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 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-٩جنيف، 

 قائمة باملسائل اليت ينبغي تناوهلا عند النظر يف 
 ي الثالث املقدم من اجلزائرالتقرير الدور

 )٢املادة (اإلطار القانوين لتنفيذ العهد 

             من دستور      ١٣٢           واملادة       ١٩٨٩       أغسطس   /     آب   ٢٠                                                   يف ضـوء القـرار الصادر عن اجمللس الدستوري يف            - ١
ُ                            اجلزائر، هل اعتّدت احملاكم الوطنية يف قراراهتا بأحكام العهد، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ُزعم فيها أن مثة                                                                           ّ       قوانني               

                                                                                                                وطنية أو قرارات حكومية تتناىف مع العهد؟ وألي من احملاكم يعود اختصاص التحقق من توافق القوانني الوطنية                 
  ؟ )  ٤٤         ، الفقرة CCPR/C/DZA/3 (                        وتطبيقها مع أحكام العهد 

 ُ                                                                                                      ُيـرجى تقـدمي مـزيد مـن املعلومات بشأن اللجنة الوطنية االستشارية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                  - ٢
) CCPR/C/DZA/3   (    ُ                                                وهل ُتنشر التقارير السنوية اليت تصدرها اللجنة           ).   ٤٣    و   ٤٢             ، الفقرتان CCPR/C/DZA/3 ،  

   ُ         ً                                                                                       ؟ وُيرجى أيضاً بيان مضمون اخلطة الوطنية الرامية إىل ترسيخ احترام حقوق اإلنسان اليت يضمنها                )  ٤٣          الفقـرة   
   ).  ٢٠         ، الفقرة CCPR/C/DZA/3 (                                    الدستور وإيراد جدوهلا الزمين ونتائجها 

                                                                                                          كم عدد األشخاص الذين مشلتهم تدابري العفو العام والعفو اخلاص على أثر األمر التنفيذي املتعلق مبيثاق                 - ٣
                 من األمر على      ٤٥   ُ                                  ؟ وُيرجى تأكيد عدم سريان املادة        )  ٦٧           ، الفقرة   CCPR/C/DZA/3 (                         السلم واملصاحلة الوطنية    

  َّ                                                    طبَّق ملعرفة ما إذا كان حيق لشخص ما االستفادة من                                 وما هي املعايري اليت ت      .              ُ                         األفعال اليت ارُتكبت بعد إقرار األمر     
  "                    مجاعات الدفاع الشرعي "                            من األمر املذكور؟ وهل أعضاء  ٤   و ٢                                           العفو العام أو من العفو اخلاص مبقتضى الفقرتني 

                                  ؟ وهل يشمل العفو العام أعضاء       )                           من تقرير الدولة الطرف      ٩٧       إىل     ٨٣            ، الفقرات   CCPR/C/DZA/3 (            معنيون هبا   
                                                                                      ملسلحة الضالعة يف املذابح اجلماعية أو يف حوادث االغتصاب أو يف عمليات التفجري يف األماكن العامة؛          اجلماعات ا

  ؟ )                  من األمر التنفيذي  ١٦   و  ١٠        املادتان  (                                                         وإذا كان األمر كذلك، كيف ميكن أن يتوافق ذلك مع أحكام العهد 
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                                         آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغات                                                        ما هي التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق مبتابعة  - ٤
            َّ                                                                                                 الفـردية املقدَّمـة مبقتضى الربوتوكول االختياري؟ وما هي التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل محاية حقوق                 

                          من األمر التنفيذي املتعلق   ٤٦   و  ٤٥                                                                   أصـحاب الشكاوى مبقتضى الربوتوكول االختياري؟ وماذا ستخلفه املادتان      
                                                            ن آثار على احلق يف تقدمي بالغات فردية مبقتضى الربوتوكول االختياري؟         بامليثاق م

 عدم التمييز بني الرجل واملرأة، واملساواة بينهما يف احلقوق
 )٢٦ و٣و) ١(٢املواد (

                                                                            َ  َ ّ                               هـل تـتخذ الدولة الطرف تدابري بغرض زيادة مشاركة النساء يف احلياة السياسية وتسهيل َتَولّيهن وظائف                  - ٥
                           ؟ وكم عدد النساء املوظفات يف  )   ١٨٥     إىل    ١٦٧          ، الفقرات CCPR/C/DZA/3 (                      مناصب اختاذ القرارات            رمسية، وخاصة

