الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل

كلم ــة وزير العدل ،حافظ ألاختام،
السيد عبد الرشيد طبي
خالل مراسم تنصيب أعضاء املجلس الوطني لحقوق إلانسان

يوم ألاربعاء  92ديسمبر 9292

بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف املرسلين
 السيد رئيس املحكمة الدستورية، السيد مستشار رئيس الجمهورية املكلف بالش ـ ـ ـ ــؤون القانونيةوالقضائية،
 السيد ألامين العام للحكومة، السيد الرئيس ألاول للمحكمة العلياوالسيد النائب العام لدى املحكمة العليا،
 السيدة رئيسة مجلس الدولةوالسيد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
 السيدين رئيس ي اللجنتين القانونية وإلادارية بغرفتي البرملان، السيدات والسادة أعضاء املجلس الوطني لحقوق إلانسان، السيدات الفضليات ،السادة ألافاضل،أسرة إلاعالم،السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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ُ
ّ
السيد
ُيسعدني أن أر ّحب بكم في هذه املراسم التي ُيشرف عليها
ّ
الرئيس ألاول للمحكمة العليا ،واملتمثلة في تنصيب أعضاء املجلس الوطني
لحقوق إلانسان ،وهو التنصيب الذي يأتي استكماال للبناء املؤسساتي وفقا
ألحكام دستور الفاتح من نوفمبر  ،9292في إطار املسعى الشامل لبرنامج
مؤسسات ّ
السيد رئيس الجمهور ّية ،الرامي إلى تمكين الجزائر من ّ
ّ
قوية
ُ
تهدف إلى تكريس دولة ّ
الحق والقانون.
ومستديمة،
وتأتي هذه املناسبة ّ
السعيدة أيضا في شهر ديسمبر ،بعد أيام من
احتفالنا بالذكرى  37لإلعالن العالمي لحقوق إلانسان.
 السيدات الفضليات،
 السادة ألافاضل،
ّإن الشعب الجزائري الذي عانى من ويالت الاستعمار ُ
وحرم خالل عقود
متمس ٌك أكثر من غيره بحقوقهّ ،
ّ
من الزمن من ّ
فردية كانت
حريته وكرامته،
ّ
جماعية ،التي تضمن له العيش في كنف الكرامة واملساواة ،في إطار دولة
أو
ُ
ّ
ويسود فيها القانون.
الحريات
تسمو فيها
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وألن إلايمان كان راسخا بأهمية احترام حقوق إلانسان لبناء الدولة بعد
الاستقالل ،فقد صادقت الجزائر في دستور  2297على إلاعالن الدولي
أقرت الدساتير التي ُ
لحقوق إلانسان ،كما ّ
تلته مجموع الحقوق والحريات
التي ّ
ّ
الدولية وأهمها إلاعالن العالمي السالف ذكره
نصت عليها املواثيق
والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وصوال لدستور  9292الذي ّ
دعم هذه
الحقوق بشكل أكبر من خالل ألاحكام التي ّ
تضمنها.
ّ
لقد حرصت الجزائر على حماية الحقوق
ألاساسية لجميع املواطنين
من ّ
حق في املساواة وحرمة الحياة الخاصة والتنقل والتعبير والتظاهر
واملشاركة في الحياة السياسية والصحة والتجارة والاستثمار وغيرها من
ّ
الحقوق ،وال زالت الدولة تعمل جاهدة لتعزيز هذه الحقوق أكثر ،ويتجلى
ّ
الظل سواء من حيث التكفل الصحي
ذلك من خالل الاهتمام بمناطق
وضمان النقل والحق في التمدرس والسكن وغيرها من الخدمات ألاساسية،
التي تهدف إلى تدارك الفوارق بين املواطنين عبر مختلف مناطق الوطن.
ولم تكتف الجزائر بإقرار الحقوق والحريات فقط ،بل أوجدت
ّ
ّ
الفعلية وترقيتها -من جهة أخرى -وهو
آليات لحمايتها –من جهة -وملمارستها
ُ ُ ً ُ
ما ّ
يتكفل به املجلس الوطني لحقوق إلانسانّ ،
مما يجعل منه أداة فضلى
لتفعيل مقاربة شاملة لتحقيق هذه ألاهدافُ ،يضاف إليه الدور ألاساس ي
الذي ّ
تؤديه ُ
ّ
القضائية في هذا املجال.
السلطة
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ّ
ّإن دور املجلس في مجال ضمان حماية حقوق إلانسان ،يتجلى فيما
ّ
ّ
يتولى ّ
مهمة الرقابة وإلانذار
نصت عليه أحكام املادة  212من الدستور ،بأن
ُ ّ
املبكر والتقييم في مجال احترام حقوق إلانسان.
ودون املساس بصالحيات السلطة القضائية ،يدرس املجلس ّ
كل
حاالت انتهاك هذه الحقوق التي ُيعاينها أو ت ُبل ُغ إلى علمه ،كما ّ
يتلقى الشكاوى
ّ
ّ
املعنية ،وإذا
املتعلقة بها والـتـحـقـيق فـيـهـا وإبالغ النتائج للسلطات إلادارية
ّ
املختصة ،كما ُ
ّ
سنوية إلى
يرفع تقارير
اقتض ى ألامر ،للجهات القضائية
السيد رئيس الجمهورية ويعمل على نشرها.
أما في مجال ترقية حقوق إلانسان فإن املجلس يبادر بأعمال
ّ
التحسيس وإلاعالم والاتصال ويبدي أر ًاء واقتراحات وتوصيات متعلقة
بذلك.
ّ
وكيفيات تعيين
ولتحديد تشكيلة املجلس الوطني لحقوق إلانسان
ّ
ّ ُ
امل ّ
شرع القانون رقم
أعضاءه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وعمله ،فقد سن
 27-29املؤرخ في  9229/22/27والذي ّ
تضمن مجموعة من املهام التي يسهر
على تأديتها ،ومنها زيـارة أمـاكن الحـبس والـتـوقــيف لـلـنـظـر ومـراكـز ح ـم ــاي ــة
ألاط ـف ــال وال ـه ـي ــاكل الاج ـت ـم ــاع ـي ــة واملؤس ـس ــات الاس ـت ـش ـفــائ ـي ــة وع ــلى
ّ
املخصصة إلي ـواء ألاشـخاص ذوي الاحـتـياجـات الخاص ــة
الخ ـصــوص ت ـلـك
ومـراكز اسـتقـبــال ألاجانب املوجودين ف ــي وضعية غير قانونية.
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دون أن ننس ى دورا آخرا ّ
نص عليه القانون وهو تحسين العالقات بين
ّ
إلادارة واملواطن ،وهو من ّ
التحديات التي سيواجهها املجلس.
أهم
كما يسهر على تدعيم التعاون في مجال حقوق إلانسان ،مع هيئات
ألامم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنية لدى
واملؤسسات
املتخصصة
إلاقليمية
واملؤسسات
املتحدة
ّ
الدول ألاخرى ذات ّ
ّ
الحكومية.
الصلة بحقوق إلانسان وكذا املنظمات غير
وفي هذا الصدد ونظرا للبعد الدولي لحقوق إلانسان ،السيما في ظ ّل
ّ
ّ
الدولية وإلا ّ
ّ
ُ
يلعب املجلس دورا في التفاعل مع
الحالية،
قليمية
املتغيرات
ّ
ّ ُ
مة ألامم ّ
ّ
املتحدة
املختصة في هذا املجال وفي مقدمتها منظ
املنظمات
ّ
ّ
ّ
إلافريقية لحقوق إلانسان
املتفرعة عنها ،إلى جانب اللجنة
واملنظمات
ّ
ّ
إلاقليمية.
الحكومية
والشعوب وغيرها من املنظمات
إن ممارسة املجلس لهذه املهام بشكل دائم ّ
وفعال ،عالوة على
ُ ّ
ّ
ّ
سيمك ُن ُه ال محالة من إعطاء الصورة
وإلاعالمية،
التحسيسية
نشاطاته
ّ
ّ
ّ
وضعية حقوق إلانسان في الجزائر ،في ّ
إلاعالمية
ظل الهجمة
الحقيقية عن
ّ
تستغل مسألة حقوق إلانسان لضرب استقرارها
التي تتعرض لها والتي
وأمنها.
كل مؤسسات الدولة ُت ّ
وبهذه املناسبة ،فإن ّ
جدد الاستعداد للتعاون
مع املجلس بتمكينه من املعلومات الالزمة لتنوير الرأي العام الوطني والدولي
ّ
ّ
حول
والرد على
وضعية حقوق إلانسان في الجزائر ودحض إلاشاعات،
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ُ
ألاصوات املغرضة التي تهدف إلى املساس بسمعة بالدنا من خالل ما يشاع
عن وجود انتهاكات أو مساس بهذه الحقوق.
 السيدات والسادة،
 الحضور الكرام،
لقد حرص ّ
ُ
املجلس الوطني لحقوق إلانسان
الدستور أن يحظى
ّ
ّ
االستقاللية في
باملصداقية أثناء أداءه ملهامه ،وإضفاء املصداقية على عمله ب

