
 

 

 ةة الشعبي  ة الديمقراطي  ة الجزائري  الجمهوري  

 وزارة العدل

 
 

 

 

 

 وزير العدل، حافظ ألاختام،كلمـــة 

 عبد الرشيد طبيد السي  

 

 تنصيب أعضاء املجلس الوطني لحقوق إلانسان مراسمخالل 

 

 

 

 

 9292ديسمبر  92يوم ألاربعاء 

 

 



 

1 

 ن الرحيمبسم هللا الرحم

 املرسلين أشرفدنا محمد سي   والسالم علىالة والص  

 

ة، - د رئيس املحكمة الدستوري   السي 

ة - ف بالشـــــــــــــؤون القانوني 
 
ة املكل د مستشار رئيس الجمهوري   السي 

ة،     والقضائي 

د ألامين العام للحكومة، -  السي 

ل د السي   -  للمحكمة العليا الرئيس ألاو 

د النائب العام لدى ا     ،لياملحكمة العوالسي 

دة رئيسة مجلس الدولة -  السي 

د محافظ الدولة لدى مجلس الدولة     ،والسي 

 ة بغرفتي البرملان،ة وإلاداري  دين رئيس ي اللجنتين القانوني  السي   -

ادة أعضاء املجلس الوطني لحقوق إلانسان، - دات والس   السي 

 ألافاضل، ادةالس   الفضليات، داتالسي   -

 أسرة إلاعالم،-

 

 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهالم الس  
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 هذه املراسم التبكم في  أن أرّحبُيسعدني 
ُ

السّيد  اعليه ي ُيشرف

لة، الرئيس ألاول للمحكمة العليا
ّ
املجلس الوطني  أعضاءتنصيب في  واملتمث

استكماال للبناء املؤسساتي وفقا  يأتيالذي  التنصيبهو و  ،لحقوق إلانسان

، في إطار املسعى الشامل لبرنامج 9292وفمبر ألحكام دستور الفاتح من ن

ة سات قويّ تمكين الجزائر من مؤّس  إلىالرامي ، رئيس الجمهورّيةالسّيد 

 إلى و 
ُ

 .والقانون  دولة الحّق  سيتكر مستديمة، تهدف

 

من  بعد أيام  عيدة أيضا في شهر ديسمبر، وتأتي هذه املناسبة الّس 

 .وق إلانسانلإلعالن العالمي لحق 37بالذكرى  احتفالنا
 

 

 

 

   دات الفضلياتالسي، 

 ،ادة ألافاضل  الس 

 

إّن الشعب الجزائري الذي عانى من ويالت الاستعمار وُحرم خالل عقود  

كرامته، متمّسٌك أكثر من غيره بحقوقه، فردّية كانت يته و من الزمن من حرّ 

 أو جماعّية، التي تضمن له العيش في كنف الكرامة واملساواة، في إطار دولة

 .تسمو فيها الحرّيات ويسوُد فيها القانون 
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بأهمية احترام حقوق إلانسان لبناء الدولة بعد  راسخاألن إلايمان كان و 

إلاعالن الدولي على  2297الاستقالل، فقد صادقت الجزائر في دستور 

مجموع الحقوق والحريات  التي تلتهُ الدساتير  لحقوق إلانسان، كما أقّرت

 السالف ذكرهالعالمي  إلاعالنة وأهمها املواثيق الدوليّ  ت عليهاالتي نصّ 

لسياسية والعهد الدولي للحقوق والعهد الدولي للحقوق املدنية وا

م هذه الذي دعّ  9292الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصوال لدستور 