                                                          ً                                       القطاع اخلاص، وما هي مستويات املسؤولية املوكلة إليهن، مقارنةً بعدد الرجال الذين يشغلون مناصب مشاهبة؟

َ           َّ         ذلك العنف اُألَسري؟ وهل جيرَّم                                                                                مـا هـي تدابري احلماية املتخذة ملنع ممارسة العنف على النساء، مبا يف                - ٦  ُ            
                     ُ                                                                             اغتصـاب الـزوج لزوجته؟ ُيرجى تقدمي إحصائيات عن السنوات اخلمس األخرية تبني عدد حاالت العنف على           

  .                                                            النساء اليت متت فيها مقاضاة اجلاين ومعاقبته ومت فيها تعويض الضحية

ُ      ُيرجى   .                        عديالت القانونية األخرية                                                                           بعـض أحكام مدونة األسرة تبدو متييزية يف حق النساء، بالرغم من الت             - ٧
  :            تعليل ما يلي

     من   ١١     إىل  ٩      املواد  (          إىل زواجها   )         وصي ذكر  (            ً                       ً                ال يـزال واجباً على الزوجة أن تأيت رمسياً بويل             ) أ ( 
  ؛ )   ١٢٧         ، الفقرة CCPR/C/DZA/3             مدونة األسرة؛ 

  ؛ )                من مدونة األسرة  ٣٠      املادة  (                                ال جيوز ملسلمة أن تتزوج من غري مسلم   ) ب ( 

  َ                                                                    َيسقط حق املرأة املطلقة يف حضانة أوالدها يف حال زواجها ثانية من رجل آخر؛  قد  ) ج ( 

                                                                             ً                 على الزوجة اليت ترغب يف هجر زوجها دون موافقته أن تدفع لـه، يف ظروف معينة، تعويضاً                  ) د ( 
     سرة؛                 من مدونة األ     ٥٤       املادة   (                                                                    بينما ال يتوجب هذا األمر على الرجل الذي يوجد يف احلالة ذاهتا               "    خلع "        يسـمى   

CCPR/C/DZA/3 ؛ )   ١٣٠         ، الفقرة  

                           نطاقه حمصور يف حدود ضيقة      "                                                                مبـا أن الدولـة الطرف تؤكد، فيما خيص تعدد الزوجات، أن               )  ه  ( 
                                   ً   ؛ فهل تعتزم الدولة الطرف منعه متاماً؟  "                                 ً وشروط جوازه تكاد جتعل حتقيقه مستحيالً

 )٤املادة (االستثناءات 

ِ                                             حالة الطوارئ مل ُتلِغ التزاماهتا فيما يتعلق بضمان ممارسة احلريات     ً                                نظراً ملا أفادت به الدولة الطرف من أن - ٨   ُ                
                                                                                                                   األساسـية احملددة يف النظام الدستوري الداخلي ويف االتفاقيات الدولية، مبا فيها العهد، هل تنوي الدولة الطرف                 

   ).   ٢٥٦     إىل    ٢٢٧   و  ٦٠     إىل   ٥٨          ، الفقرات CCPR/C/DZA/3 (                   إهناء حالة الطوارئ؟ 
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                                                                                  لومات مفصلة بشأن تعريف األعمال اإلرهابية الوارد يف النصوص التشريعية، وتقدمي             معُ                ُيـرجى تقـدمي      - ٩
  ، CCPR/C/DZA/3   . (                                                                                       عـرض موجز لألحكام السارية اليت أقرهتا السلطات ملنع األنشطة اإلرهابية أو احلد منها             

   ).  ٧٢     إىل   ٥٧        الفقرات 

 نيةاحلق يف احلياة، وحظر التعذيب وضروب املعاملة القاسية أو الالإنسا
 )١٠ و٧ و٦املواد (أو املهينة، ومعاملة السجناء 

                     َ                 ُ                                                                       ما هي اجلرائم اليت يعاقَب عليها باإلعدام؟ ُيرجى بيان عدد السجناء احملكوم عليهم باإلعدام ومل يتم بعد                  -  ١٠
ُ                                                                   ختفيف احلكم الصادر يف حقهم، وما هي اجلرائم اليت ُحكم عليهم بسببها، وما عدد األحكام باإلعدام الصادرة                                                             