اتخاذ القرارات.
نصت املادة 922منه على ّأنه ّ
ومن هذا املنظورّ ،
ّ
ستقاللية
يتمتع باال
ّ
ّ
واملاليةّ .
تضم 73
كما تتجلى استقالليته أيضا من تشكيلته التي
إلادارّية

عضوا ،ينتمي غالبيتهم إلى املجتمع املدني.
ّ
ّ
و ّ
وطنية نشطة في مجال
شخصيات
تتضمن تشكيلة املجلس أيضا
حقوق إلانسان وجامعيين من ذوي الاختصاص وخبراء جزائريين لدى
الهيئات الدولية أو إلاقليمية لحقوق إلانسان.
كما حظيت املرأة بالتمثيل ،إذ اشترط املُ ّ
شرع أن يكون نصف ألاعضاء
املنتمين للمجتمع املدني من النساء ،اعتبارا للدور املحوري الذي تؤديه املرأة
في مجال حماية حقوق إلانسان وقد برهنت عليه عبر مختلف الحقبات التي
عاشتها بالدنا.
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وبتجديد تشكيلة املجلس الوطني لحقوق إلانسان وتنصيب أعضاءه
ً ُ
ّ
اليوم ،تكون الدولة قد وضعت لبنة أخرى في تدعيم الحقوق
والحريات،

وبهذه املناسبة ّ
للسيدات ّ
ّ
والسادة
أقدم باسمكم جميعا التهاني الخالصة
ألاعضاءّ ،
متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.
ّ
ّ
ّ
والسادة ألاعضاء
للسيدات
أتوجه بخالص التقدير والعرفان
كما
السابقون وعلى رأسهم ألاستاذ بوزيد لزهاري على ما بذلوه من جهود،
ّ
متمنيا لهم جميعا دوام الصحة والعافية بإذن هللا ومشيئته ،وأكيد ّأن
مسيرتهم ّ
الرامية لدعم حقوق إلانسان والدفاع عنها لن تتوقف عند هذا
مهمة ّ
ّ
الحد ،ألنها رسالة دائمة ال يمكن اختزالها بمنصب أو منبر أو ّ
محددة
ز ّ
منيا.

هنيئا للجزائر،
شكرا على كرم إلاصغاء،
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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