 .الحقوق بشكل أكبر من خالل ألاحكام التي تضّمنها
 

لجميع املواطنين  ةلحقوق ألاساسيّ لقد حرصت الجزائر على حماية ا

من حّق في املساواة وحرمة الحياة الخاصة والتنقل والتعبير والتظاهر 

واملشاركة في الحياة السياسية والصحة والتجارة والاستثمار وغيرها من 

  لتعزيز هذه الحقوق وال زالت الدولة تعمل جاهدة الحقوق، 
ّ
ى أكثر، ويتجل

التكفل الصحي سواء من حيث  ق الظّل ذلك من خالل الاهتمام بمناط

وضمان النقل والحق في التمدرس والسكن وغيرها من الخدمات ألاساسية، 

 .  تهدف إلى تدارك الفوارق بين املواطنين عبر مختلف مناطق الوطن التي
 

ولم تكتف الجزائر بإقرار الحقوق والحريات فقط، بل أوجدت         

وهو  -من جهة أخرى -الفعلّية وترقيتها  ارستهاوملم -جهةمن –آلّيات لحمايتها 

ضلى 
ُ
 ف

ً
ما يتكّفل به املجلس الوطني لحقوق إلانسان، مّما يجعُل منُه أداة

ُيضاف إليه الدور ألاساس ي  لتفعيل مقاربة شاملة لتحقيق هذه ألاهداف،

 .الذي تؤّديه الُسلطة القضائّية في هذا املجال
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  ،إلانسان ة حقوق دور املجلس في مجال ضمان حماي إّن 
ّ
 فيماى يتجل

  بأن   ،من الدستور  212املادة أحكام ت عليه نصّ 
ّ
ة الرقابة وإلانذار ى مهّم يتول

 
ُ
 امل

ّ
 .إلانسانحقوق  احترام ر والتقييم في مجالبك

 كّل  يدرس املجلس لطة القضائية،املساس بصالحيات السدون و 

 التي يُ  هذه الحقوق نتهاك حاالت ا
 
 عاينها أو ت

ُ
كما يتلّقى الشكاوى علمه، إلى  ُغ بل

قة بها 
ّ
وإذا  ،املعنّية سلطات إلاداريةلالنتائج ل والـتـحـقـيق فـيـهـا وإبالغاملتعل

ة إلى تقارير سنويّ  كما يرفُع  لجهات القضائية املختّصة،لاقتض ى ألامر، 

 .السيد رئيس الجمهورية ويعمل على نشرها
 

بأعمال  يبادرفإن املجلس  إلانسانأما في مجال ترقية حقوق  

 قتراحات وتوصيات وا راءً يبدي أو تصال م والاالتحسيس وإلاعال 
ّ
قة متعل

 .بذلك
 

ات تعيين املجلس الوطني لحقوق إلانسان وكيفيّ  تشكيلة   ولتحديد  

 
ّ
 أعضاءه والقواعد املتعل

ُ
رقم  القانون ع شرّ قة بتنظيمه وعمله، فقد سّن امل

وعة من املهام التي يسهر الذي تضّمن مجمو  27/22/9229املؤرخ في  29-27

زيـارة أمـاكن الحـبس والـتـوقــيف لـلـنـظـر ومـراكـز حـــمـــايـــة ومنها على تأديتها، 

ؤســـســـات الاســـتـــشـــفــائـــيـــة وعـــلى ملألاطـــفـــال والـــهـــيـــاكل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وا

 واء ألاشـخاص ذوي الاحـتـياجـات الخاصـــةإليــ صةاملخصّ الخـــصــوص تـــلـك 

 .جودين فـــي وضعية غير قانونيةاملو ومـراكز اسـتقـبــال ألاجانب 
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وهو تحسين العالقات بين عليه القانون  نّص دون أن ننس ى دورا آخرا 

 .إلادارة واملواطن، وهو من أهّم التحّديات التي سيواجهها املجلس

في مجال حقوق إلانسان، مع هيئات تدعيم التعاون كما يسهر على 

ة لدى سات الوطنيّ صة واملؤّس ة املتخصّ سات إلاقليميّ حدة واملؤّس ألامم املتّ 

 الدول ألاخرى ذات الصّ 
ّ
 .ةمات غير الحكوميّ لة بحقوق إلانسان وكذا املنظ

 ّل سيما في ظ  للبعد الدولي لحقوق إلانسان، ال  وفي هذا الصدد ونظرا

املجلس دورا في التفاعل مع  ة، يلعُب ة الحاليّ قليميّ ة وإلارات الدوليّ املتغيّ 

 
ّ
 ة في مات املختصّ املنظ

ّ
 هذا املجال وفي مقدمتها منظ

ُ
حدة ألامم املتّ  مة

 
ّ
ة لحقوق إلانسان اللجنة إلافريقيّ ، إلى جانب عة عنهامات املتفرّ واملنظ

 .ةة إلاقليميّ املنظمات الحكوميّ  وغيرها منوب والشع

 