            ، هل تنوي    )   ٢٦٨           ، الفقرة   CCPR/C/DZA/3   (    ١٩٩٣    ً                   ُ                                     ابياً؟ ومبا أنه مل حيدث أن ُنفذ حكم باإلعدام منذ عام              غي
                                                                                                              اجلزائـر التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد؟ وهل مت عرض مشروع القانون املتعلق بإلغاء              

  ؟ )   ٢٧١         ، الفقرة CCPR/C/DZA/3 (                        عقوبة اإلعدام على الربملان 

ُ                                                                                     ُ                         ُيـرجى بيان عدد الشكاوى املتعلقة باإلعدام بإجراءات موجزة أو بالتعذيب أو سوء املعاملة اليت قُدمت ضد                  -  ١١
ٍ                                                                                                           بعٍض موظفي الدولة، خاصة أعضاء إدارة االستخبارات واألمن، وتقدمي معلومات عن التحقيقات واحملاكمات وأحكام                 

      إىل     ٢٨٧    و    ٢٧٦       إىل      ٢٧٢            ، الفقرات   CCPR/C/DZA/3 (                                                          اإلدانة وقرارات التعويض اليت أسفرت عنها تلك الشكاوى         
     ُ                                                                            وهل ُتجرى فحوص طبية على احملتجزين للمساعدة يف الكشف عن حاالت التعذيب أو سوء املعاملة؟   ).    ٢٩٤

 )١٤ و٩املادتان (احلق يف احلرية واألمن، واحلق يف حماكمة عادلة 

               ُّ                             بري احملددة اليت اتُّخذت الستجالء حاالت االختفاء          ً                                                         الحقاً إلنشاء اللجنة الوطنية املخصصة للمختفني، ما هي التدا         -  ١٢
ُ                         وحلِّهـا، وخاصـة ظروفها ومالبساهتا وهوية الضحايا ومكان وفاهتم وأسباهبا واألمكنة اليت ُيحتمل أن يكونوا قد ُدفنوا                                      ُ                                                                        ِّ   

 Devoir de "                                           على سبيل املثال، ألسر األشخاص املذكورين يف كتاب  (                           ُ               فيها؟ وما هي املعلومات اليت ُبلغت ألسر املختفني 

Mémoire / A Biography of Disappearances Algeria 1992 -, Omar D, éditions Autograph ABP("    ؟ ُيـرجى       ُ  
                            ، وتزويد اللجنة املعنية حبقوق     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٣١                                                                  بيان التاريخ الذي سينشر فيه التقرير النهائي للجنة املخصصة املؤرخ    

  .                اإلنسان بنسخة منه

                                                                           صائيات عن عدد األسر اليت يتعني عليها طلب شهادة وفاة أحد أفرادها املختفي واحلصول ُ             ُيرجى تقدمي إح -  ١٣
    ٢٨                       ً                                                                                   علـيها كـيما تـتلقى تعويضـاً مبوجب األمر التنفيذي املتعلق بامليثاق ومبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ                  

ِ                                  وُيرجى شرح األسباب اليت تلِزم األسر باحلصول على شهادة وفاة حىت  .     ٢٠٠٦      فرباير  /    شباط                   حيق هلا احلصول على  ُ                      
                                               ً                   وكيف تتدبر الدولة الطرف أمر جعل التعويض متناسباً مع جسامة            .                                        تعويـض مع أن األسر جتهل مصري املختفني       

                            منه، يتناىف مع االلتزام       ٤٥                          ً                                                                 االنـتهاك والضرر الواقع وفقاً للمعايري الدولية؟ وهل األمر التنفيذي، وال سيما املادة              
ِ                                   أن حتدد هوية املسؤولني وحتاكمهم وُتصِدر حبقهم عقوبات متناسبة مع أفعاهلم؟                              الواقع على عاتق الدولة الطرف ب   ُ                              

