
 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 التساؤوالت المسبقة 
 الدوري األول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعلى التقرير 

 
( إلى أن الحكومة تسير عمى تنفيذ خطة وطنية ترمي إلى تعزيز احترام 2أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (1

 .نفيذه منيا خالل السنوات الثالثة الماضيةحقوق اإلنسان، يرجي تزويد المجنة بنسخة من الخطة المشار الييا، وما تم ت
مساعي الدولة الطرف الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، عبر تنفيذ اصالح ( إلى 4أشار التقرير )صفحة  (2

شامل لمعدالة، وتستفسر المجنة عن مقتضيات ومحددات عممية االصالح المشار الييا، وأىم التشريعات التي تعتزم 
 ن انسجاميا مع التعيدات الدولية واالقميمية التي التزمت بيا.الدولة تعديميا لضما

، تستفسر المجنة عن الوضع 1993أشار التقرير إلى أن الدولة الطرف لم تشيد تنفيذ أى حالة إعدام منذ سنة  (3
ستبداليا القانوني لألشخاص المحكوم عمييم بعقوبة اإلعدام والتى جرى تجميد تنفيذىا، وىل تم تخفيف تمك العقوبات وا

 بعقوبات أخف؟
( إلى النصوص القانونية التي تحمي من التعذيب، إال 40و 39و 9و 8أشار تقرير الدولة الطرف )صفحات  (4

( والتي اصدرتيا عقب مناقشة التقرير 1أن المجنة تستفسر عن اإلجراءات التي تم اتخاذىا لتنفيذ توصية المجنة رقم )
 ريع الجزائري نًصا يضمن أن جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم.األول لمدولة الطرف، بشأن تضمين التش

أشار تقرير الدولة الطرف )في أكثر من موضع( إلى المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان  (5
لشكاوي التي عن عدد اكما تستفسر  يا.وحمايتيا، تستفسر المجنة عن آلية تشكيل وتكوين المجنة، وضمانات استقالل

التقرير بشأن الحقوق المنصوص عمييا في الميثاق، ونسبة ما استجابت لو الحكومة من  يشممياتيا خالل الفترة التي تمق
 تمك الشكاوي.

تستفسر المجنة عن نسبة المسؤولين عن انفاذ القانون الذين جرى التحقيق معيم رسميا بشأن مزاعم ارتكابيم  (6
تم احالتيم لممحاكمة، ونسبة األحكام النيائية الصادرة باإلدانة، ونماذج من جرائم تعذيب أو إساءة المعاممة، ونسبة من 

 ومقدار التعويضات المحكوم بيا، خالل الفترة التي يشمميا التقرير.تمك األحكام، 
تستفسر المجنة عن نسبة المسؤولين عن انفاذ القانون الذين تمقوا تدريبا عمى قواعد السموك المتعمقة باإلستخدام  (7
 تناسب لمقوة.الم



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

تستفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لحظر استغالل األطفال في النزاعات المسمحة، إعمااًل  (8
 ( من الميثاق.10لنص المادة )

غمبيتو من قضاة منتخبين، س األعمى لمقضاء أصبح مشكاًل في أ( إلى أن المجم10أشار التقرير )صفحة  (9
ضافية عن التشريعات التي تم بموجبيا تمك التعديالت عمى تشكيل المجمس، وصورة ومات إيرجى تزويد المجنة بمعم

 دقيقة عن تشكيل وتكوين المجمس بصورتو الحالية.
ارات ة لترقية وحماية حقوق اإلنسان بزي( إلى قيام المجنة االستشارية الوطني15أشار التقرير )صفحة  (10

دد ى السمطات المعنية قصد انسنة ظروف االحتجاز، تستفسر المجنة عن عإل، وأنيا ترفع تقارير لممؤسسات العقابية
الوطنية ألماكن االحتجاز خالل الفترة التي يشمميا التقرير، ونسبة ما استجابت لو الزيارات التي نفذتيا المؤسسة 

تمك الزيارات في تحسين السمطات المعنية من توصيات المجنة بناء عمى نتائج تمك الزيارات، والكيفية التي ساىمت بيا 
 حالة حقوق السجناء في الدولة الطرف.

إلى أن الدولة الطرف قد عدلت قانون العقوبات بإدراج مواد جديدة توفر حماية ( 18أشار التقرير )صفحة  (11
 خاصة لممرأة، يرجى تزويد المجنة بمعمومات اضافية حول مضمون تمك التعديالت.

إلى قيام مفتشو العمل بزيارات إلى أماكن العمل، تستفسر المجنة عن  وما بعدىا( 18أشار التقرير )صفحة  (12
نسبة مؤسسات األعمال التي جرى التحري عن امتثاليا لمعايير العمل، وتواتر أو دورية ىذا التحري، ونسبة عمميات 

 التفتيش التي اسفرت عن اجراءات ادارية أو مالحقات خالل الفترة التي يشمميا التقرير.
التدابير المتخذة لنشر  ( بشأن26لمجنة عمى الجيود المشار الييا في تقرير الدولة الطرف )صفحة اطمعت ا (13

التوعية بالتربية البيئية في المدارس، تستفسر المجنة عما إذا كانت تمك التدابير مستندة إلى خطة وطنية أو قرارات 
 رسمية.

