
اللجنة الوطنية االستشاريةاللجنة الوطنية االستشارية
لترقية حقوق االنسان وحمايتهالترقية حقوق االنسان وحمايتها

مـــــقـــــــرمـــــقـــــــرّر مـــــؤرر مـــــؤرّخ في خ في 20  رمـــــضــــــان عــــــام   رمـــــضــــــان عــــــام 1429 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة p2008 يــتـضــمp يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاءن تــفــويض اإلمــضـاء

. إلى األمW العامإلى األمW العامّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئـيس الــلّـجـنــة الـوطــنـيّـة االســتـشــاريـة لـتــرقـيـة
pحقوق اإلنسان وحمايتها

- wــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 01 - 71 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلــجّــة عـام 1421 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 2001
واHـتضـمّن إحـداث اللّـجنـة الوطـنـيّة االسـتشـارية لـترقـية

pادّة 20 منـهHال سيّما ا pحقوق اإلنسان وحمايتها
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06 - 444
اHـؤرّخ في 19 ذي الـقــعــدة عـام 1427 اHـوافق 10 ديـســمــبـر
ســنــة 2006 واHــتــضــمّن تــعــيــW الــسّــيــد مــصــطــفى فــاروق
قسـنطـينيp رئيـسا للـجنة الـوطنيّـة االستشـارية لتـرقية

pحقوق اإلنسان وحمايتها
- وبــعــــد االطـالع عــلـى اHـــرســــوم الــرّئـــاسيّ اHـــؤرّخ
في 26 جمادى األولى عام 1429 اHوافق أوّل يونـيـو سـنـة
pــتــضـمّن تـعــيــيـن الـسّــيـد عـبـد الـوهـاب مـرجـانـةH2008 وا

أمـينـا عـاما لـلـجـنة الـوطـنـية االسـتـشاريـة لـتـرقيـة حـقوق
pاإلنسان وحمايتها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـسّــــيــد عـبـــــد الـــوهـاب
pاإلمضـاء في حـدود صالحـياته pّالـعـام Wاألمـ pمــرجــانــــــة
بــاسم رئــيس الــلّـــجــنــة الــوطــنــيّــة االســتــشــاريــة لــتــرقــيـــة
حـقوق اإلنـسـان وحمـايـتهـاp عـلى جـميع الـوثـائق wـا فـيـهـا

اHقرّرات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنــشــر هــذا اHـقــرّر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20
سبتمبر سنة 2008.

مصطفى فـاروق قسنطينيمصطفى فـاروق قسنطيني

تقوم مصلحة التـرميم تقوم مصلحة التـرميم باHهام اآلتية :
- دراســـــــــة مـــــكـــــوّنـــــــــات اخملـــــطـــــــــوط (الــــــــــورق -

p(... اجلـــلــد - احلبــــر
pتشخيص وتنظيف اخملطوط -

- مــــعــــاجلــــــة اخملــــطــــوط في مـــــخــــابــــر اHــــركـــــز حــــسب
اHعايير العلميـة للتـرميم.

تقوم مصلحة التصوير اآللي تقوم مصلحة التصوير اآللي باHهام اآلتية :
- تــصـــويــر اخملــطـــوط بــاســـتــعــمـــال مــخــتـــلف وســائل

p(التصوير الرقمي - سكانير) التصوير احلديثة
- تـــــــصــــــويــــــــــر اخملـــــــطــــــوطــــــــات اHـــــــوجــــــــودة لـــــــــــدى

pحـائــــزي اخلزانات
- إنــشــاء بــنك لـــلــمــعــلــومـــات ومــكــتــبــة مـــعــلــومــاتــيــة

للمخطـوطــات.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــتــــكــــــون قــــسـم الــــتــــنــــشــــيط واHــــبــــــادالت

الثقافيــة مـن :
pبادالت الثقافية والعلميةHمصلحة ا -

- مصلحة التنشيط واالتصال.
تــقــوم مــصــلــحــــة اHــبــــادالت الــثــقــافــيــــة والــعــلــمــيـــةتــقــوم مــصــلــحــــة اHــبــــادالت الــثــقــافــيــــة والــعــلــمــيـــة

باHهــام اآلتيــة :
- الــــتـــــعــــــاون في مـــــجــــال اخملـــــطــــوط مع اجلـــــامــــعــــات

pومراكز البحوث عبر التراب الوطني
- تـبــادل اHـعـلــومـات في مــجـال اخملـطــوط مع اHـراكـز

الوطنيـة والدوليـة.
تقوم مصلحة التنشيط واالتصال تقوم مصلحة التنشيط واالتصال باHهام اآلتية :

pتنظيم اللقـاءات -
- الـــعــمـل مع اHـــؤســـســات اإلعـالمـــيــة لـــنـــشـــر أعـــمــال

ونشـاطـات اHركــز.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 8

يوليو سنة 2008.
وزير اHالية                          وزير اHالية                          وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
 كر¢ جودي                            كر¢ جودي                            خليدة توميخليدة تومي
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اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
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