   "                 خارجة عن قانون   "                                      متنع االحتجاز التعسفي ووجود معتقالت                              أن التشريعات الوطنية                       وعـلى الرغم من      -  ١٤
) CCPR/C/DZA/3 مثة معلومات تشري إىل وجود معتقالت من هذا )   ٢٨٦     إىل    ٢٧٩   و   ١١٠     إىل    ١٠٤          ، الفقرات ،                                        

                                                              فما هي التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع حد ملمارسة            .                                      ً         القبـيل وإىل وجود أشخاص حمتجزين فيها سراً       
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                                                           َّ                                           االحـتجاز التعسفي املزعومة والقضاء على حاالت االحتجاز السري املبلَّغ عنها؟ وهل يوجد سجل وطين بأمساء           
                                               ا كانت احلال كذلك، هل ميكن ألقرباء احملتجزين                                                                    املوقوفـني أو احملتجزين يبني بالتفصيل أماكن احتجازهم؟ وإذ        

                             وحماميهم االطالع على ذلك السجل؟

َ                                      أُودع أشخاص مشتبه يف ارتكاهبم خمالفات ُمِخلَّة بأمن الدولة رهَن االحتجاز دون إشراف قضائي ملدة قد  -  ١٥                 َّ  ِ  ُ                                  ُ 
  ؟                                   ٍ ففي أي مرحلة يتوجب إحضارهم أمام قاٍض   ).    ١٠١         ، الفقرة CCPR/C/DZA/3 (     ً   يوماً   ١٢     تبلغ 

 )١٢املادة (حرية التنقل 

       وعن      ١٩٩١ُ                                        َّ                                               ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد األشخاص الذين رحَّلتهم الدولة الطرف بعد أحداث عام               -  ١٦
  .           ً وضعهم حالياً

 )١٣املادة (طرد األجانب 

                                                                                           مـا هـي الضـمانات املـتاحة لـتمكني املهاجرين من الوصول إىل احملاكم للطعن يف قرارات طردهم          -  ١٧
) CCPR/C/DZA/3 ؟ )   ٢٩٨     إىل    ٢٩٥          ، الفقرات  

 )١٤املادة (احلق يف حماكمة عادلة 

                                                             َّ                                          هل حيظر القانون اجلزائري االعتداد، يف إطار أي إجراء، باإلفادات احملصَّل عليها حتت التعذيب أو سوء                 -  ١٨
    ناء                                                                                                      املعاملـة، كأدلـة؟ ومـا هـي التدابري اليت ميكن هبا محاية املوقوفني من سوء املعاملة ومن العنف اجلسدي أث         

ٍ       ُ   َ                     االحتجاز؟ وهل يتم إبالغ األسر مبصريهم؟ ويف أي مرحلة ميكن للموقوفني االستعانة مبحاٍم؟ وهل ُيعلَمون حبقهم                                                                                  
                يف التزام الصمت؟

ٍ                حىت يتمكن مجيع املوقوفني من ممارسة حقهم يف االستعانة مبحاٍم منذ                               ُّ                مـا هـي الـتدابري اليت اتُّخذت          -  ١٩                                                  
                                                                اء االحتجاز؟ وكيف يضمن القانون اجلزائري حق مجيع املوقوفني يف                                                     احـتجازهم لـدى الشرطة، مبا يف ذلك أثن        
             ً                        إعالمهم سريعاً باالهتامات املوجهة إليهم؟

 )١٨املادة (حرية الدين 

ُ                                                                  ً    ِ                                   ُيرجى شرح أسباب اعتبار األنشطة اليت تؤدي مبسلم إىل اعتناق دين آخر أنشطةً يعاِقب عليها القانون،                 -  ٢٠
 ُ      وُيرجى   .                                            الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        ٢٢                          هد والتعليق العام رقم               من الع    ١٨                          مع مراعاة أحكام املادة     

  .    ً                                                     ُ           ً                 أيضاً تقدمي معلومات عن اللجنة الوطنية للشعائر الدينية اليت أُنشئت تطبيقاً لألمر التنفيذي

 )٢١ و١٩املادتان (حرية الرأي والتعبري؛ حرية التجمع 

                                                   كوم عليهم بدفع غرامة أو بعقوبة حبس لنشرهم مقاالت أو ُ                                    ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد الصحفيني احمل -  ٢١
َ        فقد أُفيَد أن     ).   ٣٤           ، الفقرة   CCPR/C/DZA/3 (           ً  ُ                                                     إبدائهم آراًء ُتعترب تشهريية أو هتدف إىل نشر أخبار غري صحيحة               ُ     
َ                                             الصحفيني ما زالوا مستهَدفني بالرغم من قرار العفو الصادر يف             ُ                         فُيرجى التعقيب على هذه      .     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٥                     

