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 دمـ٘ـكـامل

 الجزائري مبدئًا عامًا كرَّستػو معظـ نصوصيا النظاـ في العامة الحريات تمثؿ
، سواء 2008المتعاقبة بداية مف اإلستقالؿ إلى غاية التعديؿ الدستوري لسنػة  الدستورية
ستوى ديباجتيا أو أحكاميا الدستورية، في حيف أحالت ىذه الدساتير مسألة تأطير عمى م

و تنظيـ الحريات العامة لمتشريع، و ذلؾ إقرارا منيا ألىمية الضمانات القانونيػة الواجب 
توفرىا و بالتالي تحديد أىـ القيود الشكمية و الموضوعية، في سبيؿ ضماف المحافظة 

ذي يدخؿ ضمف المياـ الرئيسية لمدولة و أىـ أولوية يتـ الحرص عمى النظػاـ العػاـ ال
عمييا خالؿ مسار استصدار جؿ القوانيف عموما و تمؾ التي تدخؿ في نطاؽ الحريات 

 العامة بالدرجة األولى.

و يختص البرلماف بإصدار التشريع في مجاؿ الحريات العامة، و يكوف ىذا عمى 
أ عمى الدستور، ىذا ما أثبتتو التجربة الجزائرية الخصوص في حالة وجود تجديدات تطر 

 والضبط عمى األقؿ، بحيث تشكؿ القوانيف التشريعية اإلطار العاـ لمحريات، تاركة التدقيؽ
كؿ مف السمطة التنفيذية والقضائية  -فيما بعد  -لممراسيػـ التنفيذيػة؛ حيث تسير  الالزميف

 .يؽ ىذه النصوص الوضعيةعمى حماية و ضماف ىذه الحريات مف خالؿ تطب

إف القانوف الوضعي ليس مستقالًّ بذاتػو عف الواقػع، إذ ُيعتبر وليد مختمؼ 
المتغيرات السياسية، اإلجتماعية، اإلقتصادية و الثقافية التي تطرأ عمى أرض الواقع، كما 
يستند في تقنيف أحكامػو عمى منطمقات إيديولوجية و ظواىر غير مستقرة زمنيا، تؤثر 

دورىا عمى مفيـو الحريات العامة و محتواىا، فقد يتَّسع مدلوؿ ىذه األخيرة أو يضيؽ ب
بحسب زاوية النظر إلييا و كذا طريقة معالجتيا، لتظؿ مسألة " الممارسة " ىي المعيار 
الحاسـ لتحديد مدى التطبيؽ األمثؿ ألحكاـ القوانيف الوضعية مف عدمو، عمى اعتبار أف 

المبدأ في حيف يمثؿ القيد الوارد عمييا اإلستثناء، ىذا مع التسميـ بأف ضماف الحرية يشكؿ 
 حمايػة أيػة حريػة يكػوف أوَّاًل بالقيػد القانونػي.

الجزائري  النظاـ ظؿ في العامة الحريات معالجة َعَرفت ضوء ىذه المعطيات، عمى
المحتشـ في دستور سنة  ُطُرقًا مختمفة، حيث كانت البداية بالتطرؽ لمدساتير المتعاقبة وفقا
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نظرا لمظروؼ الصعبػة التي جاء فييا و التي تتمثؿ أساسا في  حداثة استقالؿ  1963
، والذي كّرس ترقيػة 2008الدولة الجزائرية، وصوال إلى آخر تعديؿ دستوري في سنػة 

 المرأة عمى مستوى المجالس المنتخبػة كمحاولة مف السمطات العميا لمتدليؿ عمى اإلرتقاء
 بالحريات العامة.

الصادرة بعد  ، تبقى أبرز النصوص القانونية المتعمقة بالحريات العامة ووعمي و
المؤرخ في  31-90ممثمة في القانوف  2012إلى غاية بداية سنػة  1989سنػة  دستور

 أبريؿ 03المؤرخ في  07-90القانوف  1و المتعمؽ بالجمعيات، 1990ديسمبر  04
المتضمف القانوف  1997مارس  06المؤرخ في  09-97ألمر رقـ ا 2المتعمؽ باإلعالـ،

مف  تطمح إلى تكريس دولة القانوف في إطارٍ  3العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية،
سيطرة الحزب الواحد حقبة مف  بعد فتح المجاؿ أماـ الحريات العامػة التعددية السياسية و

 ـ لمنشاط الجمعوي. احتكار الدولة لمقطاع اإلعالمي وغياب شبو تا و

 1990مف  ) التي عرفتيا ممارسة ىذه الحريات إف مػدة أكثػر مف عشريف سنػةً 
قّيػدت مف الممارسة  التي النقائص ( كشفت عف العديد مف التجاوزات و 2011إلى غاية 

عتبػر حديثة التجربػة في تُ  المسار الديمقراطي في دولػةٍ  في عبرت عف تراجعٍ  الفعمية ليا و
العربيػة مف  المنطقة -و ال يزاؿ  –الذي كاف يسود  ضعفي سياؽ الو  المجاؿ، و ىذا

أعماؿ تخريبية، حيث أرجع معظـ المحمميف ذلؾ إلى الشعور  مظاىرات و احتجاجات و
يدر يرجع سببو بالدرجة األولى إلى عمميات الوالذي ، وضع السائدعف ال بعدـ الرضا

لى ذلؾ انعداـ مظاىر الحياة الكريمة لممواطف إ يضاؼ الحريات العامة لألفراد،انتياكات و 
ستجابػة ستماع إلييا واإلر انشغاالت المواطنيف بالشكؿ الذي يكفؿ اإليمر لت و غياب قنوات

 ليا.

                                                 

 
 .1990ديسمبر  05الصادرة بتاريخ: ، 53الجريدة الرسمية رقـ  1
 .1990أبريؿ  04، الصادرة بتاريخ 14الجريدة الرسمية رقـ  2
 .1997مارس  06، الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية رقـ  3
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الربيع العربي أو ما يطمؽ عميو بػ "  إف موجة الثورات التي عرفتيا الدوؿ العربيػة )
ة نظمباأل ت إلى اإلطاحةالتي أدّ  و ،مصر و ليبيا ( عمى غرار تونس و" 2011

 لو بدرجة أقؿ و – ، كاف ليا األثر المباشر في امتداد موجة االحتجاجاتةالقائم السياسية
التي شيدتيا العديد مف والياتيا، احتجاجات و إلى األوساط الشعبيػة في الجزائر،  -

مجاؿ إقرار  عنيفػة عكست النقائص الكبيرة لسياسة الدولة تجاه مواطنييا خاصة في
 .دوف قيود ممارستػياضماف  حرياتيـ و

 لزاماً  في األوساط الشعبيػة، كاف الذي تجمى الوعي أماـ ىذه التحوالت الجوىرية و
عمى عاتقيا مسؤولية امتصاص  خذاأل عمى السمطات الجزائرية التعامؿ مع الوضع و

رارىا مف طرؼ تـ إق"  اإلصالحات السياسية غضب الشعب، فكانت بذلؾ جممػة مف "
، 2011 أبريؿمف شير  (15) بتاريخ الخامس عشر رسمي   رئيس الجميوريػة في خطاٍب 

 ("02فقرة ) 79" خاصة المادة ، ومف منطمؽ الصالحيات الدستورية لرئيس الجميورية و
إعادة صياغػة جممػة مف التشريعات ذات الصمػة بممارسػة بالبرلماف أمر  مف الدستور،

ذلؾ بعد جممػة مف المشاورات  و ،في إطار تعزيز المسار الديمقراطي الحريات العامة
و التي  " ىيئة المشاورات حوؿ اإلصالحات السياسيةما أطمؽ عمييا " السياسيػة أجرتيا 

فعاليات  مع األحزاب السياسية وبتكميؼ مف رئيس الجميورية رئيس مجمس األمػة ترأسيا 
ليا  تىي ىيئة أوكم ، و2011طيمػة شير جواف  الشخصيات الوطنيػة المجتمع المدني و

قيت منيا استُ ُيفتَرض أنيا ميمػة إجراء مشاورات شكمت رصيدا مف األفكار والرؤى، 
 يتعمؽ األمػر بػ:  نة في ثالثة قوانيػف تتعمؽ بالحريات العامة، والتوجيات القانونيػة المتضمَّ 

 ؛القانوف العضوي المتعػمؽ باألحزاب السياسيػة 

 ؛انوف المتعمؽ بالجمعياتالق 

 القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ. 
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 مراجعـة القانون العضوي المتعـمق باألحزاب السياسيـة:فبالنسبة ل 

 06المؤرخ في  09-97إف التشريع السابؽ المنظـ لنشػاط األحزاب ىو األمػر 
كاف محؿ ي الذ و ،المتضمف القانوف العضػوي المتعمؽ باألحزاب السيػاسية 1997مارس 

العػمؿ حرية بمػا يعػزز  ، و ذلؾبعض أحكامػو في ظؿ اإلصالحات الجديدةفي مراجعػة 
 المسػار الديمقراطي. و يدعـيكػرس النظػاـ التعددي  السياسي و

تتمثػؿ التعدديػة  و "... :تحت ىذا العنواف صرح رئيس الجميورية في خطابػو و
:       قاؿ أيضا ، كماالثالثيف حزبا سياسيا..." السيػاسية في بالدنا عبػر وجود ما يقارب

وسوؼ يتعزز ىذا المسعى بمراجعػة القانوف المتعمؽ باألحزاب السياسية مف خالؿ  "
في مسار  نجاعة مشاركتيا أكثر تنظيميػا لجعؿ وظيفتيا و مراجعة دور األحزاب و

 ." التجديد

  زاب السياسيـة:مراجعـة القانون العضوي المتعـمق باألحأما فيما يخص 

-90القانوف  ىو ، كاف التشريع المعموؿ بػو في مجاؿ الجمعيات2012إلى غاية 
عديد الجمعيات التي تنشط في مجاالت مختمفة كالبيئة  ُأنشأت في ظمو الذي ، و31

جمعيات األحياء  جمعيات أولياء التالميذ و الرياضة و الشباب و األمومة و والطفولة و
حسب وزارة الداخمية فقد بمغ عدد الجمعيات المحمية  ، و... الخ والجمعيات الدينية

 روح العمؿ التطوعي ىذا العدد يعكس الجانب اإليجابي لمحس الجمعوي و ، و77361
، لكف مف الناحية العممية فإف أخرى مف جية العمؿ الجمعوي ىذا يعكس ثقؿ و مف جية،

ىذا بسبب جممة العوائؽ  ذا العدد، وال تصؿ إلى ى في الميدافعدد الجمعيات التي تنشط 
عمى رأس  التي تحوؿ دوف القياـ بالعمؿ الجمعوي أو باألحرى دوف ضماف الستمراريتو، و

المادي عموما، إذ كثيرا ما تشتكي الجمعيات مف مسألة  ىذه العوائؽ الجانب المالي و
 مية خاصة.عدـ وجود مقرات ليا و تشتكي مف ضعؼ دعميا ماليا مف قبؿ اإلدارة المح
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" إف المسعى ىذا يشمؿ أيضا : و في ىذا السياؽ كاف خطاب الرئيس كما يمي
تنظيميا مف أجؿ  وسائؿ نشاطيا و أىدافيا و توضيح مجاؿ الحركة الجمعوية و توسيع و

الوساطة بيف  إعادة تأىيؿ مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتيا فضاءات لمتحكيـ و
ػر نشاط سي  ريثما تتـ المراجعة المزمعة لمقانوف الذي يُ  ، والسمطات العمومية المواطنيف و

يا رسالتيا مف لُ و  خَ الجمعيات أدعو منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيؼ المبادرات التي تُ 
 .نخراط مف اآلف ضمف ىذا المنظور..."خالؿ اإل

 مراجعة القانون العضوي المتعمق باإلعالمو فيما يتعمق ب: 

 1990 أبريؿ 03المؤرخ في  07-90ؿ اإلعالـ القانوف كثيرا ما وصؼ رجا
إلى  (77)خصص مواده مف  ، بحجة أنوالمتضمف قانوف اإلعالـ بأنو قانوف لمعقوبات

 تولمين وؿ دوف ممارستػوحُ تَ  حفي ولمعقوبات الجزائية التي تعترض سبيؿ الص   (99)
واحتكار  اإلعالميغالؽ سياسة اإلن ، يضاؼ إلييا اإلستمرار في انتياجبشيء مف الحرية

المفروضة عمى العمؿ الصحفي واإلعالمي شتى القيود  والدولة لمقطاع السمعي البصري 
 .عموماً 

 إلى حد  ما د في غاية األىمية باعتباره كرسعَ رغـ سمبيات ىذا القانوف إال أنو يُ  و
التغيير  ية وحركالدورىا البارز في  ىمية وسائؿ اإلعالـ ونظرا أل الحرية اإلعالمية، و
بيدؼ بعث العمؿ  و ،الوحدة الوطنية ضمف إطار أخالقيات المينة وتكريس اليوية و

النشاط، كاف البد مف بعث  إعطاءه فضاء أكثر سعة لمحركية و الصحفي مف جديد و
" البد لي مف  قاؿ:حيف  الجميورية رئيس ىذا ما عبر عنو و ،إصالح في ىذا المجاؿ
اإلذاعة ىي كذلؾ صوت الجزائر  الـ الثقيمة المتمثمة في التمفزة وتذكيركـ بأف أجيزة اإلع

في اآلف ذاتو  الوحدة الوطنية و المسموع في العالـ، يمزميا اإلسياـ في ترسيخ اليوية و
ممثمييـ  نفتاح عمى المواطنيف وذلؾ باإل فوؽالترفيو، لكنيا مطالبة  تعميـ الثقافة و

سيتـ دعـ الفضاء السمعي البصري  ،الساحةة في مختمؼ األحزاب الحاضر  المنتخبيف و
مفتوحة لجميع اآلراء المتعددة  العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة وطنية و
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 يتمـ التشريع الحالي عمى والمتنوعة، وسيأتي قانوف اإلعالـ بمعالـ لمدونة أخالقية و
 .الخصوص برفع التجريـ عف ىذه الجنح الصحفية..."

اإلصالحات، شرعت السمطػة التنفيػذية في التحضيػر  بعد اإلعالف عف ىذه
لمشاريع قوانيف اإلصالحات مف أجؿ عرضيا عمى غرفتي البرلماف في دورة الخريؼ 

، 2012أربع أشير إلى غاية بدايػة فيفري  التي استمرت عمى مدار ، و2011لسنػة 
طبعيا جدؿ كبير  اإلصالح في أجواء التصويت عمى قوانيف بمناقشػة و تميزت ىذه الدورة

 قانوني في أوساط النواب و الساحة الوطنيػة عامة، تمحور ىذا الجدؿ نقاش سياسي و و
استقطب اىتماـ األحزاب السياسية  قد و ، حوؿ مضاميف تمؾ القوانيف بصفة أساسية

جرت  2011فعمى امتداد صائفة  ،الفكرية أوساط النخبة الثقافية و ووسائؿ اإلعالـ و
 .تالطروحا ختالؼ في الرؤى واإل مت بالتنوع وسَ تَّ تجاذبات فكرية اِ  ية ونقاشات سياس

و تـ  وغرفتيبصّوت عمييا البرلماف  ناقشيا و كمت مجموعػة القوانيف التيشَ 
بعد  أي ) 2012 يناير 15الجريدة الرسمية الصادر في  مف لعدد الثانيا إصدارىا في

اسية في مسػار إرساء القواعػد القانونيػة ( أشير مف اإلعالف عنيا( ركائز أس09) تسعػة
 بذلؾ: فكاف وتكريس اإلطار التشريعػي،

باألحزاب  المتعمؽ 2012 يناير 12المؤرخ في  04-12القانوف العضوي  .1
 ؛السياسيػة

 ؛المتعمؽ باإلعالـ 2012 يناير 12المؤرخ في  05-12القانوف العضوي  .2
 .مؽ بالجمعياتالمتع 2012 يناير 12المؤرخ في  06-12 القانػوف .3

يدفعنا  مػة الثالثةاالع إف قراءة ىذه النصوص القانونيػة الجديدة في مجاؿ الحريات
ما جاءت بو مف جديد و مدى استجابة ىذه التعديالت لتطمعات بدراسػة إلى القياـ 

المواطنيف عموما و المعنييف المباشريف بياتو القوانيف عمى الخصوص، و ذلؾ ال يكوف 
التي  و( السابقػةالقديمة )النصوص  مقارنػة بيف النصوص الجديدة والقياـ بإال مف خالؿ 

التعددية و اإلنفتاح و مراجعة مسألة احتكار الدولة  مرحمػة اإلنتقاؿ إلىتزامف صدورىا مع 
 1988أكتوبػر  و المعروفة بأحداث عقب أحداث داميػةلعدد مف القطاعات، و الذي كاف 
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ممارسة ىذه ميمة مف لظروؼ الحاليػة، تقييما منا لمرحمػة تختمؼ بدورىا عف ا و التي
دورىا،  كذا مكانتيا و اإلصالحات، و ىذه أبعاد إبراز أىـ دواعي وو بالتالي الحريات، 

 وأىـ المحاور التي تـ اإلصالح فييا. 