عالوة على  ،ذه املهام بشكل دائم وفّعالهاملجلس ل إن ممارسة

 سيُ  ،التحسيسّية وإلاعالمّية هنشاطات
ّ
من إعطاء الصورة ال محالة  هُ نُ مك

 الهجمة إلاعالمّية في ظّل  ،ة حقوق إلانسان في الجزائرة عن وضعيّ الحقيقيّ 

ستقرارها مسألة حقوق إلانسان لضرب ا والتي تستغّل  التي تتعرض لها

 .وأمنها

جّدد الاستعداد للتعاون بهذه املنو 
ُ
اسبة، فإن كّل مؤسسات الدولة ت

ير الرأي العام الوطني والدولي تمكينه من املعلومات الالزمة لتنو مع املجلس ب

على  ، والردّ الجزائر ودحض إلاشاعاتة حقوق إلانسان في حول وضعيّ 
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ُ
من خالل ما يشاع  التي تهدف إلى املساس بسمعة بالدنا غرضةألاصوات امل

 .الحقوق انتهاكات أو مساس بهذه  وجود عن
 

  دات ادة،السي   والس 

  م،الكراالحضور 
 

 الوطني لحقوق إلانسان املجلُس  يحظىستور أن لقد حرص الّد 

ة في االستقالليّ إضفاء املصداقية على عمله بو  ،أثناء أداءه ملهامه ةباملصداقيّ 

 .خاذ القراراتتا

  منه على922ت املادة ومن هذا املنظور، نصّ 
ّ
ة ستقالليّ ع باال ه يتمتّ أن

 73التي تضّم  تشكيلته استقالليته أيضا منتتجلى ا كّم  .ةة واملاليّ إلاداريّ 

 .إلى املجتمع املدني ينتمي غالبيتهم، عضوا
 

ة نشطة في مجال ات وطنيّ شخصيّ ن تشكيلة املجلس أيضا تتضّم و 

لدى  إلانسان وجامعيين من ذوي الاختصاص وخبراء جزائريينحقوق 

 .أو إلاقليمية لحقوق إلانسان هيئات الدوليةال

 

  ،بالتمثيل املرأة حظيتكما 
ُ
ع أن يكون نصف ألاعضاء شرّ إذ اشترط امل

 املرأةاملحوري الذي تؤديه  اعتبارا للدور  املنتمين للمجتمع املدني من النساء،

عبر مختلف الحقبات التي  قد برهنت عليهو في مجال حماية حقوق إلانسان 

 .دنابال ها تعاش
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وتنصيب أعضاءه  ملجلس الوطني لحقوق إلانسانوبتجديد تشكيلة ا

 لبن تكون الدولة قد وضعت ،اليوم
ً
  ة

ُ
، اتخرى في تدعيم الحقوق والحريّ أ

ي باسمكم جميعا ماملناسبة أقّد بهذه و  ادة دات والّس الخالصة للسيّ  التهان 

 .توفيق والسداد في مهامهم الجديدةيا لهم المتمنّ  ،عضاءألا 

 

ادة ألاعضاء دات والّس ه بخالص التقدير والعرفان للسيّ كما أتوّج  

، بذلوه من جهودعلى ما وعلى رأسهم ألاستاذ بوزيد لزهاري  السابقون 

 أّن  ، وأكيد  يا لهم جميعا دوام الصحة والعافية بإذن هللا ومشيئتهمتمنّ 

  والدفاع عنها امية لدعم حقوق إلانسانمسيرتهم الرّ 
 

ذا عند ه لن تتوقف

دة ة محّد أو مهّم أو منبر الحّد، ألنها رسالة دائمة ال يمكن اختزالها بمنصب 

  .زمنّيا

 

 هنيئا للجزائر، 
 

 ،على كرم إلاصغاء شكرا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 

 