، 2014لتي ادخمت عمى قانون العقوبات في عام ( إلى التعديالت ا35أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (14
السيما المتعمقة منيا بمكافحة التمييز، وتستفسر المجنة عن عدد القضايا التي احيمت بموجب ىذا القانون إلى القضاء، 

 ونسبة األشخاص والمؤسسات الذين تم معاقبتيم استنادا اليو.
رف لضمان حق كل متيم في أن يناقش شيود االتيام تستفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الط (15

بنفسو أو بواسطة دفاعو، وحقو في استحضار شيود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شيود االتيام، إعمااًل لنص 
 ( من الميثاق.2( فقرة )16المادة )



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

سبيل ضمان تسييل ( إلى كفالة الدولة الطرف المساعدة القضائية لممواطن في 44أشار التقرير )صفحة  (16
لجوئو لمقضاء، يرجى تقديم معمومات اضافية وافية عن التشريع المنظم لممساعدة القضائية، واجمال المبالغ التي انفقتيا 

 التقرير. ذا الغرض خالل الفترة التي يشممياالدولة لي
جل خاص بشكاوى ( إلى أن مدراء المؤسسات العقابية ممزمون بمسك س54أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (17

( أيام، تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات اضافية عن عدد الشكاوى التي 10المحبوسين مع واجب الرد عمييم خالل )
 تمقاىا مدراء المؤسسات العقابية خالل الفترة التي يشمميا التقرير، وتصنيفيا، ونسبة الشكاوى التي تم االستجابة ليا.

يرجي تزويد  وما بعدىا( إلى المجنة الوطنية لإلشراف عمى االنتخابات، 61أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (18
المجنة بمعمومات اضافية عن التدابير التي اتخذتيا المجنة المشرفة عمى االنتخابات الرئاسية التي اجريت في العام 

، سبة مشاركة الناخبين فييا، واإلجراءات التي اتخذتيا لضمان عدالة وحرية العممية االنتخابية، ومعمومات عن ن2014
 والشكاوى التي تمقتيا المجنة من المرشحين والناخبين، واإلجراءات التي اتخذت حياليا.

( مكرر لحرية التظاىر 41( إلى كفالة الدستور الجزائري في المادة )63أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (19
 ة ىذا الحق.السممي، تستفسر المجنة عن اإلطار القانوني المنظم لممارس

( إلى امكانية تقييد حرية اإلقامة والتنقل لمدة محددة وبموجب قرار مبرر 64أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (20
من السمطة القضائية، يرجي تقديم الئحة دقيقة بالحاالت التي يمكن فييا تقييد ىذه الحقوق ومدة التقييد، وبيان مدى 

 ائية في ىذا الشأن لممراجعة أو الطعن.قابمية القرار الصادر من السمطة القض
( إلى طرق اكتساب الجنسية الجزائرية، تستفسر المجنة عن حاالت فقدان واسقاط 65أشار التقرير )صفحة  (21

 الجنسية، وبيان مدى قابمية القرارات الصادر فى تمك الحاالت لممراجعة أو الطعن القضائي.
ية من أجل المنفعة العمومية، تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات ( إلى قانون نزع الممك67أشار التقرير )صفحة  (22

احصائية عن عدد حاالت نزع الممكية لممنعة العمومية، ومقدار التعويضات المدفوعة، خالل الفترة التي يشمميا 
 التقرير.

ار السن، إعمااًل تستفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لكفالة الحماية والرعاية الالزمتين لكب (23
 ( من الميثاق.2( فقرة )33لنص المادة )

تستفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة  (24
 ( من الميثاق.4( فقرة )33الشباب، إعمااًل لنص المادة )



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

ضمان توفير الحماية الضرورية لمعمالة الوافدة، تستفسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف ل (25
 ( من الميثاق.5( فقرة )34إعمااًل لنص المادة )

يخص مؤشر الفقر، يرجي تقديم ( إلى أن الجزائر قد سجمت تقدم فيما 89أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (26
 معمومات عن التقدم المحرز في مؤشر الفقر خالل السنوات الثالثة الماضية.

فسر المجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية والتدخين والمواد تست (27
 /ز( من الميثاق.2( الفقرة )39الضارة بالصحة، إعماال لنص المادة )

( 42ة )تعراض التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لكفالة الحقوق المنصوص عمييا في المادسأغفل التقرير ا (28
 من الميثاق، يرجى تقديم معمومات في ىذا الشأن.
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