فتح المجاؿ أماـ النشػاط  إف حريػة إنشاء األحزاب السياسية و الجمعيات و
مانات ممكنة، ال يستدعي ىذه الضمانات القانونية في النصوص اإلعالمي بأكثر ض
الفاعميف عمى حد سواء  مختمؼ احتراـ المواطنيف و إنما كذلؾ في الوضعية فقط، و

الذي تركز عميو السمطات  النظاـ العاـ ىدؼ الحفاظ عمى لمضوابط القانونية بغية تحقيؽ
 .العمومية

بعد سياسي فرضتيا  تإف كانت ذا ة، وفإف إصالحات الحريات العام ،مف ثمػة و
 - عدا اجتماعيا، فيي تحمؿ أيضا بُ 2011األوضاع التي عرفتيا الدولة مطمع سنة 

فإف معالجتيا ال يمكف أف تنفصؿ عف األحكاـ القانونية المتعمقة بفمسفة لذلؾ قانونيا، 
 ة عامة.السمطة بصف عالقة المواطف باإلدارة و ومحتوى اإلصالح السياسي الشامؿ، و

الذيف يشكالف اإلطار المرجعي لمعالجة إشكالية اإلصالحات  و ،عديفإف ىذيف البُ 
الخاصة بالحريات العامة في القانوف الجزائري، يساىماف في بمورة أىمية الحريات العامة 

 معناصر التالية:اعتبارًا ل

ديمقراطية الشعبية : إرساء أحكاـ دستورية في جميع دساتير الجميورية الجزائرية الأوال   
المتعمقة بالحقوؽ  2008إلى غاية آخر تعديؿ دستوري لسنة  1963بداية مف دستور 

 وتيرةٍ  وفؽ والحريات األساسية لممواطف، باإلضافة إلى التعديالت التي عرفتيا ىذه األحكاـ
أقؿ ما يقاؿ عنيا أنيا بطيئة مقارنة مع األدوار التي لعبتيا الدولة في كؿ مرحمة مف 

 تعميؽ المسار الديمقراطي. مراحؿ بناء و

إف ىذه األحكاـ ترجمتيا مجموعة النصوص القانونية التي تزامنت مع كؿ إعالف 
 أو مبادرة إصالح سياسي، مثمما شيدتو اإلصالحات األخيرة. لمدستور،
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ؼ النوعي المختمِ  ىذه القواعد القانونية الجديدة ذات المحتوى الكمي وكما أف 
المتعارؼ عمييا في المجتمعات ث مقارنة مع المبادئ األساسية لمحرية العامة جديرة بالبح
 .الديمقراطية

المتزايد لمنظمات المجتمع المدني، أحزابا كانت أـ جمعيات، مف  اإلنشاء إف ثانيا:   
العميؽ الذي تمعبو ىذه الكيانات القانونية في بمورة الوعي في  شأنو إبراز الدور الياـ و

في ىذا  و ،مجتمع بضرورة ترقية وحماية حقوؽ اإلنساف والمواطف في الجزائرأوساط ال
الظرؼ بالذات، أيف أصبحت االنتياكات ظاىرة لمعياف، تبدأ مف القيود المفروضة عمى 

ممارسة نشاطيا في  وسائؿ وصوال إلى آليات و ،مختمؼ مراحؿ إنشاء ىذه التنظيمات
 قة عمييا.بَ ظؿ الرقابة المطْ 

مما سبؽ، فإف إشكالية اإلصالحات في مجاؿ الحريات العامة في الجزائر  اً انطالق
وظيفة الدولة في حماية الحريات  تتعمؽ بدور و شموالً  و تندرج في إشكالية أكثر اتساعاً 

احتياجات  ؿ ىذا الدور مع تزايد الوعي مف جية وو  حَ تَ  لمواطنييا، والجماعية  الفردية و
ضافة إلى مشاركة جيات أخرى إلى جانب مؤسسات الدولة األفراد مف جية أخرى، باإل

 الحديثة المنوطة بيا. تتكفؿ بالدور المساعد لموظائؼ التقميدية و

مف ثمػة فإف ىذه الوظائؼ التي تتكفؿ بيا األحزاب السياسية، الجمعيات ووسائؿ  و
تي حر، وجب توفر بعض الرىانات وال في إطار قانوني و اإلعالـ عمى أكمؿ وجو و

 تبقى الضامف الوحيد لمقياـ بيا عمى غرار: 

 غيػة الرفع مف حاالت التقييد التي التسييالت القانونيػة بُ  تكريس جممة مف الضمانات و
كذا فتح المجاؿ أماـ النشاط  النشاط الجمعوي، و عيؽ نشاط األحزاب السياسية وتُ 

تكريس  قراطيػة التعدديػة، واإلعالمي لضماف أكثر شفافيػة في إطار تعميؽ الممارسة الديم
 حريات المواطػف. حمايػة حقوؽ و ترسيخ عمميػة ترقيػة و و
 كذا اإلعالمي لجممػة المبادئ  الجمعوي و ضرورة احتراـ الفاعميف في النشاط الحزبي و

القانونيػة  المكرسػة في النصوص الدستورية و واألسس القانونيػة التي تقع عمى عاتقيػـ و
 اإلجػراءات. لتزامات المفروضػة مف خالؿ الشػروط وأي جممة اإلسابقة الذكر، 
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إف ىذه المبادئ تشكؿ الرىاف األساسي الذي يحكـ النظاـ القانوني لمحريات العامة 
مف ثمػة فإف إشكالية بحثنا  موضوعي لممحاور األساسية، و في ظؿ إصالح نزيػو و

لمحريات العامة لضمانات سوؼ تتمحور أساسا حوؿ مدى استجابة قوانيف اإلصالح 
اقتصادي و اجتماعي و ثقافي  جديدة مرجوة مف عممية اإلصالح في ظؿ سياؽ سياسي و

 متغير.

 اإلشكاليػة التاليػة:  ىاتو وفؽ دراستنانخمص إلى تناوؿ وعميػو، 

بالحريات العامـة ضمانـات جديـدة  متعمقةالإلى أي مدى كرست قوانين اإلصالحات 
 ؟ حمايـة ىذه الحريات العامة ـة لترقيـة وكفيـمة باالستجاب

 :تساؤالت فرعية ندرجيا مف خالؿ ما يمي تتفرع ىذه اإلشكالية إلى و

  ما ىي الضمانات الجديدة في مرحمة تأسيس األحزاب السياسية، الجمعيات و وسائؿ

 نطرح منيا السؤاليف التالييف:التي  اإلعالـ )النشرية الدورية( ؟ و

 شروط القانونية العامة لتأسيس الحزب السياسي، الجمعية، كيؼ تـ تكييؼ ال
 ؟ النشرية الدورية

  ،ما مدى اإلبقاء عمى الييكمة اإلجرائية لتأسيس الحزب السياسي، الجمعية
 ؟ النشرية الدورية

 اإلعالمي في  حجـ وسائؿ الرقابة عمى النشاط الحزبي، الجمعوي و ما ىي طبيعة و

 ظؿ اإلصالحات الجديدة ؟

 القضائية الناجمة عف ارتكاب المخالفات  ي طبيعة العقوبات القانونية اإلدارية وماى

مساسيا بمقتضيات ما مدى  و ،عند ممارسة النشاط الحزبي، الجمعوي و اإلعالمي

 ؟)أو انتياكيا( الحريات العامة 
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اختالؼ  ذلؾ بالنظر إلى تعدد و و ،نعالج ىذه اإلشكالية مف خالؿ مقاربة أفقيػة
ىي مقاربة تحميمية لكؿ مف  يا القانونية المميزة لكؿ حرية مف الحريات الثالث، وأنظمت

النسبة لكؿ النظاـ السابؽ، لتكوف بذلؾ دراسة مقارنة لمنظاميف ب النظاـ القانوني الحالي و
، و عميو، فإف المنيج الغالب عمى ىذا البحث ىو المنيج حرية بنوع مف التفصيؿ

ج دراسة المضموف عند دراستنا لمقوانيف محؿ البحث و ما المقارف، مع استعماؿ مني
 اسُتجد فييا.

و انطالقًا مما سبؽ، ارتأينا تناوؿ دراستنا ىاتو مف خالؿ فصميف أساسييف يمكف  و عميو،
 : إدراجيما كاآلتي

إجراءات تأسيس األحزاب  تعقيـد  شروط و الفصل األول: الحفاظ  عمى صرامة و
 وسائل اإلعالمالسياسية، الجمعيات و 

لكؿ مف األحزاب السياسية، الجمعيات  ءنشااإل مرحمة مف خالؿ ىذا الفصؿ نتناوؿ
مف خالؿ إبراز مدى توفر القوانيف الجديدة المنظمة ليذه  و ذلؾ وسائؿ اإلعالـ، و

فيما يخص الحريات الثالث عمى ضمانات جديدة لـ تكف واردة في القوانيف السابقة، 
 بالتأسيس.المتعمقة  اإلجراءات الشروط و

الفصل الثـاني: تضييق آليات النشاط الحزبي، الجمعوي، اإلعالمي في ظل 
 الرقابة المفروضة عمييا

عمى ىذا المستوى الثاني مف الدراسة سنحاوؿ التطرؽ لطبيعة وسائؿ الرقابة عمى 
 طالنشا النشاط الحزبي و الجمعوي و اإلعالمي، لمعرفة مدى تضييؽ ىذه الرقابة عمى

ما مدى التخفيؼ منيا في ظؿ القوانيف الجديدة، أـ أف األمر ينحصر فقط في  ، ووآلياتو 
ثـ ما ىي  ؛المقيدة لمختمؼ أوجو النشاط في أحكاـ جديدة إعادة صياغة الرقابة المشددة و

في حالة مساس العقوبات المقررة ما مدى  طبيعة العقوبات المسمطة عمى الفاعميف و
 .بالحريات العامة ارتكاب المخالفات
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 :و يمكف إدراج الخطة مفصمة كما يمي

األحزاب  إجراءات تأسيس شروط و تعقيـد عمى صرامة و : الحفاظاألول الفصل
 وسائل اإلعالم  السياسية، الجمعيات و

تفصيؿ في الشروط القانونيػة العػامة لتأسيػس األحزاب السياسية  :المبحث األول
  اإلعالـوسائؿ  والجمعيات و

 الحريات  الشروط المتعمقة بيدؼ و موضوع  قوانيػف إصالحات :المطمب األول
 تدقيؽ شروط العضوية لتأسيس األحزاب السياسية، الجمعيات :المطمب الثاني

 وسائؿ اإلعالـ و
المعقدة أماـ اتساع السمطة  اإلبقاء عمى اليندسة اإلجرائية الطويمة و: الثانيالمبحث 

 لإلدارة التقديرية
 االعتماد التأسيس مع استثناء الترخيص وبمبدأ نظاـ التصريح : طمب األولالم

  تزايد مظاىر السمطػة التقديرية لإلدارة في مرحمة التأسيس: المطمب الثاني

: تضييق آليات النشاط الحزبي، الجمعوي، اإلعالمي في ظل الرقابة الفصل الثـاني
 المفروضة عمييا

عمى عمؿ األحزاب، الجمعيات  الرقابػة اإلداريةوسائؿ  ديمومػة: المبحث األول
 اإلعالـوسائؿ و 

العالقات  التنظيـ و القيود المفروضة عمى عمميػة التسيير و: المطمب األول
 بالجيات األخرى

 اإلدارية عمييا تكثيػؼ الرقابة محدودية الموارد المػالية و: المطمب الثـاني
 القضائية و الرقػػابة اإلداريػػة ةعممياآلثار المترتبػة عف : المبحث الثاني

 قضائية الحؿ، التوقيؼ، كعقوبات إدارية و: المطمب األول
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ترتيب المسؤولية الجنائية الرتكاب المخالفات في إطار ممارسة : المطمب الثاني
 اإلعالمي النشاط الحزبي، الجمعوي و

 الخاتمة
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  :الفصل األّل

األحصاب  ات تأضٔظإجساٛ غسّط ّ تعكٔـد علٙ صسام٘ ّ  احلفاظ
 اإلعالوّضاٜل  الطٔاضٔ٘، اجلنعٔات ّ

جزائر منعرجا حاسما في النظاـ الالحات األخيرة التي عرفتيا صاإل تمثؿ قوانيف
حرية  التي تأثرت بيذه اإلصالحات فمف بيف المسائؿ، الجزائري في مجاؿ الحريات العامة

  ة اإلعالـ.كذا حري إنشاء األحزاب السياسية، الحرية الجمعويػة، و

ليس  وبالشكؿ الذي يحرر أكثر ىذه الحريات،  إال أف ىذا اإلصالح كاف متوقعاً 
اإلبقاء عمى نفس نظاـ التأسيس، إف لـ  و بالشكؿ الذي يحافظ عمى تأطيرىا التقميدي،

 نقؿ الخوض في تعديؿ غير جوىري.

دئي عمى في تنظيميا المب إف كانت قد فّصمت أكثر ذلؾ أف القوانيف األخيرة، و
عف وحي  اعد غريبيُ  دمقي   ، فإنيا قد احتفظت بنظاـ صاـر والتأسيسمرحمة مستوى 

 كذا عف فمسفػة اإلصالحات الجديدة في مجاؿ الحريات العامة. النظاـ الميبرالي، و

التأطير مف جية  يمكننا أف نستشؼ مظاىر ىذا التفصيؿ مف جية، و التحديد و
 .التأسيسمرحمة خالؿ اإلجراءات،  أخرى في الشروط و

نحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى إشكالية التأطير القانوني لمرحمة إنشاء 
األحزاب السياسية، الجمعيات، النشريات الدورية، مف أجؿ إبراز مدى تكريس ىذه 

 النصوص لضمانات التأسيس.

ي الت د بحث ذلؾ سنعالج في مبحث أوؿ الشروط القانونيػة لمتأسيس، وقصْ  و
لنعالج في ى ضمانيا لمحرية العامة المدروسة، مد ستسمح بتكييؼ طبيعة ىذه الشروط و

إشكالية  ،دة لمتأسيسانطالقا مف تحميؿ األنظمة المعتمَ  المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ، و
مدى توفرىا عمى الضمانات الكفيمة  الييكمة اإلجرائية المكرسة في قوانيف اإلصالح و

، عمى اعتبار أف القانوف إصدار النشريات الدورية الجمعيات و بإنشاء األحزاب و
إجراءات إصدار النشريات  العضوي المتعمؽ باإلعالـ تطرؽ بصفة أساسية إلى شروط و
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 عمى قوانيف أخرىالدورية بمختمؼ أصنافيا، مع إحالة مختمؼ نشاطات السمعي البصري 
 .في نفس المجاؿ

 

كاىْىٔـ٘ العـام٘ لتأضٔـظ األحصاب الطٔاضٔ٘ تفصٔل يف الػسّط ال :املبحح األّل
 ّ اليػسٓات الدّزٓ٘اجلنعٔات  ّ

األحزاب السياسية قصد اإلحاطة بجميع الشروط القانونية لتأسيس كؿ مف 
إصدار النشريات الدورية، نتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث إلى الشروط  ووالجمعيات 

الشكمية  ةؿ التركيز عمى الناحيموضوع الحرية قيد الدراسة، مف خال المتعمقة بيدؼ و
 والموضوعية لمنص )مطمب أوؿ(.

 ذلؾ طبيعة الشروط المتعمقة بالعضوية، و ثاف( إلىكما سنتطرؽ في )مطمب 
 ضمف النصوص الحالية.  إيجادىامبررات  بتحميؿ مختمؼ الشروط الجديدة و

 اص٘اخل صالحاتاإل: الػسّط املتعلك٘ بَدف ّ مْضْع  قْاىٔـً املطلب األّل
 احلسٓاتب

ممارسة حرية مف الحريات إلى النص القانوني،  يستند التفصيؿ في إنشاء و 
تكوف طريقة معالجتو وفيـ بقدر ما  ،موضوعاً  و شكالً  ارتقائو و وبقدر وضوح ىذا النص

مف  ىذا ما سنحاوؿ إبرازه ، وفي متناوؿ باحثي القانوفىدفػو  و تحديد موضوعو محتواه و
 .في فرعيف بالمطمخالؿ ىذا 

 ـ٘م٘ العامْضْع احلسٓ اليص الكاىْىٕ يف تفصٔل ٍدف ّ تعنل: األّلالفسع 

خالؿ مف  في تفصيؿ ىدؼ و موضوع الحرية العامة النص القانوني تعمؽيكمف 
 نقاط أساسية: ثالث التركيز عمى

 .طريقة تبويبو وحجـ النص  بالنظر إلىالناحيػة الشكمية: مف  -
 .ةمف حيث التعريؼ بالحريػ -
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 ىدؼ النص التشريعي. مف حيث التفصيؿ في موضوع و -

 حيث الشكلمن النص التشريعي  تعمقأوال: 

حجـ النص  يمكف تحديد مدى تعمؽ النص التشريعي مف حيث الشكؿ بالنظر إلى
 .طريقة تبويبوو )عدد المواد( 

 باألحزاب السياسية و قانوف الجمعيات وكذا ميز القانوف العضوي المتعمؽيما أوؿ 
مقارنة بالنصوص  طوؿ حجمياىو مف حيث الشكؿ،  ،القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ

نجد بأف المواد التي تحتوييا  عدد بالنظر إلىىذه الحريات، حيث  عالجتالسابقة التي 
 مقارنة بالنصوص السابقة.إلى الضعؼ عدد المواد القوانيف الجديدة انتقؿ بيا 

المتعمؽ  04-12ضمف القانوف العضوي تففيما يخص األحزاب السياسية، 
سبعػة أبواب، حيث يضـ كؿ  فيمادة مقسمػة  (84) أربعة و ثمانوف باألحزاب السياسية

 في مجمميا تضـ ،فصال (12)ة عشر يمكف تقديره إجماال بإثني  فصوؿعدد مف ال باب
المتضمف القانوف  09-97األمر ، بالنظر إلى بالمقابؿو  ؛قسما (17)سبعة عشر 

، و ىو ما يبيف مادة (46) ستة و أربعوف عضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية نجدال
 الفارؽ الواضح بيف القانونيف.

أربعة  المتعمؽ بالجمعيات 06-12القانوف  تضمف ما يخص الجمعيات،في و
عف القانوف  مادة إضافية (24) أربعة و عشروفػحجمو ب امرتفعمادة  (74وسبعوف )

90-31. 

حيث فنسجؿ نفس المالحظة بيف القانوف الجديد و القديـ،  ص اإلعالـ،أما فيما يخ
 (133مائة وثالثة وثالثيف ) المتعمؽ باإلعالـ (05-12) القانوف العضوي الحالي تضمف
  .مادة (106مائة وستة ) ( فكاف يضـ07-90أما القانوف السابؽ ) ،مادة
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التشريعي  المعيارية لمنص القيمة مف حيث ارتقاءتسجيؿ تجدر اإلشارة إلى  و ،ىذا
 (123)لمادة لما جاءت بو ا وفقا ذلؾ ، وإلى قانوف عضوي ، مف قانوفالمتعمؽ باإلعالـ

 .1996 مف الدستور

 يافي طريقة تبويبتفصيال  أكثرنستنتج أف ىذه النصوص الثالثة جاءت و منو 
 ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي: أف نمخصيمكف  و ،)مف الناحية الشكمية(

 طريقة تبويب النصوص القانونية المتعمقة بقوانين اإلصالح :1.1ول جد

النص 
 القانوني

عدد  عدد مواده النص القديـم
 األبواب

 عدد األبواب عدد مواده النص الجديد

األحزاب 
 السياسية

 09-97األمر
المتضمف القانوف 

 العضوي

القانوف العضوي  أبواب 3 مادة 46
12-04 

 أبواب  7 مادة 84

 أبواب 6 مادة 74 06-12القانوف  أبواب 6 مادة 50 31-90القانوف  عياتالجم
القانوف العضوي  أبواب 9 مادة 106 07-90القانوف  اإلعالم 

12-05 
133  
 مادة

 باب 12

 عدد كبيرعمى المتعمقة بالحريات العامة لجديدة النصوص ا اعتمدتقد  و ،ىذا
 و تداخميااتساع مجاؿ ىذه الحريات ية، مما يبرز، مف ج، ) المقتضيات( مف التأشيرات

االجتماعات ، مع مجاالت أخرى ال تقؿ أىمية عنيا مثؿ مجاؿ مكافحة الفساد
القيود القانونية الواردة  كثرةو مف جية أخرى، . ...إلخالمصالحة الوطنيةوالمظاىرات، 
مانا ضومراعاتيا  احترامياعمى فاعمي المجتمع المدني  يتوجبالتي و  عمى الحريات

 بالحريات الثالث. المتعمقة لجديدةقوانيف االيذه لتجنب اإلخالؿ ب

المتعمقة قوانيف ال الواردة في الجديدةفي الجدوؿ التالي إشارة إلى أىـ التأشيرات و  
 التي تـ اعتمادىا.، باألحزاب السياسية، الجمعيات و اإلعالـ
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 الحرياتبالمتعمقة  اتصالحفي قوانين اإلالواردة : التأشيرات الجديدة 2. 1جدول 
 العامة

 أىـ التأشيرات الجديدة التشريعيالنص 
القانوف العضوي 

12-04 
المتعمؽ 

باألحزاب 
 السياسية 

 .المصالحة الوطنية ميثاؽ السمـ و -
 .مجمس الدولة وتنظيمو وعممو باختصاصاتالقانوف العضوي المتعمؽ  -
  .ةالمظاىرات العمومي و باالجتماعاتالقانوف المتعمؽ  -
 .مكافحتو القانوف المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و -
 .األمر المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية -

