الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
املجلس الوطني لحقوق االنسان
C.N.D.H

بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة محمد بوضياف -املسيلة

ينظمان يوما دراسيا بعنوان :

حقوق االنسان في الجزائر  :بين النصوص القانونية واملمارسة العملية
في  28 :جانفي  – 2019بقاعة املحاضرات عبداملجيد عالهم

ديباجة :
إن االهتمام املتزايد بموضوع حقوق االنسان في الجزائر يواكب االهتمام املضطرد بهذا املوضوع في العالم السيما وأنه يواجه حاليا العديد من
التحديات واألزمات جعلت من منظمة األمم املتحدة وفروعها تحرص في تقاريرها على ضرورة بذل مختلف الدول ملجهودات اضافية لضمان حماية حقوق
االنسان في اقاليمها.
إلى ذلك ،أصبح موضوع حقوق االنسان من املواضيع البحثية التي شغلت العديد من الباحثين الجزائريين ملا له من أهمية في الحياة العامة ،وعالقته
باملسؤوليات التي تثير دراسات باحثي العلوم القانونية والعلوم السياسية  ،ترجمت في عديد األبحاث العلمية من مقاالت ومداخالت.
ولقد أظهرت هذه األبحاث أن الدولة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في توفير اآلليات االدارية والقانونية ووفرت مختلف الضمانات لحماية حقوق
االنسان ،واإلقدام على ابرام عديد االتفاقيات الدولية والتي تؤكد توجهات الدولة الجزائرية في تدعيم القيم االنسانية الراسخة في املجتمع الجزائري.
إن هذه املساعي املتنوعة والتي ترتكز على مشاركة مختلف الفاعلين ،من مؤسسات دستورية ومجتمع مدني ،لتستدعي التحليل والدراسة وفق مقاربة

تحليلية لتبيان واقع حقوق االنسان بين النصوص القانونية و املمارسة الفعلية.
البرنامج :
 9سا  :استقبال الضيوف واملشاركين
 9سا 30د –  10سا  - :كلمة السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
 كلمة السيد مدير الجامعة كلمة السيد والي الوالية كلمة افتتاحية من طرف السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق االنسان. 10سا –  10سا  05د :استراحة
 10سا  05د –  10سا  20د  :املحاضرة األولى  :الضمانات الوطنية لحماية حقوق االنسان  .من تقديم السيد :فاضلي إدريس ،رئيس اللجنة الدائمة
للشؤون القانونية باملجلس الوطني لحقوق االنسان
 10سا  20د –  10سا  35د  :املحاضرة الثانية  :اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان .من تقديم السيد :بوزيد لزهاري ،رئيس اللجنة الدائمة للحقوق
املدنية و السياسية باملجلس الوطني لحقوق االنسان
 10سا  35د –  10سا  50د  :املحاضرة الثالثة  :تطور حقوق االنسان في ظل الدساتير الجزائرية .من تقديم الدكتور :مبروك عبدالنور – استاذ محاضر
بكلية الحقوق والعلوم السياسية – املسيلة
 10سا  50د –  11سا  05د  :املحاضرة الرابعة  :امليثاق العالمي للهجرة وعالقته بحقوق االنسان .من تقديم الدكتور  :ولهي مختار – أستاذ محاضر
بكلية الحقوق والعلوم السياسية – املسيلة
 11سا  05د –  11سا  20د  :املحاضرة الخامسة  :الحقوق األساسية في العمل .من تقديم الدكتور  :صغير بيرم عبداملجيد – أستاذ محاضر بكلية
الحقوق والعلوم السياسية – املسيلة.
 11سا  20د –  12سا  :مناقشة عامة
 12سا  :االختتام
 12سا  30د  :وجبة الغداء
 14سا  :زيارة تفقدية  - :ملحقة املركز النفس ي البيداغوجي – أقسام التحضيري ألطفال التوحد -باملسيلة
 -مدرسة األطفال املعوقين بصريا -الشهيد ثامر املبروك  -باملسيلة