  .                                 املعلومات وبيان من يستفيد من العفو
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َ        أُفيَد أن    -  ٢٢                                        والترهيب، خاصة يف اآلونة األخرية، النتقادهم         مضايقة                                     املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون لل     ُ  
 ُ                         فُيرجى التعقيب على هذه       ).    ٢٦٢    و    ٢٦١             ، الفقرتان   CCPR/C/DZA/3 (                                         إقـرار ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية       

  .          من العهد ٩ ١                     املعلومات يف ضوء املادة 

  ، CCPR/C/DZA/3 (                                                                        من الضروري احلصول على إذن من احلكومة لعقد االجتماعات والتجمعات العامة       -  ٢٣
ُ                             ُيرجى شرح السبب الذي دفع       .                            َّ                          وبعض التجمعات السلمية مل يرخَّص هلا أو مت تفريقها          )    ٣٤٢    و    ٣٤١            الفقـرتان   

     وكان   "                        احلقيقة والسلم واملصاحلة   "        بعنوان                                      ُ                                بواليـة اجلزائر إىل رفض ترخيص مؤمتر كان سُيعقد على مدى يومني             
                                                                    فهل رفعت الدولة الطرف حظر التظاهر يف اجلزائر العاصمة، الساري            .     ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٧     ً              مقرراً انعقاده يف    

  ؟    ٢٠٠١        منذ عام 

 )٢٢املادة (حرية تكوين مجعيات 

       ً                     أو بناًء على شكوى تقدم هبا ُ                               ِّ         ً                            ُيرجى إيراد أمثلة عن إيقاف أو حلِّ مجعية بناًء على طلب السلطة العمومية -  ٢٤
 ُ      وُيرجى    ).    ٣٤٤         ، الفقرة CCPR/C/DZA/3 (                  املتعلق باجلمعيات     ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول ٤         ً         الغري طبقاً لقانون 

                                                                                                    أيضا تقدمي إحصائيات عن عدد طلبات تسجيل مجعيات، واألجل احملدد للحصول على التسجيل، وعدد حاالت               
  .                     ُ                   ارات، واألسباب اليت قد ُيرفض التسجيل ألجلها                                  الرفض، واهليئات املشاركة يف اختاذ القر

                                                                 من األمر التنفيذي املتعلق بامليثاق من أجل احلد من األنشطة             ٢٦                                     هـل استخدمت الدولة الطرف املادة        -  ٢٥
                                                      ؟ وما هي سبل االنتصاف املتاحة لألشخاص احملرومني مدى           ٢٦                                                     السياسية؟ وما هي املعايري املتبعة يف تطبيق املادة         

                         ملشاركة يف احلياة السياسية؟          احلياة من ا

 )٢املادة (نشر املعلومات املتعلقة بالعهد وبالربوتوكول االختياري امللحق به 

ُ                                                               ً     ِّ                                  ُيرجى تقدمي معلومات بشأن التدريب الذين يتلقاه موظفو الدولة، وخاصةً املدرِّسون والقضاة واحملامون              -  ٢٦
    كما   .                                       ق بالعهد وبالربوتوكول االختياري امللحق به                                                         وموظفـو الشرطة وموظفو إدارة املخابرات واألمن، فيما يتعل    

َ                                                                              ُيرجى شرح التدابري األخرى املتَخذة بغية التعريف بالعهد وبالربوتوكول امللحق به، وكذلك بشأن عرض التقارير                                  ُ
ْ                  والنظر فيها من قبل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ال سيما التعليقات النهائية اليت ُتْصدرها هذه اللجنة  ُ                                                                            .  

ُ                                                                                           ُيـرجى بـيان مـا إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن العهد وعن سري عملية تقدمي هذا        -  ٢٧
  . ُ                                                                               وُيرجى إيراد معلومات عن مشاركة ممثلني لفئات األقليات وفئات اجملتمع املدين يف وضع التقرير  .        التقرير

- - - - - 