القانوف العضوي 
12-05 

 المتعمؽ باإلعالـ

 مجمس الدولة وتنظيمو وعممو باختصاصاتالمتعمؽ  01 -98القانوف العضوي  -
 .االنتخاب بنظاـالمتعمؽ  01 -12القانوف العضوي  -
 .عمؽ باألحزاب السياسيةتالم 04-12نوف العضوي القا -
 .المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية 156-66األمر  -
 .المتعمؽ باألرشيؼ الوطني 04-88القانوف  -
 .المتعمؽ بعالقات العمؿ 11-90القانوف  -
 .المتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية 05-91القانوف  -
 .المتعمؽ بمجمس المحاسبة 20-95األمر  -
  .المتعمؽ باإليداع 16-96مر األ -
 .1998المتعمؽ بقانوف المالية لسنة  02 -97قانوف ال -
 .المتعمؽ بحماية التراث الثقافي 04-98القانوف  -
المحدد لمقواعد المتعمقة بالبريد والمواصالت السمكية  03-2000القانوف  -

 .والالسمكية
 .المتعمؽ بالمنافسة 03-03األمر  -
 .الحقوؽ المجاورة قوؽ المؤلؼ والمتعمؽ بح 05 -03األمر  -
 .المتضمف النظاـ المحاسبي المالي 11-07القانوف  -
 .المدنية والجزائية تاإلجراءاالمتضمف قانوف  09-08القانوف  -
المتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة  04-09القانوف  -

 .مكافحتيا اإلعالـ واالتصاؿ و تبتكنولوجيا
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 في عدد التأشيرات( ) زيادة جد معتبرة 
القانوف العضوي 

12-06 
المتعمؽ 

 بالجمعيات

 .مجمس الدولة وتنظيمو وعممو باختصاصاتالقانوف العضوي المتعمؽ  -
 .القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية -
 .المتضمف القانوف التجاري األمر -
 .األمر المتعمؽ بجمع التبرعات -
 .القانوف المتعمؽ بالجمارؾ -
 .تعمؽ بالتأمينات القانوف المتعمؽ بالتربية البدنية والرياضيةاألمر الم -
قامتيـ بيا وتنقميـ فييا -  .القانوف المتعمؽ بشروط دخوؿ األجانب إلى الجزائر وا 
 .محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد القانوف المتعمؽ بمينة المحاسب و -

 

 من حيث التعريـف بالحريــة اجتيادثانيا: 

التعريف باستعمال معايير اليدف إلى معيار اإلكتفاء بمن التعريف في نتقال اإل  -1
 :مختمفـة

 :    الحزب السياسي عمى أنو 04-12عرفت المادة الثالثة مف القانوف العضوي 
تجمع مواطنيف يتقاسموف نفس األفكار ويجتمعوف لغرض وضع مشروع سياسي مشترؾ  "

المسؤوليات في  ممارسة السمطات وإلى حيز التنفيذ لموصوؿ بوسائؿ ديمقراطية وسممية 
 ."قيادة الشؤون العمومية

محزب ل الثالث في تعريؼالمعايير  واستعمالاجتياد المشرع في  إلى تشير المادة
؛ (تجمع مواطنيف يتقاسموف نفس األفكار) المعيار العضوي حيث استعمؿ، السياسي
ع سياسي مشترؾ حيز يجتمعوف لغرض وضع مشرو  )و الموضوعيأو المادي والمعيار 
سممية  لموصوؿ بوسائؿ ديمقراطية و ) الغائيأو الوظيفي باإلضافة إلى المعيار  ؛التنفيذ(

  .وليات في قيادة الشؤوف العمومية(إلى ممارسة السمطات والمسؤ 
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قد عّرؼ المشرع الحزب عمى أساس معيار اليدؼ فقط في القانوف السػابؽ  و ،ىذا
 (.10 .1) اإلجمالي المقارف يظير في الجدوؿىو ما  و 1،يالأقؿ تفص يمكف اعتبارهمما 

توسيع أكثر في مجاالت  و تفاق عمى مدة حياة الجمعيـةشرط اإل التأكيد عمى  -2
 :يانشاط

اتبع المشرع نفس المنطؽ السابؽ عند تعريفو لمجمعية في المادة الثانية مف القانوف 
لمدة وييف عمى أساس تعاقدي عييف و/أو معنيعمى أنيا تجّمع أشخاص طب 12-06

 محددة أو غير محددة.

تضيؼ المادة "ويشترؾ ىؤالء األشخاص في تسخير معارفيـ ووسائميـ تطوعا  و 
لغرض غير مربح مف أجؿ ترقية األنشطة وتشجيعيا، السيما في المجاؿ الميني  و
الخيري  البيئي و والرياضي  الثقافي و التربوي و الديني و العممي و و جتماعياإلو 

 .واإلنساني...'

 يمي: مف خالؿ نص ىذه المادة نستنتج ما

ذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى الصفة  : والجمعيػة قد تكوف عقد محدد أو غير محدد المدة -
 التعاقدية لتكويف الجمعية.

لممجاالت التي تنشط فييا الجمعية،  اإلنساني و افة كؿ مف النشاط البيئي، الخيريإض -
االجتماعية  البيئية و المشاكؿ استفحاؿيا الت الحساسة التي فرضف بيف المجاوىي م
الظروؼ البيئية المتردية التي تعيشيا معظـ المدف الجزائرية،  و حاالت التموثمثؿ 

الدولية  بالنصوصباإلضافة إلى نشاط الجمعيات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف تأثرا 
  .ر خاصةواألوضاع التي تعرفيا البمداف العربية عامة والجزائ

                                                 

 
المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية عمى ما يمي:" ييدؼ  09-97تنص المادة الثانية مف األمر   1

( مف الدستور، إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائؿ ديمقراطية وسممية 42ياسي في إطار أحكاـ المادة )الحزب الس
 مف خالؿ جمع مواطنيف جزائرييف حوؿ برنامج سياسي، دوف ابتغاء ىدؼ يدر ربحا". 
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في الجدوؿ المقارف  الدراسة المقارنة الخاصة بيذا العنصر أيضا تـ تمخيصقد  و
(1 .11.) 

المتعمؽ بالجمعيات  06-12تجدر اإلشارة إلى أف القانوف  ،وفي نفس السياؽ
فّصؿ  و خصص الباب الرابع منو إلى األحكاـ المتعمقػة بالجمعيات ذات الطابع الخاص

الجمعيات الطالبية  الوداديات و ، المؤسسات وذات طابع خاص ، حيث تعد جمعياتفييا
 الرياضية. و

إنما البد مف إجراءات  ، وال تأخذ في مجمميا شكؿ الجمعيات إال أف ىذه األخيرة
 معينػة تكسبيا صفة الجمعية.

التي قاـ األشخاص المكمفوف بتسييرىا  1المؤسسة -حسب القانوف -فتعد جمعية 
 .السمطة العمومية المختصةبيا لدى بالتصريح 

فإذا تقدمت الييئات المكمفة بتسييرىا بطمب التسجيؿ، فإنيا تخضع لقواعد 
تكتسب بذلؾ نفس الحقوؽ ويقع عمى عاتقيا نفس  التصريح المنصوص عمييا قانونا، و

 الواجبات الخاصة بالجمعيات.

ص تندرج تحت تسمية المؤسسات كذلؾ، الجمعيات المنشأة مف طرؼ أشخا و 
طبيعييف أو معنوييف مف أجؿ ىدؼ محدد مؤسس عمى صمة قائمة أو معترؼ بيا مع 

 2شخص أو عائمة قصد ممارسة نشاطات ليا عالقة بيؤالء.

                                                 

 
ف طريؽ أيمولة المؤسسة ىيئة ذات طابع خاص تنشأ بمبادرة مف شخص أو عدة أشخاص طبيعييف أو معنوييف ع"  1

أمواؿ أو أمالؾ أو حقوؽ موجية لترقية عمؿ أو نشاطات محددة بصفة خاصة ويمكنيا أيضا استالـ ىبات ووصايا 
 المتعمؽ بالجمعيات. 06-12مف القانوف  (49المادة ) ،"حسب الشروط المنصوص عمييا في التشريع المعموؿ بو

ب مف المؤسس، تذكر فيو التسمية والموضوع والوسائؿ بحيث يحرر العقد المنشئ ليا بموجب عقد موثؽ بطم" 
، كما يجب عمييا أف خاص المكمفيف بوضعيا حيز التنفيذواألىداؼ المنشودة مف ىذه المؤسسة ويعيف الشخص أو األش

( إعالميتيف 2) السيما نشر مستخرج مف العقد الموثؽ في يوميتيف ، وشكميات اإلشيار المطموبة قانونا تقـو بجميع
 منو.  (50المادة ) "،ى األقؿ ذات توزيع وطنيعم
 المتعمؽ بالجمعيات. 06-12مف القانوف  (53)نظر المادة أ 2
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غير أنو ال يمكنيا استعماؿ تسميات ىؤالء األشخاص أو العائمة إال بموجب 
كاؿ حيث يجب أف تتطابؽ ىذه األش ،ترخيص مف أصحاب ىذا الحؽ مكرس بعقد رسمي

 مف المؤسسات المنشأة قبؿ صدور القانوف مع أحكامو في أجؿ أقصاه سنة مف صدوره.

نشأ مف قبؿ تُ  ، وات الطابع الخاص تسمية الودادياتيمكف أف تأخذ الجمعيات ذ
 أشخاص طبيعييف بحيث تيدؼ إلى:

تجديد عالقات الصداقة واألخوة والتضامف المقامة خالؿ مراحؿ مف العيش  -
 ميز بارتباطيا بقيـ متبادلة خالؿ أحداث خاصة.تت المشترؾ و

 حتفاؿ بيا في إطار الذاكرة الجماعيػة.اإل القيـ و تخميد الروابط و -

مع إدراج حكـ  ،ىذا 1.تخضع ىذه الجمعيات إلى نظاـ التصريح دوف سواه و
مقة أف تتطابؽ مع األحكاـ المتعبالوداديات التي تـ إنشاؤىا سابقا  إلزاـانتقالي يتمثؿ في 
 2في أجؿ أقصاه سنة واحدة. الجديدبقانوف الجمعيات 

تحاديات الرياضية كذا اإل الرياضية و الجمعيات الطالبية وو فيما يخص 
 ، فألزميا قانوف الجمعيات بضرورةالنوادي الرياضية الياوية والرابطات الرياضية و

 .وألحكام خضوعيا

خصيا  طات المختمفة التيالنشا نالحظ أف ىذه المجاالت و في ىذا الصدد، و
عية، و التي كانت تخضع في جم ختصاصا تكوف محؿالمشرع بأحكاـ خاصة عندما 

قانوف الجمعيات القديـ لممبدأ العاـ المطبؽ عمى الجمعيات ) الترخيص المسبؽ(، ليحيميا 
في القانوف الجديد إلى مبدأ آخر يتمثؿ في التصريح البسيط، و ىو ما يبيف ميؿ المشرع 

القانوف الجديد إلى تشجيع إنشاء الجمعيات في ىتو المجاالت، مف خالؿ تسييؿ في 
  .بمجرد تصريح بسيط إجراءات إنشائيا

                                                 

 
 ىذا النظاـ سنتقدـ بشرحو بالتفصيؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.  1
 المتعمؽ بالجمعيات. 06-12مف القانوف  (54)نظر المادة أ  2
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التي تخص تصنيؼ  التالية اإلحصائيات مف خالؿىذا ما سنحاوؿ توضيحو  و
 :وتوزيع الجمعيات عمى مستوى والية الجزائر) مف حيث النشاطات و العدد(

 2011ديسمبر  31توزيع الجمعيات عمى مستوى والية الجزائر إلى غاية تصنيف و : 3. 1جدول 

 عدد الجمعيات الصنؼ رقـ الصنؼ
 166 مينية 1
 569 دينية 2
 1841 تربية بدنية رياضية و 3
 618 ثقافة فف و 4
 879 أولياء التالميذ 5
 106 التقنيات العمـو و 6
 1669 األحياء و القرى 7
 135 وسط معيشي بيئة و 8
 127 معوقيف وغير مؤىميف 9

 06 مستيمكوف 10
 456 شباب وطفولة 11
 27 سياحة وتسمية 12
 05 عديف ومسنيفمتقا 13
 186 النساء 14
 308 التضامف، االسعاؼ 15
 11 األعماؿ التطوع و 16
 76 الطب الصحة و 17
 14 الطمبة قدماء التالميذ و 18

 7199 المجموع

 (2012-01-16) معيات لوالية الجزائر: مكتب الجالمصدر

 نالحظ أف الجمعيات في والية الجزائر موزعػة عمى (3. 1)مف خالؿ الجدوؿ 
ات المتعددة لمنشاطات: التسمي في ىذا العددما يالحظ  ، واصنف (18) ثمانية عشر
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 تأتي ، و% 25تمثؿ الجمعيات الرياضية أكبر نسبة بػ  ، مينية، دينية، ثقافية، ورياضية
ىذه األخيرة )جمعيات األحياء(  تحتؿ ، في حيف عيات األحياء في المرتبة الثانيةجم

تمييما في  . و% 21,74 تونسبما جمعية أي  20137ػ المرتبة األولى وطنيا بعدد يقدر ب
، كما يالحظ أف ىذه الجمعيات تشيد معدالت نمو بة ثالثة جمعيات أولياء التالميذمرت

 متسارعة.

دوؿ التالي تطور مجاالت أنشطة الجمعيات األكثر عددا عمى حيث يبيف الج
 (:2011-2006العاصمة )الجزائر مستوى 

: تطور مجاالت أنشطة الجمعيات األكثر عددا عمى مستوى العاصمة 4. 1 جدول
(2006-2011) 

نسبة العدد  2011 2010 2008 2009 2007 2006 الجمعية/ السنة
من إجمالي 
 الجمعيات

 ترتيبيا

 1 % 25 79 70 53 19 36 55 ضية وتربية بدنيةريا
 4 % 08 14 12 09 09 11 15 الثقافة والفن

 5 % 07 14 06 28 07 20 23 الدينية
األحياء والقرى والمناطق 

 الريفية
45 25 06 42 25 31 23 % 2 

 3 % 12 19 16 10 07 06 30 أولياء التالميذ

نالحظ سيطرة  (4. 1) في الجدوؿ مف خالؿ المعطيات اإلحصائية المشار إلييا
مف الحركة الجمعوية، في حيف  % 25الجمعيات ذات الطابع الرياضي، بحيث تمثؿ 

، كما نالحظ تراجع عدد الجمعيات الدينية % 07تشكؿ الجمعيات الدينية أقؿ نسبة بػ 
 جمعية. 14إلى  28مف  2011 و 2008 سنتي بالنصؼ بيف

تأسيس عدد كبير مف  سعينات ظيور وشيدت الجزائر منذ التىذا، و قد 
الجمعيات التي توجيت مجاالت تدخميا و اىتماميا نحو قطاعات جديدة مثؿ حقوؽ 

، حقوؽ المرأة، الدفاع عف المحيط و البيئة، إضافة إلى تنمية مجاالت فئات ذوي اإلنساف
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قاوليف، الخاصة، باإلضافة إلى جمعيات مينية خاصة بالتجار والفنانيف والم حتياجاتاإل
تشابو األىداؼ  أخرى تنضوي تحت غطاء المجاالت السابقة مع تعدد األسماء و و

 والغايات. 

إلى تزايد الجانب الكمي لمجمعيات كما  2011تشير المعطيات اإلحصائية لعاـ و 
أخذنا االختالؼ النوعي في أصناؼ الجمعيات كمؤشر ذو  اإذ نحو التنوع، و اتجيتأنيا 

مف الجمعيات،  جديدة  بروز أنواعجمعيات سجمت حركية مف خالؿ داللة سنجد أف ال
شرائح المجتمع، أي  عت الجمعيات مجاؿ تدخميا و أصبحت تمس كافة فئات وحيث وسّ 

 تنامي في المجاؿ النوعي.

التنشيط  و مف المجاالت التقميدية كالتربية اتجو الفضاء الجديد لمجمعياتقد  و
إضافة إلى  السكف، الصحة و االت عديدة كالبيئة والرياضي، ليكتسح مج الثقافي و
جتماعية التي تفاقمت في السنوات األخيرة، مما جعؿ إلابالقضايا  ىتماـاإلتنوعو و 

 الجمعيات تتخذ موقفا مطمبيا.  

ىي جمعيات أولياء التالميذ  و انحصر التسجيؿ عمى فئات قميمة مف الجمعيات و
نشاطيا  أف مثؿ ىذه الجمعياتما يميز  و ،لدينيةالجمعيات الرياضية و الجمعيات ا و

الفئة المستيدفة: فالجمعيات المسجدية تنشط في المساجد،  في المكاف و امحصور يكوف 
توجو لفئة األولياء الذيف لدييـ أبناء متمدرسيف،  وجمعيات أولياء التالميذ في المدارس و
 الذي يسكنو األعضاء. تنشط في الحي أما جمعيات األحياء فتيتـ بسكاف الحي و

، حيث تتواجد قميؿ مقارنة بالجمعيات الرياضية أما عدد الجمعيات النسوية فيو
، حيث عف تدعيـ الدور التقميدي لممرأة جمعية نسوية أغمبيا ال يخرج نشاطيا 186

 الطبخ. الطرز و تنحصر عمى الصناعات النسوية كالخياطة و

 ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: ، وىناؾ جمعيات ينصب نشاطيا عمى الفئات و
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 : عدد الجمعيات حسب الفئات.5. 1جدول 

المتقاعدين  المعوقين النساء الطابع الفئوي
 والمسنين

 تالميذ شباب وطفولة

 879 456 05 127 186 العدد

 : والية الجزائر.المصدر

نالحظ أف فئة التالميذ تأخذ أكبر حصة مف نشاط الجمعيات عمى مستوى والية 
 بيذه الفئة.  ىتماـاإلىذا راجع إلى  ائر، والجز 

 :تكريس حق المواطن في اإلعالم إلى التعريف الدقيق لنشاط اإلعالم مف -3

يقصد " المتعمؽ باإلعالـ:  05-12( مف القانوف العضوي 03جاء في المادة )
ر بأنشطة اإلعالـ كؿ نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائؿ أو أراء أو أفكار أو معارؼ عب

تكوف موجية لمجميور أو لفئة  ، وو مسموعة أو متمفزة أو إلكترونيةأية وسيمة مكتوبة أ
 . "منو

حؽ المواطف في اإلطالع  : "اإلعالـ عمى أنو 07-90في حيف عّرؼ القانوف 
التي تيـ المجتمع عمى الصعيديف  اآلراء وموضوعيػة عمى الوقائع  بكيفية كاممة و

ركتو في اإلعالـ بممارسة الحريات األساسية في التفكير حؽ مشا الدولي، و الوطني و
  1 ."مف الدستور 40 ،39 ،36 ،35التعبير طبقا لممواد  والرأي و

حؽ المواطف في “ لـ يعد اإلعالـالقانوف، نفس  مف (02)حسب المادة و عميو،  و
مف الشروط ال بد لو مف احتراـ العديد  “نشاط“ إنما و “موضوعية طالع بكيفية كاممة واإل

ما يشير إليو الجدوؿ ىذا  و ،05-12 أشار إلييا المشرع في القانوف العضويالتي 
 .(12. 1)المقارف 

 
                                                 

 
 .لمتعمؽ باإلعالـا 07-90المادة الثانية مف القانوف  1
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 تشريعيالنص الموضوع  و ىـدفعمى تأكيد الثالثا: من حيث 

موضوع الحريػة بحد  ىدؼ و موضوع النص القانوني و يوجد فرؽ بيف ىدؼ و
 .التشريعي النصموضوع  ؿ في ىدؼ ويفصلتىذه النقطة ا مف خالؿسنحاوؿ و ذاتيا، 

ييدؼ القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب فيما يتعمؽ باألحزاب السياسية، ف
تنظيميا  كيفيات إنشائيا و تحديد شروط و السياسية  إلى تعريؼ األحزاب السياسية و

 1مف الدستور. (123)و  (42) نشاطيا طبقا لممادتيف وعمميا و

القانوف إلى تحديد شروط ىذا ييدؼ وف المتعمؽ بالجمعيات، فأما فيما يخص القان
 2مجاؿ تطبيقيا. سيرىا و تنظيميا و كيفيات تأسيس الجمعيات و و

القواعد التي  ييدؼ القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ إلى تحديد المبادئ و كما 
  3حرية الصحافة. تحكـ ممارسة الحؽ في اإلعالـ و

ال الذي و ، "مصطمح "ييدؼل اإلستعماؿ الصريح ورة أعالهالمذك ما يميػز المواد
 ىدؼ ىذهفي  ؿ أكثريفصالت إلىالمشرع ميؿ بمما يوحي  ،في النصوص السابقة نجده

  .التشريعيةالنصوص 

مف كؿ نص تشريعي نستطيع أف نستشؼ محتوى  األولىعند قراءة المادة  كما أنو
بالتفصيؿ، حيث تمخص ىذه المادة  وادهالتطرؽ إلى كؿ م النص دوف قراءتو بالكامؿ أو

    في الجداوؿ المقارنة  إليو نشيرما  و ىذاالعناويف الواردة في محتوى النص،  أبرز
(1 .10( ،)1 .11( ،)1 .12). 

