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.2016 سبتمبر 21الموافق  1437، ذو الحجة 20 ،برعاء اال الجزائر،  

 

 

 امحلد هلل رب العاملني بسم هللا الرمحن الرحمي

 حصابهآ  و  هلآ  وعىل س يدان محمد  والصالة والسالم عىل

حسان والتابعني هل  يوم ادلين اإىل بإ

 ودل خليفة احملرتم شكرا معايل ادلكتور محمد العريب

 رئيس اجمللس الشعيب الوطين املوقر

 لمك والوفد املرافقمعايل الوزراء 

 وزمياليت النواب يئزمال

 عالمرسة الإ آ  

 احلضور الكرمي

 .وبراكتهتعاىل  ورمحة هللاالسالم عليمك 

لمك ُحْسَن هللا تعاىل لنا و  سائالا عيدمك مبارك سعيد، ولك عام وآ نمت خبري، 

ملقبل االَقُبوِل والربكة يف العمر، اللهم اجعل غدان خري من يومنا، وعامنا 
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 جعل آ وارص ال خّوة بيننا زادا يزيدان ترابطا وقّوةآ  خري من عامنا هذا، و 

 آ مني.وحتصينا 

 اليوم نناقش مرشوع قانون حيدد تشكيةل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان.

عتبارها قواعد واجبة     يه مصطلحات يس تخدهما آ هل القانون والس ياسة بإ

تباع ومبادئ يتحدد عىل ضوهئا حقوق ال فراد وواجبات ادلوةل والضامانت  الإ

القانونية جتاه هذه احلقوق حبيث يكون رضورايا وواجباا عىل ادلوةل حامية حقوق 

 الإنسان وتوفري احلرايت العامة وكفاةل ممارس هتا.

ئ رتقاء آ كرث حبقوق الإنسان وتكريس املباداإىل الإ  يريم نونمرشوع هذا القا    

ال ساس ية املنصوص علهيا يف ادلس تور الضامن ال ول للحرايت ال ساس ية 

وحقوق الإنسان واملس تلهمة آ ساسا من تعالمي ادلين الإساليم احلنيف ومن 

 .تعلقة حبقوق الإنساناملواثيق ادلولية امل و املظفرة  1954نومفرب مبادئ ثورة 

س يعترب هيئة مس تقةل موضوعة دلى رئيس   اجمللس الوطين حلقوق الإنسان    

 .س تقالل املايل والإداريية تمتتع بلشخصية القانونية والإ امجلهور

فيقوم بتقدمي آ راء وتوصيات ومقرتحات وتقارير اإىل احلكومة آ و الربملان حول     

 .حبقوق الإنسان آ ي مسأ ةل تتعلق

كام يدرس ويقدم مالحظات حول مشاريع  رة منه آ و بناء عىل طلهباممبباد    

يف  يسامهس و  عولاملفالنصوص الترشيعية والتنظميية وتقيمي النصوص السارية 

عداد التقارير اليت تقدهما اجلزائر دوراي آ مام آ ليات وهيئات ال مم املتحدة  اإ

قلميية  .واملؤسسات الإ
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عداد تقرير س نوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسهل يقوم اجمللس س  و       بإ

طالع الرآ ي العام خفامة اإىل  رئيس امجلهورية والربملان والوزير ال ول ويمت نرشه واإ

 عىل حمتواه.

مرشوع القانون لكونه دعامة آ ساس ية لرتس يخ دوةل القانون  مثنآ  وذلكل      

ضايئ مع قانوين والقواحلومكة الرش يدة ويظهر حرص اجلزائر عىل مواءمة نظاهما ال

 العهود والتفاقيات ادلولية حلقوق الإنسان واليت صادقت عىل آ مهها.

وىف الوقت ذاته يكون من واجب ادلوةل التأ كد من آ هجزة تطبيق القانون      

عتداء عل هذه احلقوق آ و تكل  من قضاء ونيابة ورشطة تؤدى واجهبا دون اإ

 احلرايت.

