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اHـوافق أمـر رقم أمـر رقم 09 - - 04 مـؤر مـؤرّخ خ في في 6 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 
27 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s s2009  يــتــعـــلق بــالــلــجـــنــة الــوطــنــيــةيــتــعـــلق بــالــلــجـــنــة الــوطــنــيــة

االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 s إن رئيس اجلمهـوريـة
-  بناء عـلى الدستورs ال سيما اHواد 32 و122 و124

sمنه
sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHادة األولى :اHادة األولى : تتـولى اللـجنـة الوطـنيـة االستـشارية
لتـرقـية حـقوق اإلنـسـان وحمـايتـهاs الـتي تـدعى في صلب
الـنص "الـلـجـنـة"s دور الـرقـابـة واإلنـذار اHـبـكّـر والـتـقـيـيم

في مجال احترام حقوق اإلنسان.

وتـــــــــكـــــــــلـف بـــــــــهـــــــــذه الـــــــــصـــــــــفـــــــــةs ودون اHـــــــــســـــــــاس
بــــالـــــصالحـــــيـــــات اHــــســـــنــــدة إلـى الــــســـــلــــطـــــات اإلداريــــة
والــقــضـــائــيــةs بــدراســة كل وضــعــيـــة تــتــعــلق بــانــتــهــاك
حـقـوق اإلنـســان تـعـايــنـهـا أو تــصل إلى عـلـمــهـاs وتـقـوم
بـكل عـمل مالئم فـي هذا اجملـالs بـالـتـشـاور والـتـنـسيق

مع السلطات اخملتصة.

تــبــدي الــلــجــنــة آراء وتــقــدم اقــتــراحــات وتــوصــيـات
حـــــول كـل مــــســــألــــة تــــتــــعــــلق بــــتــــرقــــيــــة حــــقــــوق اإلنــــســـان

وحمايتها.

كــــمــــا تـــــقـــــوم بـــــكـل عـــــمـل فــي مـــــجـــــال الـــــتــــوعــــيـــة
واإلعالم واالتـــصـــال االجـــتـــمــاعـي من أجل تـــرقــيـــة حـــقــوق

اإلنسان.

تعـد اللجنـة تقريـرا سنويـا عن حالة حـقوق اإلنسان
وتـرفعه إلى رئيس اجلمـهورية. وينـشر هذا التـقرير بعد
شـهرين (2) من هـذا التـبـلـيغs بـعـد تـصـفـيـته من الـقـضـايا

التي كانت محل تسوية.

اHــاداHــادّة ة 2 : : الـــلـــجــنـــة مـــســـتــقـــلـــةs وتــوضـع لــدى رئـــيس
اجلـــــمــــهــــوريـــــةs حــــامـي الــــدســــتـــــور واحلــــقــــوق األســـــاســــيــــة

للمواطنW واحلريات العامة.

وهي تتمتع باالستقالل اإلداري واHالي.

أوامرأوامر
اHاداHادّة ة 3 :  :  تؤسس تشكيـلة اللجنة و تـعيW أعضائها

على  مبدإ التعددية االجتماعية واHؤسساتية.

WــواطــنـHا Wيــتـم اخـــتـــيـــار أعــضــاء الــلــجـنــة مـن بــ
WـعروفHذوي الـكـفـاءات األكــيـدة واألخـالق الـرفــيـعـة وا
بـــاالهـــتـــمـــام الــــذي يـــولـــونه لـــلـــدفــــاع عن حـــقـــوق اإلنـــســـان
وحـــمـــايـــة احلـــريـــات الـــعـــامـــةs ويـــتم تـــعـــيـــيـــنـــهم من طـــرف

الهيئات واHنظمات التي �ثلونها.

يــشـارك �ــثــلـون عن رئــاسـة اجلــمــهـوريــة واحلـكــومـة
في أشـغال اللـجنة على سـبيل االستـشارة ودون أن يكون
لـهـم صـوت تـداوليs ويـتم اقــتـراحـهم من طــرف الـسـلـطـات

التي ينتمون إليها.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يـــعـــW أعـــضـــاء الـــلـــجــــنـــة {ـــوجب مـــرســـوم
رئاسي بـناء على اقـتراح اHؤسـسات الوطـنية وجـمعيات
اجملـــــتـــــمـع اHـــــدنـي ذات الـــــطـــــابع الـــــوطــــــني الـــــتـي يـــــتـــــصل

موضوعها بحقوق اإلنسان.

يـــعــW رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة رئــيس الـــلــجــنـــة {ــوجب
مرسوم رئاسي.

يـنـصب رئـيس وأعـضـاء الـلـجـنـة لـعـهـدة مـدتـهـا أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : حتـدد مـهـام الـلـجـنـة وتـشـكـيـلـتـهـا وكـيـفـيـات
تـــــعــــيـــــيـن أعـــــضــــائـــــهـــا وكــــذا ســـيــــرهــــا {ـــوجب مــــرســـوم

رئاسي.

6 :  :  يـــــــنــــــــشــــــــــر هــــــــذا األمــــــــر فـي اجلــــــــريــــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 27
غشت سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