 

 
                                                 

 
 .باألحزاب السياسية المتعمؽ 04-90المادة األولى مف القانوف  1
 .بالجمعيات المتعمؽ 06-90المادة األولى مف القانوف  2
 .باإلعالـ المتعمؽ 05-90المادة األولى مف القانوف  3
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  األٍداف يف اليصْص التػسٓعٔ٘اتطاع ىطام  : تػّلب صٔػـ٘ امليع ّالفسع الجاىٕ

 التشريعيةمعظم مواد النصوص المنع في أوال: صيغـة 

كّرس القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية جممة مف األىداؼ والمبادئ لقد 
النشاط، إال  خالؿ مرحمتي اإلنشاء و تمتـز بيا أف ىذه األخيرة عمى األسس التي يجب  و
صيغة أمر أو نفي،  في، إما عمييا صيغة المنعب تغمّ األسس  مّيز ىذه المبادئ ويما  وأن

 ، حيث"يجب" ، "ال يجوز" ، "ال يمكف" ، "يمنع"المصطمحات التالية:  بر عنياو التي تع
المتعمؽ  القانوف العضوي موادفي الكثير مف  المانعة ىذه المصطمحات راتكر ظ الحَ يُ 

 1.باألحزاب السياسية

القانوف المتعمؽ و باإلعالـ  القانوف العضوي المتعمؽ كؿ مفيخمو ا، و لـ ىذ
  2.بعض موادىمافي  المنعت مف صيغ بالجمعيا

إف ىذه الصياغة مف شأنيا إبراز مدى حجـ القيود المفروضة عمى عممية إنشاء 
و ىو ما ممارستيا لنشاطيا، كذا  و ،وسائؿ اإلعالـ الجمعيات و و األحزاب السياسية
دارية حياؿ تخوؼ السمطات اإلمبرره  ، والناحية القانونيةمف  ستر  كُ قيود يمكف اعتباره ك

 .في مقدمتيااألحزاب السياسية  التي تأتيلتنظيمات التي تدخؿ في مجاؿ الدراسة، و ا

 األسس و المبادئ تساع نطاق األىداف وإثانيا: 

اإلعالـ و القانوف  تضمف القانوناف العضوياف المتعمقاف باألحزاب السياسية و
 ىذا ،لتأسيسأىداؼ ا وشروط  مبادئ و المتعمؽ بالجمعيات إشارات غامضة إلى أسس و

يصعب إلى حد كبير حصرىا مما  ،ىذه األخيرةنطاؽ  عاستا مف جية أخرى ومف جية، 

                                                 

 
1
 إلى المادة (05)) مف المادة  اب األوؿبالتحديد في الفصؿ األوؿ لمب و ،في القانوف المتعمؽ باألحزاب السياسية :مثال  
( 10عشرة ) ،المبادئ، وردت المصطمحات التالية: يمنع، ال يجوز، ال يمكف األسس و المتعمؽ باألىداؼ وو  ،((10)

 . اثنتيف مرات في حيف ورد مصطمح 'يجب' مرتيف
يمنع "ما يمي:  و التي تنص عمى جمعياتالمتعمؽ بال 06 -12( مف القانوف 16المادة السادسة عشر )في نجد مثال  2

 ".عف الجمعية مف التدخؿ في سيرىا طبيعي أجنبي وأ أي شخص معنوي
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 ذات معنى واسع عبارات نممس مف خالؿ القوانيف الجديدةوتحديد نطاقيا، حيث 
المكونات األساسية لميوية  " القيـ و ،""اليوية الوطنية"، "القيـ الوطنية مثؿوفضفاض 
فة السياسية"، "الصالح العاـ"، قتصادية لمبالد" و"الثقاالمصالح اإلفضال عف " 1الوطنية"،

 القيـ الوطنيػة". الثوابت و"

الموجودة في مختمؼ النصوص تعزز المخاوؼ بشأف  فيذه الصيغ الشائعة و 
القضائية أف  دارية والتي يمكف لمسمطات اإل ، والتفسيرات التعسفية الواسعة النطاؽ

ىذه  ية و شفافيةستقاللا إلى ما يمكف قولو حوؿ مدىالنظر بو ذلؾ ، تمنحيا إياىا
 السمطات.  

القيـ الوطنيػة، تجدر اإلشارة إلى عدـ إغفاؿ المشرع  عند الحديث عف الثوابت و و
إلى المقومات األساسية لمدولػة  متطرؽل 2،الجزائري في النص الجديد المتعمؽ بالجمعيات

فقد  و بالتاليالوطنيػة، واإلسالـ بوصفػو ديف الدولػة، أي المغة العربيػة باعتبارىا المغة 
 االتنظيمات المعموؿ بيا مثمما كاف منصوص فصؿ ىذه األخيرة عف أحكاـ القوانيف و

، والذي اكتفى فيو المشرع بالنص عمى المتعمؽ  بالجمعيات 31-90عميػو في القانوف 
 . التنظيمات المعموؿ بيا القوانيف وضرورة احتراـ 

ألوؿ و  ،المبادئ، أكد المشرع صراحػة األسس و ػة إلى جممة األىداؼ وإضاف
إلى الدور المنوط بيذه  المتعمؽ باألحزاب السياسية 04-12 العضوي في القانوف، ةمر 

عمؿ عمى تشكيؿ اإلرادة السياسية لمشعب في جميع مياديف الحياة ت ىااألخيرة باعتبار 
سير عمى تنفيذىا، كالمساىمة في تكويف ت مف خالؿ مجموعة األعماؿ التي 3العامة،

، فيي إذف دعوة إلى تكريس الديمقراطية التشاركية فعؿ الديمقراطيالرأي العاـ وتكريس ال

                                                 

 
 المتعمؽ باألحزاب السياسية. 04-12نظر المادة الثامنػة مف القانوف العضوي أ 1

 المتعمؽ بالجمعيات. 06-12القانوف   2
ة، وىي مادة جديدة في القانوف لـ تكف موجودة في المتعمؽ باألحزاب السياسي 04-12مف القانوف  (11)المادة   3

 القانوف السابؽ.
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حقو في  المجتمع المدني بصفة عامة في تفعيؿ الحياة السياسية و بإبراز دور المواطف و
 ممارسة السمطة. 

سياسية ثالث مجموعات مف عميو، تضمف القانوف المتعمؽ باألحزاب ال و
النظاـ الدستوري وعدـ  احتراـ"ػاألولى تتعمؽ ب ،ألحزابللمتنظيـ العاـ  األساسيةالمتطمبات 

 عدـ المساس بو و الحفاظ عمى التراب الوطني و المساس بالنظاـ الجميوري لمدولة و
ي أبعدـ تأسيس  االلتزاـ "ػتتعمؽ المجموعة الثانية ب . و"حماية الوطف وتأمينو والدفاع عنو

 واإلسالـ 1954ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيـ ثورة أوؿ نوفمبر  حزب سياسي أو
عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة  واليوية الوطنية أو عمى أسس دينية أو لغوية أو

 ". طائفية أو تمييزية

في القواعد الديمقراطية  و المبادئ و األىداؼو تتمثؿ المجموعة الثالثة في "تبني 
الحريات العامة الفردية والجماعية  احتراـتطبيقيا في ظؿ  تنظيـ الحزب وسيره ونشاطاتو و

 انتخاب وممارسة التعددية السياسية  احتراـ وحؽ المنتسبيف في االختيار الحر  احتراـ و
قد حرص القانوف الذي تضمف  الييئات القيادية والتداوؿ عمى المسؤوليات ونبذ العنؼ". و

ضماف حرية  السياسية و األحزابالتي تسعى مف أجميا  األىداؼعمى توضيح  مادة 87
حرية نشاطاتيا  التعبير الحر عف آرائيا ومشروعيا و في إطار القانوف و األحزابإنشاء 

 .ستغؿ ىذه الحرية لغرض إنشاء حزب قد تـ حموتُ  شريطة أف ال

امة قد فّصمت مف قوانيف اإلصالح الخاصة بالحريات الع فإف ذلؾ، زيادة عمى
الناحية الشكمية والموضوعية في الشروط العامة المتعمقة بتحديد ىدؼ وموضوع كؿ حرية 

ليذه  المبادئ المتوخاة مف عممية التأسيس األسس و ؼ وكذا األىدا ، وىعمى حد
ف ضيق ى، حتالدراسةمحور لالتنظيمات المشكمة  بعبارات واسعة النطاؽ يصعب ت وا 

لكؿ مف  التأسيسمرحمة صوص وفي جزئيا األكبر ركزت عمى ن، فإف ىذه الحصرىا
 وسائؿ اإلعالـ مف حيث الشروط الموضوعية. األحزاب السياسية، الجمعيات و
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صاب الطٔاضٔ٘، اجلنعٔات، ـسّط العطْٓ٘ لتأضٔظ األحـتدقٔل غ :املطلب الجاىٕ
 اإلعالو ّ ّضاٜل

أولتيا  ىذه الشروط و مت فيقد فصّ  تضمنت قوانيف اإلصالح شروط العضوية، و
، إال أف الشيء الميـ في بحثنا ىو التركيػز عمى الشروط الجديدة في ىذا اكبيػر  اىتماما

الجمعيات  مع إبراز مدى تقييد ىذه الشروط لحريػة إنشاء األحزاب السياسية و ،المجاؿ
، (11. 1(، )10. 1محاولة تمخيص ذلؾ في الجداوؿ المقارنة ) ، وولمحرية اإلعالمية

(1 .12). 

متجٔل ىطْٖ لتأضٔظ احلصب  اغرتاط حال٘ ميع جدٓدٗ ّإضاف٘ : الفسع األّل
 الطٔاضٕ 

األحزاب السياسية، تجدر  فيقبؿ التطرؽ إلى حالة المنع و شرط التمثيؿ النسوي 
 المتعمؽ باألحزاب السياسية عمى شروط 04-12اإلشارة إلى تأكيد القانوف العضوي 

قد فّرؽ المشرع في ىذا  ، و(17)السابعة عشر ( و10اشرة )العضوية في مػادتيو الع
حاالت  مف حيث الشروط و األعضاء المنخرطيف القانوف بيف األعضاء المؤسسيف و

 المنع.

 :موانعو و نخراطاإل شروط  .1

 04-12مف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية  (10)نصت المادة 
في حزب  االنخراطية بمغا سف الرشد القانوني جزائر  عمى ما يمي: "يمكف كؿ جزائري و

 منو في أي وقت. االنسحابأو  اختيارىماسياسي واحد مف 

 :ف ينخرط فيو أثناء ممارسة نشاطيـغير أنو ال يجوز أ

 ، القضاة -
 ،أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسالؾ األمف -

الذيف  كذا كؿ عوف مف أعواف الدولة ، وا يجب عمى أعضاء المجمس الدستوريكم
، القانوف األساسي الذي يخضعوف لو ينص المسؤولية و يمارسوف وظائؼ السمطة و
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    صراحة عمى تنافي االنتماء، قطع أية عالقة مع أي حزب سياسي طيمة ىذه العيدة 
   1الوظيفة." أو

تناولت المادة السابقة الشروط العامة لمعضوية ) شرط الجنسية، شرط  ،إذف
في الحزب السياسي بالنسبة لمقضاة و أفراد الجيش  االنخراطموانع السف(، إضافػة إلى 

الوطني الشعبي و أسالؾ األمف، إلى جانب أصناؼ أخرى وردت في الفقرة األخيرة مف 
يعود سبب المنع بالنسبة ليذه الفئات إلى حساسية الوظائؼ التي يشغمونيا  ىذه المادة، و

  .الحياد و مفتتطمب و ما

 الرتباطوفؽ المشرع في استبعاده ليذه الفئة ما داـ المنع مؤقت، فقد وُ  ،عميو و
سمح ليـ بالنشاط الحزبي في حالة نياية مياميـ في ىاتو الوظائؼ بالوظيفة فقط، إذ يُ 
مدى إمكانية التحكـ عف ىنا تساؤؿ ىايثار إال أنو  ،( سالفة الذكر10)المحددة في المادة 

 نتماءاإلالحزبية ليذه الفئات، بغض النظر عف  نتماءاتاإل تجاىات الفكرية وفي اإل
قد يكوف  التوجو أمر شخصي قد يولد مع الشخص، و و نتماءإلاأف  اعتبارعمى  الرسمي

 2مف الصعب التحكـ فيو. مكونات شخصيتو، و أحد

، ممشرع الجزائريل يمكفف صيغة عامػة، كابجاءت المادة و ما يمكف قولو أف ىذه 
أف يحدد نوعية ىذه  ،يع في تطبيؽ الشرط عمى ىيئات أو فئات كثيرةالتوس منعا لمتأويؿ و

 3الفئات أو الييئات.

 المؤسس: الشروط المطموبة في العضو .2

أف تخمؼ  ذلؾ، في األعضاء المؤسسيف لحزب سياسي ىي الشروط المطموبة و
 ىذا الحزب. اعتمادأحد ىذه الشروط يحوؿ دوف 
                                                 

 
مارس  06المؤرخ في  09-97مف األمر  (10)يجب عمييـ التعيد بذلؾ كتابيا" الموجودة في المادة  " وحذؼ عبارة  1

 ، المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية.1997
 .76ص ، 2010دار بمقيس لمنشر، الجزائر،  الجزائر )التطور والتنظيـ(،ياسيف ربوح، األحزاب السياسية في   2
بف  - الحقوؽ مذكرة ماجستير، القانوف العاـ، كمية رابح زبيبع، النظاـ القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر،  3

 .68، ص 2002/2003 عكنوف،
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 الشروط التاليػة: إلى باإلضافة

 وف مف جنسية جزائرية،أف يك -
 سنة عمى األقؿ، 25يكوف عمره  أف -
 أف يكوف متمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية، -
 .1954معاديا لمبادئ ثورة نوفمبر  عدـ سموكو سموكا -

 1:آخريفشرطيف أضافت  04-12مف القانوف العضوي  (17)المادة إال أف 

 ،(05)أال يكونوا في حالة منع كما ىو منصوص عميو في المادة  -
  .يجب أف تكوف ضمف األعضاء المؤسسيف نسبة ممثمة مف النساء -

 ا القانوني ؟مما ىي األسباب مف وراء تكريسي و ،فما المقصود بيذيف الشرطيف

 ( 05أوال: حالة المنع الواردة في المادة )

يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسو " نصت المادة عمى ما يمي: 
يف الذي أفضى إلى الد   استغالؿسيػرة عمى كؿ شخص مسؤوؿ عف مُ أو في ىيئاتو ال
 المأساة الوطنيػة.

يرفض االعتراؼ  منع مف ىذا الحؽ كؿ مف شارؾ في أعماؿ إرىابية وكما يُ 
التخريب ضد  تنفيذ سياسة تدعو لمعنؼ و و انتياج وبمسؤوليتو في المشاركة في تصور 

  2 "مؤسسات الدولة. األمة و

بعد التصويت عمى القانوف العضوي  المادة الكثير مف الجدؿ قبؿ وىذه أثارت لقد 
لجنة الشؤوف  عمى مستوى خاصة البرلماف لنواب بالنسبةلألحزاب السياسية، سواء 

اعتبرىا البعض أنيا تتصؿ بمنع  ، والسياسي ، أو في الوسط اإلعالمي والقانونية

                                                 

 
1
 ( مف ىذا الفصؿ.9. 1يظير في الجدوؿ المقارف ) 

 .المتعمؽ باألحزاب السياسية 06-12مف القانوف العضوي  (05)نظر المادة أ 2
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ية، بحجة أف مف تشكيؿ أحزاب سياساألعضاء السابقيف في الجبية اإلسالمية لإلنقاذ 
 200 حوالي عف ،1992منذ  ،عف العنؼ المسمح الذي أسفر الحزب المحظور مسؤوؿ

 رسميػة. ال وفقا لممصادرألؼ قتيؿ 

غيػر أف السمطات الجزائرية استندت في وضع ىذه المادة إلى األوضاع التي 
" المأساة  مادة الخامسػةفي ال سميتعرفتيا الجزائر خالؿ العشريػة السوداء أو كما 

 .الوطنيػة"

الشبكة  لتقرير (03)حسب ما جاء في المذكرة رقـ  مف جية أخرى، و
 باألحزابالمتعمؽ  04-12متوسطية المتضمنة التعميؽ وتحميؿ القانوف العضوي األورو 

، ىؿ ىي قرير طابع مسؤولية استغالؿ الديف، أثارت المادة حسب ما ورد في التالسياسية
 ؟ بع سياسي أو جنائيذات طا

إذا كانت جنائية، فال  ، ال يأتي القانوف عمى ذكر كيفيػة إثباتيا وفإذا كانت سياسية
والمتعمؽ بتنفيذ  2006فبراير  27المؤرخ في  01-06القانوف الجنائي أو األمر رقـ 

استغالؿ الديف الذي أفضى إلى المأساة “ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية يحدداف جريمة 
 التي يجب أف تشكؿ أساسًا ليذه المسؤولية. ” الوطنية

عالوة عمى ذلؾ، ال يزاؿ بعض ىذه المسائؿ مف دوف حؿ، خاصة وأننا نعمـ أف 
ينص أيضًا عمى وقؼ المالحقات القضائية الجنائية أو منح العفو  01-06األمر رقـ 

اء األشخاص ألي شخص مطموب أو محكـو أو محتجز عمى خمفية أعماؿ إرىابية باستثن
المتيميف أو المدانيف بارتكاب أفعاؿ مجازر جماعية أو انتياؾ لمحرمات أو استعماؿ 
المتفّجرات في األماكف العمومية، فضاًل عف المشاركيف في ىذه األفعاؿ أو المحّرضيف 

قد تـّ في ظّؿ درجة عالية مف التعتيـ. وبما أف  01-06عمييا. غير أف تنفيذ األمر رقـ 
    عاـ الجزائري ال يعرؼ عدد األشخاص الذيف استفادوا مف العفو، سواء العاـ الرأي ال

 تحديد باألحرى اف، فك01-06أو الخاص، عمى النحو المنصوص عميو في األمر رقـ 
نوع الجرائـ التي استفادت مف ىذه التدابير، فمف المستحيؿ تحديد ما إذا كاف قد تـ االلتزاـ 
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لبعض الجرائـ. فثمة شكوؾ رئيسية في ما يتعمؽ بيذا باالستثناء المنصوص عميو 
 1االستثناء نظرًا إلى أف قادة الجماعات اإلسالمية المسمحة قد استفادوا مف ىذه التدابير.

