
5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 9 رمضان عام رمضان عام 1430 هـ هـ
30 غشت سنة  غشت سنة 2009 م م

مــرسـوم رئــاسي مــرسـوم رئــاسي رقم رقم 09 -  - 263 مـؤر مـؤرّخ خ في في 9 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1430 اHــوافق  اHــوافق 30 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s s2009  يـــتــعــلق {ـــهـــام يـــتــعــلق {ـــهـــام

الـــلــجــنـــة الــوطــنـــيـــة االســتــشــاريــة لـــتــرقــيــة حــقــوقالـــلــجــنـــة الــوطــنـــيـــة االســتــشــاريــة لـــتــرقــيــة حــقــوق
Wوتـشـكـيـلـتـهـا وكـيـفـيـات  تـعـي sاإلنـسـان وحـمـايـتـهاWوتـشـكـيـلـتـهـا وكـيـفـيـات  تـعـي sاإلنـسـان وحـمـايـتـها

أعضائها وسيرهاأعضائها وسيرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

- بنـاء على الـدسـتورs السـيـما اHـادتان 77 - 8 و125
s(الفقرة األولى) منه

- و{ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 09 - 04 اHـــــــــؤرّخ في 6
رمــضـان عـام 1430 اHـوافق 27 غــشت سـنـة 2009 واHــتـعـلق
بـالـلـجـنـة الـوطـنـيـة االسـتـشـاريـة لـتـرقـيـة حـقـوق اإلنـسان

sوحمايتها

- و{ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 01 - 71 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـجـة عام 1421 اHـوافق 25  مـارس سـنة 2001
واHـتضـمن إحـداث اللـجنـة الوطـنـية االسـتشـارية لـترقـية

sتممHعدل واHا sحقوق اإلنسان وحمايتها

يرسـم ما يأتـي :يرسـم ما يأتـي :

اHاHــــــــادة األولى :ادة األولى : يـــهـــدف هــــذا اHـــرســـوم إلـى حتـــديـــد
مــهـام الــلـجــنـة الـوطــنـيــة االسـتــشـاريــة لـتــرقـيــة حـقـوق
Wاإلنــســان وحــمــايـــتــهــا وتــشــكــيــلــتـــهــا وكــيــفــيــات تــعــيــ
أعــــضــــائــــهـــا وســــيــــرهــــاs الـــتـي تـــدعـى في صــــلب الــــنص

"اللجنة".

الفصل األول الفصل األول 
اHهاماHهام

2 : : طــبــقــا لــلــمـهــام اHــســنــدة لــهــا {ــوجـب اHـادة اHـادة اHـادة 
األولى من األمــر رقم 09 - 04 اHــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عــام
1430 اHـوافق 27 غــشت سـنـة 2009 واHـذكــور أعالهs تـكـلف

اللجنة {ا يأتي :

- الـــقــيـــام بـــكل عـــمل لـــلـــتـــوعـــيـــة واإلعالم واالتـــصــال
sاالجتماعي من أجل ترقية حقوق اإلنسان

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- تــرقــيـــة الــبــحث والــتـــربــيــة والــتــعـــلــيم في مــجــال
حـقوق اإلنسـان عبر جـميع أطوار التـكوين وفي األوساط

sهنيةHاالجتماعية وا

- دراسة وإبداء الرأيs عـند االقتضاءs في التشريع
sالوطني قصد حتسينه في ميدان حقوق اإلنسان

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــتــــقـــاريــــر الــــتي يــــجب أن
تــقــدمــهــا الـــدولــة إلى أجــهــزة األ¡ اHــتــحــدة وجلــانــهــا وإلى

s ؤسسات اجلهوية تطبيقا اللتزاماتها االتفاقيةHا

- تــطــويــر الــتــعـاون فـي مــيــدان حـقــوق اإلنــســان مع
أجـهـزة األ¡ اHـتــحـدةs واHـؤسـسـات اجلــهـويـةs واHـؤسـسـات
الــوطــنــيــة لــلــبـــلــدان األخــرىs وكــذلك مع اHــنــظــمــات غــيــر

sاحلكومية الوطنية والدولية

- الـــقــيــام بـــنــشـــاطــات الــوســـاطــة فـي إطــار مــهـــامــهــا
.WواطنHاإلدارات العمومية وا Wالعالقات ب Wلتحس

الفصل الفصل الثانيالثاني
التشكيلةالتشكيلة

اHـادة اHـادة 3 :   :  تـطـــبـــيـــقــا ألحـــكــام اHـادة 3 من األمــر رقم
09 - 04 اHــــــــؤرّخ في 6 رمـــــــــضـــــــان عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 27

sتـتـــشـــكــل  الــلـــجــنـة sـــذكــور أعـالهHغــشـت ســنـة 2009 وا
كما يأتي :

 1.  .  بعنوان الهيئات العمومية :بعنوان الهيئات العمومية :

sأربعة (4) أعضاء من رئاسة اجلمهورية -
sعضوان (2) من مجلس األمة -

sعضوان (2) من اجمللس الشعبي الوطني -
sعضو واحد من اجمللس اإلسالمي األعلى -

sعضو واحد من اجمللس األعلى للغة العربية -
sعضو واحد من احملافظة السامية لألمازيغية -

- عــــضـــــو واحــــد مـن اجملــــلـس الــــوطـــــني االقـــــتــــصــــادي
sواالجتماعي

- عــــــــضـــــــــو واحــــــــد مـن اجملــــــــلـس الــــــــوطــــــــنـي لألســــــــرة
واHرأة.