نسان ممارسة حقوقه       واحلرايت العامة يقصد هبا احلرايت اليت تتيح لالإ

صفة كام تشمل ب  التنقلوحق الفرد يف ل من وحق احلياةال ساس ية مثل حق ا

 خاصة املامرسات التالية:

 حرايت الإجامتع، -

 حرية الصحافة،  -

 اخل حرية التعبري -

متياز خشيصفاحلرية يف جمال ممارسة هذه احلقوق تعترب مبثابة    حيميه القانون.اإ

 مفهوم حقوق الإنسان يف القانون الوضعي:     

 يس متد قميته القانونية من مبادئ عامليمفهوم حقوق الإنسان مفهوم       

 العام وحتمهيا املواثيق والإعالانت ادلولية مثل: ادلويلالقانون 
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لل مم املتحدة حلقوق الإنسان صادر من امجلعية العامة  الإعالن العاملي -

 م.1948

 م.1966العهد ادلويل للحقوق املدنية الس ياس ية الصادر   -

 م.1986للحقوق الاجامتعية والاقتصادية والثقافية الصادر  ادلويلالعهد     -

 وكذكل الربتكول امللحق بلعهدين املذكورين آ عاله.    -

 م.1968اإعالن طهران     -

نسان.م حول ح1993اإعالن فينا لس نة     -  قوق الإ

 تتضمن حامية خاصة لبعض احلقوق واحلرايت. اليتالنصوص ادلولية     -

تفاقية منع جرمية الإبدة امجلاعية الصادر من ال مم املتحدة     -   م.1948اإ

تفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع آ شاكل المتيزي     - صادر عن امجلعية ال العنرصيالإ

 م.1958العامة لل مم املتحدة 

س تقالل دعارة الغري، الصادر عن ال مم     - اتفاقية حظر الاجتار بل شخاص واإ

  املتحدة.

مبادئ بريس تش متل عىل املعايري املرتبطة بملؤسسات الوطنية محلاية حقوق         

الإنسان والهنوض هبا، وقد تبلورت يف آ عقاب اجامتع دويل عقد بباريس س نة 

جلنة حقوق الإنسان  من 1992لإجامع س نة ه بومتت املصادقة عىل نتاجئ 1991

 .1993رب ية العامة لل مم املتحدة يف ديسمالتابعة لل مم املتحدة واملرفقة بقرار للجمع 

يف اجلزائر  1992وبلك س يادة مت اإحداث املرصد الوطين حلقوق الانسان يف      

 .2001لرتقية وحامية حقوق الانسان يف ستشارية مع اللجنة الوطنية الإ 

 ثورتنا املذفرة. ،1954 نومفرب ثورة نسان يف اجلزائر منبثقة من مبادئمبادئ حقوق الإ     
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   2016فيفري  07جسدها دس تور و    

اإن مرشوع هذا القانون يعترب خطوة جد هامة يف الترشيع اجلزائري ملواكبته للتوصيات           

قلميية عيف مؤمتراهتا و  املنظامت ادلوليةو القارية املنبثقة عن الهيئات و  الإ  الانهتا.اإ

 س يدي الرئيس

ننا              فامي خيص ولييت، ولية غرداية، يف اإطار اجلهود املبذوةل يف ترس يخ املواطنة، فاإ

الوزراء عىل تشجيع مبادرات القاعدة اليت هتدف لإنشاء مجعيات خمتلطة تضم لك  ادةث السنَ 

 بولية غرداية. عمكوانت اجملمت

ل بسط ايل ولية غرداية يف جماكام نش يد بجملهودات املتوازنة اليت يبدلها الس يد و            

 من والطمأ نينة يف ربوع وليتنا.ال  

  س يدي الرئيس

ثراء مواد هذا             .املرشوعقد سامهت اللجنة مشكورة يف اإ

 .اليت يبدلها آ عضاء احلكومة لك يف قطاعهيف اخلتام آ نوه بجملهودات اجلبارة          

واصةل تطبيق مب امجلهورية اجملاهد الس يد عبد العزيز بوتفليقة خفامة رئيس نساند كام آ ننا         

 .لك ما يقررهو  برانجمه

 .هيف معر  آ طالو شفاه هللا 

  الواحدة املوحدة عاشت اجلزائر

 اجملد واخللود لشهدائنا ال برار

  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.، هللا وفقمك، لمك شكراا 

 

مضاء:   قارة معر بكري النائباإ