 اشتراط التمثيل النسوي في األحزاب السياسية ثانيا:

المتعمؽ بزيادة  2012ر يناي 12المؤرخ في  03-12صدر القانوف العضوي 
لمرأة لمتمثيؿ في الييئات المنتخبة، تزامنػا مع قوانيف اإلصالح المتعمقػة افرص وصوؿ 

 بالحريات العامة ) حرية األحزاب السياسية، حرية الجمعيات، حرية اإلعالـ(.

دستوري لسنػة مكرر مف التعديؿ ال (31) تمت المصادقة عميو وفقا لممادةو 
السياسية لممرأة بتوسيع حظوظ تعمؿ الدولة عمى ترقية الحقوؽ "  :التي تنص 2008

 ."تمثيميا في المجالس المنتخبة

"تستيدؼ المؤسسات ضماف مساواة  :تنصلممادة التي  اامتدادعد ىذه المادة تُ  و
قوؽ والواجبات بإزالة العقبات التي تعوؽ تفتح شخصية حكؿ المواطنيف والمواطنات في ال
، االقتصادية وحياة السياسية الجميع الفعمية في ال اإلنساف، وتحوؿ دوف مشاركة

 ."الثقافية ، وواالجتماعية

حتى بعض  القانوف الكثير مف المعارضة مف قبؿ األحزاب السياسية وىذا وجد 
، اره مف قبؿ المجمس الشعبي الوطنيإقر  حتى قبؿ المصادقة عميو و ،لمرجعيات الدينيػةا

، بؿ تعدتيا إلى ف اإلباضيةلقيادات الروحية ألعيافمـ تقتصر المواقؼ المعارضة عمى ا
بأشكاؿ مختمفة، حتى تمؾ التي كانت ليا مواقؼ مؤيدة  جؿ األحزاب السياسية ألسباب و

                                                 

 
إصالح “ والمتعمؽ باألحزاب السياسية، 2012يناير  12المؤرخ في  04-12: القانوف العضوي رقـ (03)المذكرة رقـ  1

تالؼ ئالتقرير ثمرة عمؿ مشترؾ بيف إ يعد ىذا ،"أـ تقييد إضافي لممجتمع، ولممجاؿ السياسي في الجزائر؟ سياسي
( والنقابة الوطنية LADDH( والرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف )CFDAعائالت المفقوديف في الجزائر )

بدعـ مف الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوؽ اإلنساف  و ،(SNAPAPالمستقمة لمستخدمي اإلدارة العمومية )
(EMHRN.) 
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إلشراؾ المرأة في العمؿ السياسي عمى غرار حزب العماؿ الذي اتخذ موقؼ معادي مف 
ىي إحدى حجج الحزب الذي اعتبر أف الفكرة مفروضة مف الخارج  و 1مبدأ المحاصصة،

ليمتنع مع حركة مجتمع السمـ عف المشاركة في  ،دوؿ أخرى غط عمى الجزائر ولمض
حزب النيضة  ممثمو انسحبفي حيف  ،العضوي التصويت عند المصادقة عمى القانوف

اإلسالمي والجبية الوطنية الجزائرية عند انطالؽ عممية التصويت، كتعبير معارض 
 لمنص المقترح.

، حيث اقترحت تضاربادقت عمى المشروع بالتميزت مواقؼ األحزاب التي ص و
 يلممجتمع الجزائر  ةالسوسيولوجي وما سمتو بالخصوصيات الثقافية  اتعديالت تراعي فيي

ير اليضاب العميا، التي تعتبرىا مناطؽ غ خاصة عندما يتعمؽ األمر بمناطؽ الجنوب و
فيا المتحفظة بررت بعض األحزاب السياسية مواق و ،مييأة لتطبيؽ مثؿ ىذا القانوف

أوالرافضة لمقانوف، بكونيا غير محضرة لتطبيؽ ىذا القانوف الذي يتطمب عددا أكبر مف 
يؤكد ضعؼ حضور المرأة داخؿ  وضعٌ  ،نتخابيةاإلالنساء داخميا لضميا إلى قوائميا 

 األحزاب السياسية في الجزائر. 

قانوف المقدـ تـ إدخاؿ تعديالت عمى العمى مستوى البرلماف في ختاـ النقاش  و
الطابع المحافظ  يقو الكثافة السكانية مف جيػة، ومف قبؿ الحكومة لكي يراعي في تطب

لتتراوح النسب الممنوحة لممرأة  ،أخرىاليضاب العميا مف جية  الذي ألصؽ بالجنوب و
% بالنسبة لممجمس الشعبي الوطني  50و  20داخؿ المجالس المنتخبة بالتدريج بيف 

 بمقار الدوائر األمرالبمدية عندما يتعمؽ  لممجالس الشعبية الوالئية و % 35 و 30وبيف 
 متوسطة(. صغيرة و ف)مد

                                                 

 
، فبعد أف كانت نسبة النساء ة" أثبت نجاعتػو في المغربطص أو "الكو جابي لممحاصصة أو الحصتدبير التمييز اإلي  1

، حسب تقرير الشبكة األورو متوسطية % مؤخرا 30، ارتفعت إلى 2002% قبؿ انتخابات  0,6في البرلماف ال تتعدى 
 .2012لحقوؽ اإلنساف 
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ارتفاع في  2012التشريعية لمعاشر مف شير ماي  نتخاباتاإلقد أسفرت نتائج  و
ىذا ما  ، و2007نتخابات التشريعية لسنة عمى مستوى البرلماف مقارنة مع اإلعدد النساء 

 تالي:الجدوؿ ال ويبن

 .2012و  2007: التمثيل النسوي في البرلمان بين 6. 1الجدول 

االنتخابات التشريعية لسنة  لبرلماناالتمثيل النسوي في 
2007 

االنتخابات التشريعية لسنة 
2012 

 إمرأة 146 إمرأة 31 العدد
 (462/ 146) % 32 (31/389)  % 7,9 النسبـة

 .موقع المجمس الشعبي الوطني: المصدر

 يمكف تجسيد الجدوؿ السابؽ في الرسـ البياني التالي: و

 

 

( لمنساء في المجمس % 7,9) 2007نتخابات إسّرت النسبػة الضئيمة في قد فُ  و
حتى مع  لألحزاب السياسية، و نتخابيةاإلالشعبي الوطني بصعوبة الوصوؿ إلى القوائـ 

السياسي ليست مرشحة المرأة عمى المستوى  أوضاعفإف  األخيرة نتخاباتاإلنتائج 
الذي الزاؿ يميز األحزاب  نغالؽاإلالنقالب نوعي كبير في المستقبؿ القريب، إذا راعينا 

المؤىالت ليـ داخؿ  نخبيا التي تتخوؼ مف منافسة النساء المتعممات و السياسية و
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داخؿ آليات  ىياكؿ الحزب مما سيجعميا تدافع عف مواقعيا عمى رأس األحزاب و
أة ر كما لف تكوف النظرة السمبية التي ما تزاؿ الم ،الوسائؿ وبشتى الطرؽ  نتخاباتاإل

، مثميا مثؿ بعض فئات المجتمع مؤسساتو نخبو و ؿ السياسي الرسمي وتحمميا لمعم
 1،نتخاباتباإل األمرالفئات الوسطى المتعممة، خاصة عندما يتعمؽ  كالشباب و األخرى،

وعي في عالقة المرأة بالعمؿ السياسي في ساعد لمحصوؿ عمى تغيير نتىي األخرى 
 الجزائر.

، بيف مختمؼ مستويات تقسيـ العمؿ الحاصؿ داخؿ األحزابفإف  مف جية أخرى،
 القرار وما يعكسو مف صراع وتنافس وعالقات، سواء عمى المستوى الوطني أو المحمي،

زاب أو عمى كوف عامؿ تفسير ليذا الحضور المحتشـ لممرأة عمى مستوى األحييمكف أف 
 مستوى قوائـ الترشح الحزبية.

ضورا داخؿ وعمى عكس الحزب فقد فضمت المرأة الجزائرية أف تكوف أكثر ح
بؿ كذلؾ التواجد عمى  نخراطاإل، حضور لـ يقتصر فقط عمى مؤسسات المجتمع المدني

وار ، ىذا ما يؤكد جزئيا النظرة النمطية لألدخاصة بالنسبة لمعمؿ الجمعويرأس منظماتو، 
التي تتقمدىا المرأة و القريبة مف النظرة التقميدية، فمياـ الجمعيات التي يغمب فييا العنصر 

، صحي، الطفولة أو محو األميػة....إلخ، مياـ ال تخرج جتماعياذات طابع  النسوي
 المرأة في نياية األمر مف صورتيا كأـ وزوجة.

مف ثـ عمى مستوى  و ،حتى أف حصر التواجد النسوي عمى مستوى األحزاب
يوجد  ، حيث الليف إلى الحياة السياسية بأكمميامف شأنو تعزيز وصو  ،المجالس المنتخبة

لكف ىذا ال يمنع التطور ، ساء في الحكومة أو في مجمس األمةحافز لضماف تمثيؿ الن
تطور العمؿ  2006 و 2000بيف سنتي  ، حيث ماالذي يشيده عمؿ المرأة بصفة عامة

 % لكؿ عاـ، وىذا ما يبينو الجدوؿ التالي:1% أي بمعدؿ  6 النسوي بنسبة

 
                                                 

 
 .1999، ناصر جابي، االنتخابات/ الدولة والمجتمع، دار القصبة، الجزائر  1
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 تطور العمل النسوي: 7. 1الجدول 

 2006 2001 2000 السنة
 % 18,86 % 14,18 % 12,89 تطور العمل النسوي

 . http://www.ministère-famille.gov.dz اٌّٛلغ ا٦ٌىزوٟٚٔ ٌٍٛىاهح إٌّزلثخ ٥ٌٍوح ٚ لؼب٠ب اٌّوأح :اٌّصذس

نتخابات، فإنو لـ يتـ تحديد أي صمة مع القانوف قانوف اإللكما ىو الحاؿ بالنسبة و 
الذي يحدد اإلجراءات الرامية إلى تعزيز فرص وصوؿ  03-12العضوي الجديد رقـ 

نسبة “تفرض توفر  (17) ، في حيف أف المادةإلى التمثيؿ في المجالس المنتخبةالمرأة 
تفرض عمى كؿ حزب  (41)أف المادة  و ،بيف األعضاء المؤسسيفمف ” ممثمة مف النساء

يتـ تحديد ىذه غير أنو لـ  ،“مف النساء ضمف ىيئاتو القيادية أف يضـ نسبة“سياسي 
ما مف نص يشير أيضًا إلى طبيعة اإلجراء الذي يجب اتخاذه في  ، والنسبة في القانوف

مرأة بيف قياداتو أو بيف أعضائو إـّ حزب ما، عمى سبيؿ المثاؿ، أي ـ يضحاؿ ل
عتماد ؟ ىؿ يجوز رفض منح اإل المؤسسيف. ىؿ يمكف لإلدارة إلحاؽ أي عقوبات بالحزب

 ؟ إلى الحزب ليذا السبب

 : تْضٔع غسّط العطْٓ٘ املتعلكـ٘ بتأضٔظ اجلنعٔاتالفسع الجاىٕ

لجمعيات الفصؿ بيف الشروط المتعمقة المتعمؽ با 06-12استيدؼ القانوف 
بالعضوية بالنسبة لألشخاص الطبيعييف مف جيػة، والمتعمقة باألشخاص المعنوييف 

الشروط الخاصة  فيالتشديد  منو محاولة الخاضعيف لمقانوف الخاص مف جية أخرى،
، باإلضافة إلى إدخاؿ المشرع 31-90في القانوف  عميو كانتبتأسيس الجمعيات كما 

 هزائري تعديالت في القانوف الجديد المتعمؽ بالجمعيات فيما يخص العدد الواجب توفر الج
 سة.الذي يتوافؽ وطابع الجمعيػة المؤسَّ  و ،في األعضاء المؤسسيف
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    المعنوية أوال: الشروط المتعمقـة بعضوية األشخاص الطبيعية و

و/أو معنوييف عمى تجمع أشخاص طبيعييف  06-12تقـو الجمعية حسب القانوف 
ىنا تبرز التفرقة بيف األشخاص  و 1عمى أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة،

 المعنوية فيما يتعمؽ بالشروط. الطبيعية و

ر جمعية ما متى توافرت طبيعي أف يؤسس أو يدير أو يسي   شخصإمكاف كؿ بف
 2 فيو ما يمي:

انونية الواجب توفرىا لسف الققمص المشرع الجزائري مف ا :سنة فما فوؽ 18بالغ سف   -
سنة  19ػ ، بعدما كاف سف الرشد المحدد بفي األشخاص الطبيعييف المؤسسيف لمجمعيات

 المتعمؽ بالجمعيات. 31-90طبقا لمقواعد العامة ىو الواجب توفره في إطار القانوف 
ا ىو نفس م ، وديد ما إذا كانت أصمية أو مكتسبةأف يكوف ذو جنسية جزائرية دوف تح  -

تكوف  عمى أف 154-87عمى خالؼ ما اشترطو القانوف  3كاف عميو في القانوف السابؽ،
نضماـ إلى مى األقؿ حتى يسمح لممتجنسيف باإلسنوات عػخمس الجنسية ب اكتسابمدة 

 مف التسعينات فقد حرر التشريع مف عبء ىذا الشرط. ابتداءعميو  وجمعية ما، 
 السياسية. متمتع بالحقوؽ المدنية و  -
 اعتبارىـرد لـ يُ  غير محكـو عميػو بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط الجمعية و  -

بالنسبة لألعضاء المؤسسيف، وىو شرط وجد في القانوف األخير دوف غيره مف القوانيف 
 التي سبقتو.

مف لمنصوص عميو في المادة الرابعػة إال أف المشرع قد حذؼ الشرط الرابع ا
" أال يكوف قد سبؽ لو سموكا مخالؼ لمصالح كفاح  متمثؿ في:ال 31-90لقانوف ا

 حيث لـ يجد المشرع داعيا لذكره. التحرير الوطني"،
                                                 

 
 المتعمؽ بالجمعيات. 2012 يناير 12المؤرخ في  06-12مف القانوف  (02)حسب المادة   1
 المتعمؽ بالجمعيات. 2012 يناير 12المؤرخ في  06-12مف القانوف  (04)المادة   2
 المتعمؽ بالجمعيات. 1990ديسمبر  04المؤرخ في  31-90القانوف   3
 .1987 يوليو 11المؤرخ في  15-87القانوف  4 
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ألوؿ مرة عمى جممة الشروط الواجب توفرىا في  06-12في حيف نص القانوف 
ىي  و ،ا مف تأسيس جمعيةو المعنوييف الخاضعيف لمقانوف الخاص حتى يتمكن األشخاص
 كما يمي:

ىو بذلؾ يستثني مف تأسيس الجمعيات  يف طبقا لمقانوف الجزائري: ومؤسس -
تأسيسيـ لمقانوف األجنبي، وعميو فأي شخص  خضعاألشخاص المعنوييف الذيف 

معنوي كاف تأسيسو يستند عمى القانوف غير الجزائري يقع تحت طائمة إبطاؿ 
 الجمعية بقوة القانوف.

 .مارسة لمنشاطمعية، أي في حالة مناشطيف عند تأسيس الج -
، بمعنى غير معاقبيف بإحدى العقوبات التي غير ممنوعيف مف ممارسة نشاطيـ -

 تمنعيـ مف ممارسة النشاط كالتوقيؼ مثال.

أضاؼ القانوف في فقرتػو األخيرة مف المادة الخامسة عمى أف تأسيس الجمعية  و
يذا بيذه الشروط تكوف ممثمة مف طرؼ شخص طبيعي يتـ تفويضو بصفػة خاصة ل

 الغرض.

التعامؿ مع  تسييؿاليدؼ مف إضافة ىذا الشرط راجع إلى تمكيف السمطات مف  و
، باإلضافة إلى تمكيف األشخاص المعنوية مف ة جياتاألشخاص المعنوية التي تضـ عد

 .بسيولة لتأسيس الجمعيةالقانونية اإلجراءات  اتباع

    حسب طابع الجمعيةالمؤسسين  ثانيا: اختالف عدد األعضاء

فإف عدد األعضاء  المتعمؽ بالجمعيات، 06-12مف القانوف  (06)حسب المادة 
 المؤسسيف لمجمعيات يكوف كما يمي:

 ( أعضاء بالنسبة لمجمعيات البمدية.10عشرة ) -
ثنتيف ات الوالئية، منبثقيف عف بمديتيف ( عضوا بالنسبة لمجمعيا15خمسة عشر ) -

 عمى األقؿ.



41 
 

سبة لمجمعيات ما بيف الواليات منبثقيف عف ثالث ( عضوا بالن21) عشروف واحد و -
 واليات عمى األقؿ. (03)

عشرة  اثني( عضوا بالنسبة لمجمعيات الوطنية منبثقيف عف 25عشروف ) خمسة و -
 والية عمى األقؿ. (12)

 األعضاءباإلشارة إلى وجوب أف يكوف عدد  31-90القانوف  اكتفىفي حيف 
، دوف تحديد عدد األعضاء حسب األقؿ( عضوا عمى 15يف خمسة عشر )المؤسس

 البمديات أو الواليات.

يرجع السبب في اختالؼ عدد األعضاء حسب طابع الجمعية إلى اختالؼ  و
ىذا يقتضي  مف ثـ عمى المستوى الوطني، و الوالية و الكثافة السكانية بيف البمدية و

 .رورة عدد مختمؼ حسب اإلقميـبالض

  اليػسٓ٘ الدّزٓ٘إصداز باملتعلك٘ الػسّط تػدٓد : الفسع الجالح

لمنشريات الدورية عمى غرار  إال كما أسمفنا سابقا، لـ يتطرؽ قانوف اإلعالـ الجديد
و أحاؿ األحكاـ الخاصة بوسائؿ اإلعالـ األخرى عمى قوانيف أخرى  ،القانوف القديـ

 متخصصة كقانوف السمعي البصري الذي يتـ التحضير إلصداره.

