق.36الوطني االجتماعي إعماال لممادة )
لم يقدم التقرير معمومات حول الجيود التى بذلتيا الدولة لنشر الوعي والتثقيف الصحي، إعمااًل   .14

 ( من الميثاق.39/ج( من المادة )2ألحكام الفقرة )
 

 