األحكاـ المتعمقة  05-12القانوف العضوي شريات الدورية التي أورد فيما يتعمؽ بالن
مدير المشروط المتعمقة بل يفمعالجة القانون نالحظ، 07-90بيا عمى غرار القانوف القديـ 

  كؿ عمى حدة. ،الدوريةالشروط الواجب توفرىا في النشرية  ومسؤوؿ النشرية 

 ر النشريةمديل تشديد في المستوى العممي والمينيأوال: 

تتمثؿ فيما الموضوعية، فيو جممة مف الشروط  ريجب عمى مدير النشرية أف تتوف
 1 يمي:

                                                 

 
 المتعمؽ باإلعالـ. 05-12مف القانوف العضوي  (23)نظر المادة أ  1
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 ؛جامعية ةأف يكوف حائزا لشياد -
 ؛سنوات في ميداف اإلعالـ بالنسبة (10) عشر أف يتمتع بخبرة ال تقؿ عف -

سنوات خبرة في الميداف التقني ( 05خمس ) العاـ، و لإلعالـلمنشريات الدورية 
 ؛لنسبة لمنشريات الدورية المتخصصةالتكنولوجي باو 

 ؛أف يكوف جزائري الجنسية -
 ؛أف يتمتع بحقوقو المدنية -
 ؛مة بالشرؼكـ عميو بعقوبة مخأال يكوف قد حُ  -
بالنسبة لألشخاص  1954أال يكوف قد قاـ بسموؾ معاد لثورة أوؿ نوفمبر  -

 .1942المولوديف قبؿ يوليو سنة 

وط، و بالنظر إلى الجديد الذي جاء بو القانوف استعراض ىذه الشر مف خالؿ 
العضوي المتعمؽ باإلعالـ، يمكننا القوؿ أف ىذه الشروط الجديدة مف شأنيا المساىمة في 

عموما و النشريات الدورية التي خصيا القانوف  تعزيز القدرات المينية لوسائؿ اإلعالـ
شريات الدورية، غير أنو يمكف الرفع مف المستوى التأىيمي لمدراء الن و بيذه الشروط،

مف التأىيؿ و اإلحترافية كفاءات عمى مستوى عاؿ ف الشرطيف الجديديف استبعاد ليذي
تعوزىا توفر ىذيف الشرطيف مف إدارة النشريات الدورية، و ىو ما يخؿ بمبدأ اإلستحقاؽ 

 لألكفأ )األكثر كفاءة(. 

 الدورية ات: الشروط المرتبطة بإصدار النشريثانيا

عمى كؿ عدد مف النشرية  05-12( مف القانوف العضوي 26تشترط المادة ) 
 ما يمي: تبيافالدورية 

 ؛لقب مدير النشرية سـ وإ -
 ؛اإلدارة عنواف التحرير و -
 ؛عنوانو الغرض التجاري لمطابع و -
 ؛سعرىا ر النشرية وو دورية صد -
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 .عدد نسخ السحب السابؽ -

 ابؽ، أبقى عمييا القانوف الجديد كما ىي.و ىي نفس الشروط التي كانت في القانوف الس

 

اتطاع  معاملعكدٗ  اإلبكاٛ علٙ اهليدض٘ اإلجسأٜ٘ الطْٓل٘ ّ :الجاىٕاملبحح 
 لإلدازٗ التكدٓسٓ٘ الطلط٘

لحريات في مجاؿ األحزاب اب ةالخاص اتصالحاإلالقوانيف المتعمقة ب تعدوال 
عف كونيا استمرار  ،اءات التأسيساإلعالـ، في شقيا المتعمؽ بإجر  ، الجمعيات والسياسية

، واجيو تنظيمات المجتمع المدنييالطويؿ الذي  ي الصاـر و المعقد وفي التنظيـ اإلجرائ
ىذا  ) مطمب أوؿ(،عتماد بعد التصريح التأسيسيذلؾ مف خالؿ اإلبقاء عمى نظاـ اال و

مة مف مف جية أخرى اتساع نطاؽ السمطة التقديرية لإلدارة في كؿ مرح مف جية، و
. 1(، )10. 1) ص ذلؾ في الجداوؿ المقارنةنمخ و ؛) مطمب ثاف( مراحؿ التأسيس

 .في نياية الفصؿ (12. 1(، )11

 عتناداإل  مع اضتجياٛ الرتخٔص ّ ٕ: مبدأ ىعاو التصسٓح التأضٔطاملطلب األّل

وسيمة مف وسائؿ اإلعالـ يتطمب  إصدار إف إنشاء حزب سياسي أو جمعية أو
، غير أف أكدت عمييا قوانيف اإلصالح النصوص القانونيػة السابقة و يانظمتإجراءات 

ىنا تجدر اإلشارة إلى تكييؼ  ، وختمؼ باختالؼ نوع الحرية المؤسسةىذه اإلجراءات ت
ىذه اإلجراءات مف خالؿ أنظمة التأسيس إلبراز فيما إذا كنا أماـ قيود تشكؿ حماية ليذه 

 .اتكويف السيؿ والسريع ليالحريات أـ أنيا قيود تعرقؿ مف ال

، الجمعيات باألحزاب السياسيةعند قراءة النصوص القانونية الثالث المتعمقة و 
فما ، نظاـ االعتماد و يص، نظاـ الترخي، نجد كؿ مف نظاـ التصريح التأسيسواإلعالـ
 ؟عممية التأسيس ما أثره عمى  ، ومن ىتو األنظمة كل نظام ب المقصود
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اإلدارة بكؿ نشاط يقـو بو حزب  إعالـطار يقـو عمى أساس إذا كاف نظاـ اإلخ
ىتو ف يكوف ليا أي سمطة أو قرار تتخذه اتجاه أدوف  أو نشرية دورية سياسي أو جمعية

    ، فإف نظاـ الترخيص يقـو عمى مبدأ الموافقة المسبقة لإلدارة لقياـ الحزب التنظيمات
ييدؼ إلى  ، وة إعالـ سمعي بصريأو إصدار نشرية دورية أو بث وسيمأو الجمعية 

ىل قوانين اإلصالح لكف التساؤؿ المطروح :  ،تفادي التجاوزات واالنحرافات في الممارسة
  نظام ىو  واالستثناءكون المبدأ ىو نظام التصريح  احترمتالخاصة بالحريات 

 ؟ عتماداإل

      اإلعتمادمع تكريس مبدأ ، كال النظاميفالمشرع القوانيف السابقة، اعتمد ي فف
كاستثناء عف القاعدة العامة، و ىو ما أكد عميو في قوانيف ترؾ نظاـ التصريح  و

 .اإلصالح، التي كاف ينتظر منيا أف تأتي بالجديد في ىذا الصدد

  :ثالث مراحؿ يخضع تأسيس حزب سياسي إلىففيما يتعمؽ باألػحزاب السياسية، 
ودعو أعضاؤه المؤسسوف لدى تصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكؿ ممؼ ي .1

 الوزير المكمؼ بالداخمية.
 تسميـ قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي في حاؿ مطابقة التصريح. .2
 الحزب السياسي بعد التأكد مف استيفػاء شرط المطابقة ألحكاـ القانوف اعتمادتسميـ  .3

 .العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية

تسميـ تأسيس و بالتصريح التأسيس الجمعيػة إلى  يخضعأما فيما يخص الجمعيات، 
تتمثؿ في عقد جمعية عامة  ابتدائيةتسبؽ ىذه المرحمة اإلدارية مرحمة  و، وصؿ التسجيؿ

 .تأسيسية

يخضع إصدار النشرية الدورية لنظاـ التصريح أما فيما يخص قانوف اإلعالـ، 
 .عتماداإلنظاـ  والتأسيسي 
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كذا إصدار  و األحزاب السياسية، ومعيات و عميػو، نستنتج أف تأسيس الج
  يمر بمرحمتيف ىما: الدورية النشريات

 مرحمة التصريح التأسيسي 
 الحالةكؿ حسب  ،مرحمة اإلعتماد. 

 التأضٔظ  عنلٔ٘ أثسِ علٙ  نْضٔل٘ إخطـاز ّ : التصسٓح التأضٔطٕاألّلالفسع 

       يةو جمععتبر التصريح التأسيسي المرحمة األولى لتأسيس حزب سياسي أيُ 
مدى مطابقتو تدرس  و يتجمى ذلؾ مف خالؿ ممؼ تستقبموو دورية، إصدار نشرية  وأ

 محددة.مختصة في آجاؿ سمطة 

  استقبالوالجية المسؤولة عن  : حجم ممف التصريح بالتأسيس وأوال

الفصؿ األوؿ في المتعمؽ باألحزاب السياسية  04-12القانوف العضوي نص لقد 
إلى  أوال سنتطرؽو ، محزب السياسيلمرحمة التصريح التأسيسي عمى ني لباب الثاامف 

 :اثنيفعنصريف  بالتركيز عمى ، و ذلؾالتصريح بتأسيس الحزب

 ؛حجـ ممؼ التصريح التأسيسي -
 .لممؼالمعنية بالنظر في االجية  -

 :يح التأسيسيحجم ممف التصر  -أ

جموعة مف الوثائؽ توفر مبعد يداع ممؼ التصريح بتأسيس الحزب السياسي إإف 
 1 يشمؿ ممؼ التأسيس ما يأتي:حيث لدى جية محددة قانونا، يكوف  المطموبة

 عنواف  سـ وإذكػر فيو يُ  ،أعضاء مؤسسيف ةػو ثالثيجب أف يوقع : وطمب التأسيس
 .عناويف المقرات المحمية إف وجدت كذا مقر الحزب السياسي، و و

                                                 

 
 .المتعمؽ باألحزاب السياسية 04-12مف القانوف العضوي  (19)المادة   1
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ألعضاء المؤسسيف بضرورة ازاـ إل ما يمكف مالحظتو مف خالؿ ىذه النقطة ىو
مقر الحزب أو المقرات المحمية عمى عكس ما نص عميو  عنواف و سـ وإ تحديد

  .09-97ر ماأل
 مؤسساف عمى األقؿ عف كؿ والية منبثقة عف ربع  تعيد مكتوب يوقعو عضواف

 د ما يمي:ييتضمف ىذا التع و ،األقؿ( واليات الوطف عمى 1/4)
 القوانيف المعموؿ بيا. احتراـ أحكاـ الدستور و -
 نصوص عمييا.مفي اآلجاؿ ال يعقد المؤتمر التأسيس -

ىو  كتوب الذي اشترطو القانوف الجديدمف خالؿ التعيد المما يمكف استنتاجو 
 -97في األمر  اواردكاف رفع التقييد الذي  عندما، إنشاء األحزاب السياسيةتسييؿ عممية 

 امؤسس اعضو  25تعيد مكتوب مف طرؼ كاف يمـز لتأسيس الحزب توقيع ، حيث 09
 ( واليات الوطف.1/3عمى األقؿ عف كؿ والية عف ثمث )

ممؼ الذي يتوجب أف يتضمنو  تعيد المكتوبال عف طمب التأسيس وبغض النظر 
فيما  09-97عميػو في األمر  اتغيير عما كاف منصوصأي  لـ يطرأ، طمب التأسيس

 :يخص

  ؛ع تمييدي لمبرنامج السياسيمشرو 
 ؛مف عقود ميالد األعضاء المؤسسيف ستخرجاتم 
  ؛لألعضاء المؤسسيف (03)القضائية رقـ مستخرجات مف صحيفة السوابؽ 
 ؛شيادات الجنسية األصمية لألعضاء المؤسسيف 
 شيادات إقامة األعضاء المؤسسيف. 
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تورط مؤسس الحزب السياسي  ـعد شيادة تثبتاشتراط المشرع عف  ىتخم في حيف
  1في أعماؿ ضد الثورة التحريرية. 1942 ليوالمولود قبؿ يو 

   الجديد  مف القانوف (12)أضافت المادة  أما فيما يخص قانوف الجمعيات،
المنصوص عمييا  التصريح بتأسيس الجمعيات ممؼالوثائؽ المطموبة في إلى ( 12-06)

 الوثائؽ التالية: 2 (31-90) القديـ ( مف القانوف09في المادة )

  مف صحيفة السوابؽ القضائية لكؿ عضو مف األعضاء  (03)مستخرج رقـ
 ؛المؤسسيف

 .الوثائؽ الثبوتيػة لعنواف المقػر 
 

يخضع إصدار كؿ نشرية دوريػة إلجراءات قانوف اإلعالـ، فأما فيما يخص 
موقع مف طرؼ المديػر  تصريح مسبقمراقبة صحة المعمومات، بإيداع  التسجيؿ و

، مباشرة يسمـ لو وصؿ بذلؾ و ،لصحافة المكتوبةمسؤوؿ النشرية، لدى سمطة ضبط ا
 أف يتضمف التصريح ما يأتي:عمى 
 ؛عنواف النشرية و توقيت صدورىا 
 ؛موضوع النشرية 
 ؛مكاف صدورىا 
 ؛لغة أو لغات النشرية 
 ؛ىؿ المديػر مسؤوؿ النشريةمؤ  عنواف و لقب و سـ وإ 

                                                 

 
 المتضمف القانوف العضوي لألحزاب السياسية. 09-97مف األمر  (14)المطة العاشرة مف المادة   1
مى ما عمف ىذا القانوف بممؼ يشمؿ  (07)تأسيس المذكور في المادة " يرفؽ تصريح ال(: 09جاء في نص المادة )  2

 يأتي:
وظائفيـ وعناويف  لمدنية وقائمة بأسماء األعضاء المؤسسيف وأعضاء الييئات القيادية وتوقيعاتيـ وخاالتيـ ا -

 ؛مساكنيـ
 ؛بقتاف لألصؿ مف القانوف األساسينسختاف مطا -
 ." محضر الجمعية العامة التأسيسية -
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 ؛الطبيعػة القانونية لشركة نشر النشرية 
 ؛مالؾ أو المالؾعناويف ال أسماء و 
 ؛مكونات رأسماؿ الشركة أو المؤسسة المالكة لعنواف النشرية 
 السعر المقاس و. 

التصريح بالتأسيس الذي تقـو بو األحزاب السياسية أو الجمعيات أو المدير  ويكوف
 بالنظر فيو.   تختص، حسب الحالة، موجو إلى جية أو جيات إداريةمسؤوؿ النشرية 

 :التأسيسي التصريحممف نظر في الالمعنية ب الجيات اإلدارية -ب 

ألحزاب لممؼ التصريح التأسيسي بالنسبة المختصة بالنظر في تختمؼ الجية 
نشرية الب يتعمؽفيما  وعف تمؾ المختصة، مجمعياتبالنسبة ل تمؾ المختصةالسياسية عف 

 .الدورية

 1لداخميػة،تأسيس لدى وزارة االيودع ممؼ التصريح ب ،محزب السياسيلفالبنسبة 
، األمر الذي مراحؿ التأسيساإلدارة المركزيػة المختصة في جميع  ىذه األخيرةعد تُ حيث 

 يفضي إلى مركزية اإليداع لممؼ تأسيس األحزاب السياسية.

، وتتوافؽ يممؼ التصريح التأسيس إيداعالمركزيػة  الجمعياتفي حيف كرس قانوف 
نوع( الجمعية المراد تأسيسيا، حيث ) طابع لمسؤولة عف استقباؿ ىذا الممؼ معالجيػة ا

 يودع التصريح التأسيسي لدى:

 المجمس الشعبي البمدي بالنسبة لمجمعيات البمديػة. -
 الواليػة بالنسبة لمجمعيات الوالئيػػػة. -
 لمجمعيات الوطنيػػة أو الجمعيات ما بيف الواليات. بالنسبة وزارة الداخميػة -

                                                 

 
 .المتعمؽ باألحزاب السياسية 04-12( مف القانوف العضوي 18مادة )ال  1
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ت تتـ عممية الوالئيػة( كان ) الجمعيات البمدية و الثاني األوؿ و لمنوعيفبالنسبة 
( عمى مستوى والي 31-90) في إطار القانوف فيما سبؽ  ممؼ التصريح التأسيسي إيداع

 1والية المقر.

يودع التصريح التأسيسي لمنشريػة لدى سمطة ضبط ، لمنشريات الدوريةأما بالنسبة 
الممؼ المتعمؽ  المختص باستقباؿىو وكيؿ الجميورية كاف  بعدما 2،الصحافة المكتوبة

 .(07-90)بالتصريح إلصدار النشرية في القانوف السابؽ 

القانوف الجديد المتعمؽ في ظؿ  سمطة ضبط الصحافة المكتوبةاستحداث  و لقد تـ
 ،االستقالؿ المػالي سمطة مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية و حيث تعتبر، باإلعالـ
 :يأتي ما الخصوص عمى ،(40، طبقا لممادة )تتولى

 ،اإلعالمية التعددية تشجيع -
 الوطني،  توزيع اإلعالـ المكتوب عبر كامؿ التراب عمى نشر و السير -
  بجميع إبرازىا و ترقية الثقافة الوطنية عمى جودة الرسائؿ اإلعالمية و السير -

 أشكاليا،
  الوسائؿ كؿب التوزيع بالمغتيف الوطنيتيف النشر و تدعيـ و عمى تشجيع و السير -

  المالئمة،
 الناشرة، السير عمى شفافية القواعد االقتصادية في سير المؤسسات -
 السياسي و المالي األجيزة تحت التأثير و العناويف تمركز منع عمى السير -

 ،واحد لمالؾ واإليديولوجي
 ،اإلعالـ ألجيزة الدولة المساعدات التي تمنحيا شروط اإلعانات و تحديد قواعد و -

 ،توزيعيا عمى سيرال و
 مضمونو، و مراقبة ىدفو عمى احتراـ المقاييس في مجاؿ اإلشيار و السير -

                                                 

 
 المتعمؽ بالجمعيات. 31-90( مف القانوف 10المادة )  1
 المتعمؽ باإلعالـ. 05-12مف القانوف العضوي  (11)المادة   2
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  عف الناتجة استالـ تصريح الحسابات المالية لمنشريات الدورية مف غير تمؾ -
 االستغالؿ،

 مف لمتأكد جمع كؿ المعمومات الضرورية مف اإلدارات و المؤسسات الصحفية -
 .نيام كؿ احتراـ التزامات ضماف

تجمعيا  التي المعمومات تستعمؿ أف ىذه السمطة في ىذا الصدد، يمنع القانوف و
 إلييا.  سندتغير أداء المياـ التي  أخرى ألغراض

إلى رئيس  تقرير سنوي برفعسمطة ضبط الصحافة المكتوبة كما يمـز القانوف 
 1التقرير.  ىذا نشر مع نشاطيا، فيوتبيف  البرلماف و الجميورية

 لمدولة أو جياز صحافة إخطار سمطة ضبط الصحافة تابعة كؿ ىيئةل فيمك و
 .اختصاصيا بمجاؿ المتعمؽ الرأي وطمب المكتوبة

، حيث (46)قد ألـز القانوف حياد أعضائيا  في  ممارسة مياميـ بنص المادة  و
موقؼ عمني مف المسائؿ التي كانت  اتخاذ ـبميامي يـخالؿ فترة قيام عمييـ يمنع

موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات تصدرىا سمطة ضبط   أف تكوف أويحتمؿ
 نفسيا.  الصحافة المكتوبة أو االستشارة في المسائؿ

المعمومات  األعماؿ و ىا بالسر الميني بشأف الوقائع وءأعضاكما ألـز القانوف 
تتكوف ىذه السمطة مف ىياكؿ يمنع أف يشارؾ  ، ومعوف عمييا بحكـ مياميـالتي يطّ 

مستخدموىا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصمة بقطاعات الصحافة المكتوبة 
 اإلشيار. مؤسسات النشر و أو اإللكترونية و

مف أربعة تتكوف سمطة ضبط الصحافة المكتوبة  أما فيما يتعمؽ بالتشكيمة، فإف
وع في ما يميز تشكيمة ىذه الييئة التن و 2( عضوا يعينوف بمرسـو رئاسي.14عشر )

                                                 

 
 .المتعمؽ باإلعالـ 05 -12مف القانوف العضوي ( 43المادة ) 1
 .المتعمؽ باإلعالـ 05 -12ي مف القانوف العضو  (50)المادة  2
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ف مف طرؼ رئيس الجميورية واألعضاء يالمعين األعضاء، فيي تجمع بيف صفة أعضائيا
كذا  األمة، ومجمس رئيس  المقترحيف مف طرؼ كؿ مف رئيس المجمس الشعبي الوطني و

 ةاألعضاء المنتخبوف باألغمبية المطمقة مف بيف الصحفييف المحترفيف الذيف يثبتوف خمس
 مف الخبرة المينية. سنة عمى األقؿ (15) عشر

 ( سنوات غير قابمة لمتجديد.06تدـو مدة العضوية بيا ستة ) و

ىي سمطة مستقمة تتمتع بالشخصية  كما تؤسس سمطة ضبط السمعي البصري، و
المالي، حيث أحاؿ القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ تحديد مياميا  واالستقالؿالمعنوية 

 رىا إلى القانوف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري.سي كذا تشكيمتيا و صالحياتيا و و

في حيف أحاؿ القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ كيفيات تنظيـ و عمؿ الجياز 
 المكمؼ بإثبات التوزيع إلى التنظيـ. 

 ثانيا : دراسة مطابقة التصريح التأسيسي 

، يؿتسميـ وصؿ التسج و، التأسيسي لدى الجية المختصػةبعد إيداع التصريح 
بعد التأكد الحضوري مف الوثائؽ المطموبة، تشرع الجية المختصة بدراسة مطابقػة و 

 اآلجاؿفي  و النشريات الدوريةأالجمعيات  محزب السياسي أولالتصريح التأسيسي 
 .القانونية لذلؾ

 :محزب السياسي بعد دراسة المطابقةالترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي ل -أ

( يوما لمتأكد مف مطابقة التصريح 60ؿ أقصاه ستوف )وزير الداخمية أجيممؾ 
خالؿ ىذا األجؿ يقـو بكؿ التحقيقات في محتوى  بتأسيس الحزب السياسي، و

كذا استبداؿ أو سحب  لو كامؿ الصالحيات في طمب أي وثيقة ناقصة، و التصريحات، و
 أي عضو ال يستوفي الشروط القانونية.

الوزير المكمؼ  يرخصثائؽ الممؼ وفقا لمقانوف، بعد التأكد مف مراقبة مطابقة و  و
 بالداخمية بعقد المؤتمر التأسيسي.
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محؿ نشر مف  و ،عضاء المؤسسيفيكوف قرار الترخيص محؿ تبميغ بالنسبة لأل و
، حتى يعتد بو أماـ ف في يوميتيف إعالميتيف وطنيتيف عمى األقؿقبؿ األعضاء المؤسسي

كانت عممية النشر أو اإلشيار في اليوميتيف  09-97األمر  في ظؿ؛ غير أنو الغير
 1لداخمية.اوزير  تقع عمى عاتؽالوطنيتيف 

إلزامية النشر في الجريدة الرسمية لمجميورية  04-12القانوف العضوي  أعفىكما 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مقر الحزب  سـ وإوجوب أف يحتوي اإلشيار عمى ط ااشتر  باإلضافة إلى
وظائؼ األعضاء المؤسسيف في الحزب السياسي  أسماء و كذا ألقاب و والسياسي، 

 الموقعيف عمى التعيد المكتوب.

 تتجمى أىمية النشر في:و 

 اإلعالـ بتأسيس الحزب السياسي. -
 السماح لألعضاء المؤسسيف بعقد المؤتمر التأسيسي في أجؿ سنة. -

، تعميال قانونيا الرفض إال أف لوزارة الداخمية رفض الترخيص مع وجوب تعميؿ قرار
بحيث يكوف قابؿ لمطعف أماـ مجمس الدولة ) الجية القضائية اإلدارية العميا( في أجؿ 

 ايوم( 60) ستيف بعد (،23)حسب المادة  ،يعد السكوت ؛ ومف تاريخ التبميغ ايوم ثالثيف
 .ترخيصبمثابة 

ظؿ  يمف خالؿ دراسة مطابقة التصريح التأسيسي لمحزب السياسي فنستنتج 
 يمي: ما، (09-97األمر النص القديـ )نة مع ر بالمقا الجديدالقانوف العضوي 

ار الترخيص بتأسيس نتقاؿ مف تسمية الوصؿ بتصريح الحزب السياسي إلى قر اإل -
 ، و ال يعتبر إال تغييرا في التسمية. الحزب السياسي

                                                 

 
1
يتولى الوزير المكمؼ  : "المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية 09-07( مف األمر 15المادة )  

 ."ىذا القانوف، نشر وصؿ التصريح...بالداخمية، بعد رقابة المطابقة مع أحكاـ 
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لي إمكانية ، و بالتامف إمكانية الطعف أماـ الجية القضائية اإلدارية المختصة -
 مباشرة إلى إمكانية الطعف (مقانوف السابؽوفقا ل) اإلستئناؼ أماـ مجمس الدولة

 .    التقاضي عمى درجة واحدة أي ،أماـ مجمس الدولة

 :دراسة مطابقة التصريح بتأسيس الجمعية -ب

      ،الجمعيةمنح لإلدارة أجؿ أقصى إلجراء دراسة مطابقة التصريح بتأسيس يُ 
 كما يمي:

 ( يوما بالنسبة لممجمس الشعبي البمدي، فيما يخص الجمعيات البمدية.30الثوف )ث -
 ، فيما يخص الجمعيات الوالئية.( يوما بالنسبة لموالية40ربعوف )أ -
، فيما يخص الجمعيات ما بيف يوما لموزارة المكمفة بالداخمية (45أربعوف ) خمسة و -

 الواليات.
 اخمية، فيما يخص الجمعيات الوطنية.( يوما لموزارة المكمفة بالد60ستوف ) -

 ظؿ ىذا األجؿ كاف موحدا بالنسبة لكؿ أنواع الجمعيات فيمع مالحظة أف 
 1.(31-90) السابؽ القانوف

مجية المعنية بالنظر في التصريح المسبؽ التأكد مف ه المدة، يكوف لخالؿ ىذ و
 تحقيقات الالزمة لذلؾ.القياـ بال صحة الوثائؽ المقدمة و األحكاـ القانونية و احتراـ

 :إلصدار النشرية دراسة المطابقة بالنسبة –ج 

لسمطة ضبط الصحافة أجؿ  تسميـ الوصؿ باإليداع، بعد إيداع التصريح المسبؽ و
 ( يوما ابتداء مف تاريخ اإليداع لتسميـ االعتماد إلى المؤسسة الناشرة.60ف )و أقصاه ست

ؿ في فص  ضوي المتعمؽ باإلعالـ لـ يُ شارة إلى أف القانوف العتجدر اإل و ،ىذا
 بذكر اآلجاؿ فقط. اكتفىإنما  كيفيات دراسة المطابقة، و

                                                 

 
 عيات.(، المطة الثانية مف القانوف المتعمؽ بالجم07المادة )  1
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  التأضٔظمسحل٘ ّ الرتخٔص يف  االعتناد: اإلبكاٛ علٙ ىعاو الفسع الجـاىٕ

ما عدا  واالعتمادإف قوانيف اإلصالح لـ تأت بجديد فيما يخص نظاـ الترخيص 
 ة لمحرية.يتمس بجوىر العممية التأسيس بعض التعديالت الثانوية التي ال

 اعتمادتسميـ  الحزب السياسي انعقاد المؤتمر التأسيسي، و العتمادشترط يُ حيث 
ترخيص بعقد ىذا المؤتمر كأقصى حد، مف تسميـ قرار ال سنة، انقضاءالحزب بعد 

، االعتمادلجمعية الذي يأخذ قيمة ، ونفس الشيء بالنسبة لوصؿ تسجيؿ االتأسيسي
 انقضاءبعد  الذي يعد بمثابة الموافقة عمى الصدور، الممنوح لممؤسسة الناشرة و االعتمادو 

 تصريح التأسيسي. الالممؼ ب إيداعيوما مف تاريخ  (60)الستيف 

 الحزب السياسي اعتمادأوال: تعديالت غير جوىرية في نظام 

 :مرحمتيفعتمد الحزب السياسي وفؽ يُ 

 عقد المؤتمر التأسيسي. -
 قرار اعتماد الحزب السياسي. تسميـ -

 :عقد المؤتمر التأسيسي (1

المتعمؽ  04-12يمكف تمخيص أىـ التعديالت التي جاء بيا القانوف العضوي 
 باألحزاب السياسية فيما يخص عقد المؤتمر التأسيسي فيما يمي:

 مجتمعا بصفة صحيحة، يجب أف يتوفر النصاب  يحتى يكوف المؤتمر التأسيس
 التالي:

والية عمى األقؿ،  (16)واليات الوطف أي ما يعادؿ  (1/3) ثمث بأكثر مفالتمثيؿ  -
واليات عما كاف  (09) بتسع حيث قمص القانوف الجديد عدد الواليات الممثمة

 .السابؽمنصوص عميو في 
ر عمى األقؿ مؤتمِ  (500) و (400)وجوب أف يجمع المؤتمر التأسيسي بيف  -

ألقؿ، دوف أف يقؿ عدد المؤتمريف منخرط عمى ا (1600)بيف مف طرؼ منتخَ 
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عف كؿ  ( منخرط100)عف كؿ والية وعدد المنخرطيف عف  رممؤت (16)عف 
 نفس األرقاـ التمثيمية المنصوص عمييا في القانوف السابؽ. ىي والية، و

اشتراط أف يتضمف عدد المؤتمريف نسبة ممثمة مف النساء دوف تحديد ىذه النسبة  -
 ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.لاسة الدولة ىذا يندرج ضمف سي ، وبدقة

  بموجب محضر يحرره محضر قضائي  يتثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسو
عمى محتوى المحضر ل بالنسبة تفصيال القانوف العضوي أكثر جاء و قد 1،لوحده
 2القانوف السابؽ. عكس

  المحددة بسنة القانونية  اآلجاؿفي  يعدـ عقد المؤتمر التأسيسو يشير القانوف إلى أف
يؤدي ذلؾ إلى وقؼ كؿ حيث ، بصفة تمقائيةإلغاء ترخيص اإلداري عنو  ينجر، واحدة

 .عمى ىؤالء عقوباتمع إمكانية تسميط نشاط لألعضاء المؤسسيف 
  ،( 06إلى ستة ) ييمكف لوزير الداخمية تمديد أجؿ عقد المؤتمر التأسيسبالمقابؿ

ب القوة القاىرة بطمب مف األعضاء المؤسسيف، كما يمكنو رفض أشير آخريف ألسبا
الذي يكوف قابال لمطعف فيو أماـ مجمس الدولة في أجؿ خمسة  و  األجؿ،ىذا تمديد 
  في القضايا االستعجالية.الفصؿ  الذي يتوجب عميويوما  (15)عشر 

 
 لوزير، و ألوؿ مرة أقر 04-12القانوف العضوي ف ىذا، وتجدر اإلشارة إلى أ

بعقد  لألحزابفرصة مانحا بذلؾ ، تمديد آجاؿ عقد المؤتمر التأسيسيسمطة الداخمية 
 مرتبطىذا الحؽ بقي إف التأسيسي بعد انقضاء السنة المشار إلييا سابؽ، حتى و  مؤتمرىا

 دى تقييمو لمظروؼ القاىرة.م بموافقة وزير الداخمية و

استمرار نية المشرع في استبعاد إف المتمعف في ىذه األرقاـ لف يجد صعوبة في 
األحزاب الجيوية واألحزاب الصغيرة التي ال يمكنيا جمع ىذا العدد مف المناضميف في 

 التي ال تجد صعوبة في ذلؾ.مدة سنة، عمى عكس األحزاب الكبيػرة 

                                                 

 
 حزاب السياسية.تضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألالم 09-97( مف األمر 11أنظر المادة )  1
 .04-12( مف القانوف العضوي رقـ 25أظر المادة )  2
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 :الحزب السياسي اعتمادقرار  (2

صادر ار إداري الحزب السياسي عمى أنو قر  اعتمادتكّيؼ الطبيعة القانونية لقرار 
 :عمىيكوف بناءا  ، وعف الوزير المكمؼ بالداخمية

  ممؼ طمب االعتماد يقدمو عضو مفوض مف األعضاء المؤسسيف خالؿ الثالثيف
المدة في القانوف  ىذا، و قد كانت ىذه ؛ا التي تمي عقد المؤتمر التأسيسي( يوم30)

ييئات ائمة أعضاء الق االعتماديوما، حيث يحدد في طمب  (15محددة بػ )السابؽ 
 1الوثائؽ التالية: يتكوف ىذا الممؼ مف و ،القيادية المنتخبيف قانونا

 ،طمب خطي لالعتماد -
 نسخة مف محضر عقد المؤتمر التأسيسي، -
 القانوف األساسي لمحزب في ثالث نسخ، -
 ،برنامج الحزب السياسي في ثالث نسخ -
ة بالوثائؽ التي تثبت توفر قائمة أعضاء الييئة القيادية المنتخبيف قانونا مرفق -

 الشروط المتعمقة باألعضاء المؤسسيف،
 النظاـ الداخمي لمحزب. -

  ىو  ، وعتماداإل( يوما لدراسة مطابقة ممؼ طمب 60) فو لوزير الداخمية أجؿ ستو
 عميو سابقا. انفس األجؿ الذي كاف منصوص

 أي عضو في  كما لو كامؿ السمطة التقديرية في طمب استكماؿ الممؼ و/أو استخالؼ
 يستوؼ الشروط. الييئة القيادية ال

 ( يوما مف ايداع طمب  60االعتماد أو الرفض المعمؿ خالؿ ستيف ) يمنح قرار
، مع وجوب نشره في الجريدة ير الداخمية إلى الييئة القياديةمف قبؿ وز  االعتماد

 .نفس األجؿ الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  خالؿ

                                                 

 
1
 . 04-12( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ 28أٔظو اٌّبكح )  
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 أماـ  فيويمكف الطعف  الذيو ، الحزب السياسي اعتمادف لوزير الداخمية رفض يمك
ىو نفس األجؿ  يريف، ومف قبؿ األعضاء المؤسسيف خالؿ ش مجمس الدولة
 .09-97في األمر  والمنصوص عمي

ضمانة قضائية  04-12لقد كرس القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية 
منو، إذ أف قبوؿ مجمس الدولة الطعف  (33)خالؿ المادة لصالح األحزاب السياسية مف 

يسمـ  لو، و اعتمادبمثابة  يعد المقدـ مف قبؿ األعضاء المؤسسيف لمحزب السياسي
 لمحزب المعني. ُيبمغ الذي ، وماد فورا بقرار مف وزير الداخميةاالعت

 سكوت،زيادة عمى ذلؾ، جاء القانوف العضوي الجديد بمبدأ التفسير اإليجابي لم
حيث يعد سكوت اإلدارة بعد انقضاء األجؿ القانوني المتاح ليا بمثابة اعتماد الحزب 

 ف محؿ تبميغ مف طرؼ وزير الداخمية. و يك و الذيالسياسي )اعتماد ضمني(، 

 :الحزب السياسي اعتمادالمترتبة عن  اآلثار (3

ليذا األخير،  األىمية القانونية ؿ اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية ويخوّ 
 ويمكنو حينئذ أف يقـو بما يأتي:

الطابع الجميوري واألحكاـ  في اإلطار الدستوري و بكؿ حريةأف يمارس نشاطاتػو  -
 ،القانونية السارية المفعوؿ

 1المصادقة عمى قانونو األساسي، -
 2إصدار نشريات إعالمية أو مجالت، -
أحكاـ  و األخيرةرض ىذه ربط عالقات مع أحزاب سياسية أجنبية، شرط أف ال تتعا -

 3الدستور و/أو القوانيف المعموؿ بيا.

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (35)نظر المادة أ  1
 .القانوف نفسمف  (47)أنظر المادة   2
 .نفس القانوفمف  (51)نظر المادة أ  3
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 1.حساب مصرفي أو مالي فتح -
 قبض اشتراكات أعضائو أو اإليرادات المرتبطة بنشاطو،يأف  -
أف يتمقى إعانات مالية مف الدولة حسب عدد المقاعد المحصؿ عمييا في البرلماف  -

 2.عدد منتخباتو في المجالس و

القانوف  ، لـ يأتاعتماد األحزاب السياسيةنو فيما يخص أنستنج  ،في األخير
إنما حافظ عمى نفس اإلجراءات المعقدة التي كانت  بجديد جوىري، و 04 -12العضوي 

إال أف التناقض الموجود ىو ما بيف التعقيد والكـ اليائؿ مف األحزاب المعتمدة بعد  سابقا.
 2012 و 1997ف ما بيف الفترتيف أ اإلحصائياتصدور القانوف العضوي، بحيث تثبت 

قبؿ  احزب ستيف زيادة عمى تقميص العدد مف لـ يعتمػد إال عدد قميؿ جدا مف األحزاب،
 اسياسي احزب عشريفمد أكثر مف في حيف اعتُ  1997،3ا ما بعد حزب ثالثيفإلى  1997

 المختصيفمما جعؿ الكثير مف  .2012تشريعيات  ر القانوف العضوي وما بيف صدو 
 بتغميب اإلرادة السياسية عف النصوص القانونية في الجزائر. وفير 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (62)نظر المادة أ  1
 .نفس القانوفمف  (58)نظر المادة أ  2
 .106 مرجع سابؽ، ص ،ربوح ياسيف  3



59 
 

 04-12اإلجراءات التنظيمية إلنشاء الحزب السياسي حسب القانون العضوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دساعخ ٍِف اٌزصش٠خ اٌزؤع١غٟ ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌّخزصخ  

 ٌذساعخ ٍِف اٌزصش٠خ اٌزؤع١غٟ( " 60َٛ٠" ) رزٛفش اإلداسح ػٍٝ أجً ِذرٗ شٙش٠ٓ

 ٌذٜ اٌغٍطخ اٌّخزصخ ثبٌذضة اٌغ١بعٟ  اٌزصش٠خ اٌزؤع١غٟ

 )ٚصاسح اٌذاخ١ٍـخ(

 

ذ لشاس سفض اٌزشخ١ص ثؼم

اٌّؤرّش اٌزؤع١غٟ ِغ اٌزغج١ت 

 اٌمبٟٔٛٔ ٌٗ

لشاس اٌزشخ١ص ثؼمذ اٌّؤرش اٌزؤع١غٟ  

 ٚ اٌم١بَ  ٚرج١ٍغٗ ٌألػضبء اٌّؤعغ١ٓ

فٟ ١ِٛ٠ز١ٓ إػال١ِز١ٓ  شى١ٍبد اإلشٙبسث

 ٚط١ٕز١ٓ ػٍٝ األلً(

إِىب١ٔخ األػضبء اٌّؤعغ١ٓ اٌطؼٓ 

 30أِبَ ِجٍظ اٌذٌٚخ فٟ أجً ألصبٖ 

 َ ِٓ ربس٠خ اٌزج١ٍغ٠ٛ

عىٛد اإلداسح ثّثبثخ رشخ١ص 

 ثؼمذ اٌّؤرّش اٌزؤع١غٟ

سفض 

 اٌزشخ١ص

لشاس اٌزشخ١ص 

اٌّؤرش ثؼمذ 

 اٌزؤع١غٟ

ػمذ اٌّؤرّش اٌزؤع١غٟ خالي عٕـخ ٚادذح ِٓ إشٙبس اٌزشخ١ص ٠ٚجزّغ 

 ٠ٚثجذ ثّٛجت ِذضش ػٍٝ اٌزشاة اٌٛطٕٟ

٠ّٚىٓ رّذ٠ذ األجً إٌٝ عزخ أشٙش آخش٠ٓ ِٓ طشف ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ٚثطٍت 

 ِٓ األػضبء اٌّؤعغ١ٓ

 

 ١ـخطٍت اػزّـبد اٌذضة اٌغ١بعٟ ٌذٜ ٚصاسح اٌذاخٍ

 ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌّخزصخ: االػزّبددساعخ ٍِف 

 (االػزّبدٌذساعخ ٍِف  " 60َٛ٠" ) رزٛفش اإلداسح ػٍٝ أجً ِذرٗ شٙش٠ٓ

 

 لشاس سفض اػزّبد 
 ِٕخ لشاس  االػزّبد

ٔشش اٌمشاس فٟ اٌجش٠ذح 

 اٌشع١ّخ 

اٌطؼٓ أِبَ ِجٍظ اٌذٌٚخ خالي 

 شٙش٠ٓ ِٓ ربس٠خ رج١ٍغٗ

ثؼذ أمضبء  عىٛد اإلداسح 

اػزّبد اٌذضة  ثّثبثخاألجً 

 اٌغ١بعٟ

لجٛي اٌطؼٓ ِٓ طشف ِجٍظ اٌذٌٚخ ٚاٌزٞ 

 زّبد٠ؼذ ثّثبثخ اػ
سفض اٌطؼٓ = 

ػذَ اػزّبد 

 اٌذضة
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ى إل لمجمعيةالقيمة القانونية لوصل تسجيل التصريح التأسيسي ب رتقاءاإل  ثانيا:
 عتماداإل

 :بالنسبـة لمجمعيات الوطنيـة  - أ

األجؿ المحدد قانونا لدراسة مطابقة التصريح التأسيسي، تمـز اإلدارة  انتياءعند 
 1أو اتخاذ قرار الرفض. االعتمادوصل تسجيـل تصريح التأسيس الذي لو قيمة بتسميـ 

 يسمـ وصؿ التسجيؿ مف طرؼ:و 

 النسبة لمجمعيات البمدية،رئيس المجمس الشعبي البمدي ب -
 الوالي بالنسبة لمجمعيات الوالئية، -
 وزير الداخمية بالنسبة لمجمعيات ما بيف الواليات والجمعيات الوطنية.  -

يمكف لإلدارة رفض تسميـ وصؿ التسجيؿ شرط تسبيب قرار الرفض بعدـ كما 
ع دعوى اإللغاء ( أشير لرف03) تتوفر الجمعية عمى أجؿ ثالثة واحتراـ أحكاـ القانوف، 

 2أماـ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا.

 فيوفي غاية األىمية،  المنصوص عميو في القانوف الجديد قرار الرفضيعتبر 
مف  ويعبر ضمانة إدارية لمجمعية  بالنص عمى ضرورة تسبيبو،ل أولى مف ناحية يكرس

 التماسإلداري إلى الرجوع عف النقمة النوعية الممتدة مف الرفض اعف  ناحية أخرى
، ىذه النقمة التي تشكؿ تجسيدا جامعا لتحرير الجمعيات مف ىيمنة اإلدارة، حتى القضاء

رفع دعوى اإللغاء، ، مف خالؿ إلى القضاء معترؼ بو لمجمعيات المجوءإف كاف حؽ  و
 حالتيف:  يمكف إبرازحيث تمديد آلجاؿ التأسيس، نكوف أماـ حالة 

                                                 

 
 المتعمؽ بالجمعيات. 06-12مف القانوف  (08)نظر المادة أ 1
ة إقميميا مف حالة إخطار الغرفة اإلدارية المختصعمى ؽ بالجمعيات المتعم 31-90القانوف ( مف 08تنص المادة ) 2

عمى الغرفة اإلدارية أف تفصؿ في ذلؾ  ، إذا رأت أف تكويف الجمعية يخالؼ أحكاـ القانوف، وطرؼ السمطة المختصة
 خالؿ ثالثيف يوما الموالية لإلخطار.

 المقرر لتسميـ وصؿ التسجيؿ. األجؿ انقضاءقانونا بعد إذا لـ تخطر الجية القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة  و
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، مباشرة في ىذه الحالة يسمـ ليا وصؿ التسجيؿ عية، وإما صدور حكـ لصالح الجم -
 قضائية. طابعضمانة ذات مف القانوف المتعمؽ بالجمعيات ل و في ذلؾ إقرارا

أجؿ أقصاه ثالثة أشير ابتداء مف في لإلدارة  يعطي القانوف ،و في ىذا الصدد
ية ة اإلدار رفع دعوى أماـ الجية القضائيالحؽ في  تاريخ انقضاء األجؿ الممنوح ليا
 يكوف ىذا الطعف غير موقؼ لمتنفيذ. ، والمختصة إللغاء تأسيس الجمعية

ينجـ  وو في ىذه الحالة يعد طمب التصريح الغيا،  ،صدور حكـ ضد الجمعيػة أو -
 عنو عدـ السماح لمجمعية بالتأسيس.

 بمثابة ، في ىذه الحالة،األجؿ، يعد عدـ الرد انتياء بعدفي حالة سكوت اإلدارة  و
 عندىا يجب عمى اإلدارة تسميـ وصؿ التسجيؿ. لمجمعية، و اعتماد

 توجيت إرادة المشرع لتقييد سمطة اإلدارة مف حيث الزمف، إذ في ىذا السياؽ،و 
، إما بتسميـ المطموبةأف تفصؿ في طمب التصريح خالؿ اآلجاؿ القانونية ألزميا القانوف ب

 وصؿ التسجيؿ أو بالرفض.

طؿ أو تأخير مف جانبيا، قد يرتب أثار قانونية إيجابية في عميو، فإف أي تما و
 باألىمية القانونية.  ليذه األخيرة االعتراؼ مما يعنيصالح الجمعيات، 

 92627، 2011ديسمبر  31بمغ عدد الجمعيات المعتمدة إلى غاية و قد ىذا، 
 وزيرمف طرؼ  تـ عرض ىذه المعطيات جمعية وطنية، حيث 1027 جمعية محمية و

الداخمية أثناء مناقشة مشروع قانوف الجمعيات أماـ نواب المجمس الشعبي الوطني 
  1وأعضاء مجمس األمة.

                                                 

 
 .www.miel.gov.dz الجماعات المحمية: موقع وزارة الداخمية و  1
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إحصاء قامت  فيجمعية محمية،  92627أما الجمعيات المحمية المقدر عددىا بػ 
ىذه  تشكؿل ،جمعية أحياء 20137 بذلؾ بو وزارة الداخمية حسب القطاعات مسجمة

 بالمائة. 21.74نسبة  األخيرة

لسنتي  توزيع الجمعيات المحمية عمى المستوى الوطني التالي جدوؿاليبيف و 
 :النحو التالي عمى 2011، 2010

 2011، 2010توزيع الجمعيات المحمية عمى المستوى الوطني لسنتي : 8. 1الجدول 

الوالية/عـــــــــــدد 
 الجمعيات

ـــــــــزي  بجاية الجزائر تي
 وزو

 المجموع تندوف ميزانغي عنابة إليزي الطارف باتنة وىران

2010 7001 4844 4709 3735 3078 735 566 543 330 206 88700 
2011 7199 5109 4809 1532 3342 783 598 579 330 215 92627 

 موقع وزارة الداخمية.: رالمصد

ية ف توزيع عدد الجمعيات المحميالذي يب (، و8. 1) مف خالؿ الجدوؿ السابؽ
 ، يمكف أف نستنتج ما يمي:الوطفالمعتمدة في بعض واليات 

، ما عدا والية 2011و 2010ارتفاع عدد الجمعيات في جؿ الواليات بيف سنتي  -
، في حيف بقي العدد ثابت جمعية 1546بيا عدد الجمعيات بػ  وىراف التي تقمص

 والية غميزاف.ل بالنسبة
لعاصمة الجزائر ا بذلؾ تحتؿل، يات في الواليات الكبرى مف الوطفتمركز الجمع -

جمعية، ثـ  5199جمعيػة تمييا والية بجايػة بػ  7199المرتبة األولى مف حيث العدد بػ 
جمعية،  3342بػ  في مرتبة رابعة  والية باتنة جمعية، و 4809والية تيزي وزو بػ 

ال الواليات الصغيرة، حيث في واليات الجنوب و  عدد الجمعيات نالحظ تراجع بالمقابؿ
وزير  عّبر عميوىذا ما  و جمعية فقط؛ 215في والية تندوؼ عف  يزيد عدد الجمعيات

، في إشارة منو المتعمؽ بالجمعيات أماـ البرلمافالداخمية عند عرضو لمشروع القانوف 
يمكف تعميؿ  ، وأقؿ عدد مف الجمعيات ا أكبر عدد وإلى الواليات التي يتواجد بي

 اىتماـ قمة مف جية، و ىذه الواليات في الكثافة السكانية تراجعرأينا، إلى  حسب، ذلؾ
 جية أخرى. ببعض المجاالت  مواطني ىذه المناطؽ
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 اعتمادث الوزير عف مبادرة فتح تحقيؽ في ىذا الشأف لمتأكد مف أف في حيف تحدَ 
محاربة  و ذلؾ مف أجؿالصحيحة،  الجمعيات في جميع الواليات يتـ بالطريقة القانونية و

 .كؿ تفريط أو تعطيؿ في ذلؾ

قد تطور عدد الجمعيات المحمية عمى مستوى الجزائر العاصمة بصورة  و ،ىذا
 ما يبينو الجدوؿ التالي:ل اوفق ، وذلؾمف عشرية ألخرى مف سنة إلى أخرى و متفاوتة

: تطور عدد الجمعيات المحمية عمى مستوى الجزائر العاصمة بين سنتي 9. 1جدول 
 2012 و 2007

 2012 2007 2002 1999 1996 1994 السنوات
 7199 7163 4450 4889 2189 2943 عدد الجمعيات

 : مكتب الجمعيات لوالية الجزائر.المصدر

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية نالحظ تراجع في التطور العددي لمجمعيات 
جمعية فقط أي  36العدد إال بػ  يرتفع، حيث لـ 2012و 2007المعتمدة ما بيف سنتي 

ات التي نىذا إذا ما قارناه بسنوات التسعي ات في كؿ سنة، وجمعي (07)بمعدؿ سبعة 
 اس حوؿأثبتت دراسة لعمر درّ  في ىذا الصدد، و تقريبا بالضعؼ؛ بيا كاف يزداد العدد

أسست في ت مف الجمعيات الناشطة ظيرت و % 75الجمعيات إلى أف أكثر مف  موضوع
 ؽ بالجمعيات.المتعم 31-90بعد صدور القانوف  ، و ذلؾفترة التسعينات

 :لجمعيات األجنبيـةالعتماد ابالنسبـة  -ب

مقرىا بالخارج  يوجد" أي الجمعيات التي ،جنبيةتجدر اإلشارة إلى أف الجمعيات األ
يختمؼ تخضع لنظاـ  1،"يديرىا أجانب جزئيا أو كميا أو التي يوجد مقرىا داخؿ البالد، و

إلعتماد، فعمى ف يخضعاف لنظاـ االنوعي كال إف كاف و، عف الجمعيات الوطنية نسبيا
يوما مف أجؿ قبوؿ أو رفض اعتماد  تسعيفسبيؿ المثاؿ، يتاح لمسمطات المعنية مدة 

                                                 

 
 المتعمؽ بالجمعيات. 06-12مف القانوف  (59)المادة   1
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يوما لمبت  ىذا األجؿ بستيف القانوف المتعمؽ بالجمعيات حدد حيففي  ،الجمعيات األجنبية
 (.61في طمبات تأسيس الجمعيات الوطنية )المادة 

 :عمى أف المتعمؽ بالجمعياتمف القانوف  (63)ة فضال عف ذلؾ، تنص الماد و
طمب اعتماد جمعية أجنبية ينبغي أف يكوف ىدفو تنفيذ األحكاـ الواردة في اتفاؽ بيف "

 الحكومة وحكومة بمد الجمعية األجنبية مف أجؿ تعزيز روابط الصداقة بيف الشعب
مف فرض اختيار السمطة  و ىذا مف شأنو تمكيف، "الجزائري وشعب الجمعية األجنبية

نو يمكف عمى أمف نفس القانوف  (65)المادة و تضيؼ  ؛ 1…أنشطة الجمعيات األجنبية
إذا ما كاف ىناؾ أي تدخؿ لمجمعية في شؤوف البمد المضيؼ " تعميؽ االعتماد أو سحبو 

أو قامت بأنشطة تمس بالسيادة الوطنية أو النظاـ المؤسساتي القائـ أو الوحدة الوطنية 
 ."اآلداب العامة أو القيـ الحضارية لمشعب الجزائري لبالد أو النظاـ العاـ ووسالمة ا

مجمعيات ل بالنسبة التنظيـ تقييد حرية التجمع و امف شأنيإف ىذه األحكاـ 
 األجنبية.

مجمعية األجنبية أجؿ ل ،االعتمادأي في حالة تعميؽ أو سحب  ،في ىذه الحالة و
 داري أماـ الجية اإلدارية المختصة. اإل رارطعف بإلغاء القالأربعة أشير لرفع 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 تقرير الشبكة األورو متوسطية، مرجع سابؽ.  1



65 
 

 06-12الييكل التنظيمي إلنشاء الجمعيات حسب القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ اٌزؤع١غ١خ

 + رؼ١١ٓ ِغؤٌٟٚ ١٘ئبرٙب اٌزٕف١ز٠خ اٌّصبدلخ ػٍٝ  اٌمبْٔٛ األعبعٟ ٌٙب

 

 زصش٠خ اٌزؤع١غٟ ٌذٜ اٌغٍطخ اٌّخزصخاٌ
 المجلس الشعبً البلدي بالنسبة للجمعٌات البلدٌـة. -

 الوالٌـة بالنسبة للجمعٌات الوالئٌـــة. -

 و الجمعٌات ما بٌن الوالٌات.أوزارة الداخلٌـة للجمعٌات الوطنٌــة  -

 

 ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌّخزصخ رغ١ٍُ ٚصً اٌزغج١ً أٚ إرخبر لشاس اٌشفض 

 

 دساعخ ٍِف اٌزصش٠خ اٌزؤع١غٟ ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌّخزصخ خالي: 
 بة للجمعٌات البلدٌـة.ٌوم بالنس 03  -

 ٌوم بالنسبة للجمعٌات الوالئٌـــة. 03 -

 ٌوم بالنسبة للجمعٌات بٌن الوالٌات.  04  -

 ٌوم بالنسبة للجمعٌات الوطنٌــة ما  03 -

 

 فٟ دبٌخ إرخبر لشاس اٌشفض

 3غ دػٜٛ اإلٌغبء فٟ أجً فٟ دبٌخ اٌشفض ٠ّىٓ ٌٍجّؼ١خ سف

 أشٙش أِبَ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌّخزصخ د١ث:

ٌٙب ٚصً اٌزغج١ً  إرا وبْ اٌذىُ ٌصبٌذٙب ٠ّٕخ -

أشٙش  ٌشفغ دػٜٛ  3ٚجٛثب ثبٌّمبثً ٌإلداسح أجً 

 إٌغبء اٌجّؼ١خ دْٚ ٚلف اٌزٕف١ز.

إرا وبْ اٌذىُ ضذ٘ب ال ٠ىْٛ ِٓ دمٙب اٌذصٛي ػٍٝ  -

 ٚصً اٌزغج١ً.

 

 

١ُ ٚصً اٌزغج١ً ٠ؼذ  ثّثبثخ فٟ دبٌخ رغٍ

اػزّبد اٌجّؼ١خ  ٚرىزغت اٌشخص١خ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاأل١ٍ٘خ اٌمب١ٔٛٔخ
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 جيات تسميموو تعدد  عتماد المسبق لوسائل اإلعالمنظام اإل ثالثا:

 :استيراد النشرية الدورية بيع و و توزيع إصدار وبالنسبة  - أ

ط الصحافة المكتوبة في أجؿ ستيف يوما مف تسميـ وصؿ سمطة ضبمنح ت
 الذي يعد بمثابة الموافقة عمى الصدور.و االعتماد إلى المؤسسة الناشرة، التصريح 

عمى سمطة ضبط الصحافة المكتوبة أف تذكر في االعتماد كؿ المعمومات  و
 خصائص النشرية. المتعمقة بتعريؼ الناشر و

المتعمؽ باإلعالـ عمى المؤسسات الناشرة عدـ  و قد اشترط القانوف العضوي
الحكـ يترتب عميو سحب  أي تجاوز ليذا بأي شكؿ مف األشكاؿ، و عمى االعتماد التنازؿ

   لنشرية الدورية في حالة بيع اعمى المالؾ الجديد  أيضاو قد اشترط ىذا، ، ىذا األخير
 1.طمب اإلعتماد مف جديد، أو التنازؿ عمييا

 ،عدـ صدور النشرية الدورية في مدة سنة ابتداء مف تاريخ تسميموحالة أما في 
ؼ كؿ نشرية عف الصدور طيمة قُ ، كما أف توَ مف المؤسسة الناشرة سحب االعتماديُ ف

الخاصة  عتماداالتجديد إجراءات  إلى ، حسب القانوف،يؤدي بالضرورةيوما،  تسعيف
 ىذه األخيرة. صدور ب

لترخيص المسبؽ مف سمطة ضبط الصحافة ال ف طمب او تجدر اإلشارة، إلى أ
راد النشريات الدورية إلى استيفي ذلؾ إنما يتعداه  و ،يقتصر فقط عمى إصدار النشرية

لـ يفّصؿ القانوف الجديد في كيفيات و شروط ىذا الترخيص،  و في ىذا الشأف،األجنبية، 
 .( منو37نص المادة )وفقا ل مى التنظيـو إنما اكتفى بإحالتيا ع

فإف بيع النشريات الدورية بالتجوؿ و/أو في الطريؽ العاـ أو في  ،زيادة عمى ذلؾ
 رئيس المجمس الشعبي البمدي.ُيسمـ مف طرؼ كاف عمومي آخر يتطمب تصريح مسبؽ م

                                                 

 
 .05-12مف القانوف العضوي  18نظر المادة أ  1
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 :الصحافة األجنبية مقيود المفروضة عمى الرعايا األجانب وبالنسبة ل  - ب

نشريات ممموكة مف قبؿ شركات  يفرض القانوف الحالي العديد مف القيود عمى طبع
استيراد النشريات الدورية األجنبية، فضاًل عف استيراد و/أو إصدار  أجنبية في الجزائر و

 البعثات الدبموماسية. منشورات دورية مخصصة لمتوزيع مجانًا مف قبؿ الييئات األجنبية و

ف بع أي عنواعمى أف ط العضوي مف القانوف (22)المادة  و قد جاء في نص
ىنا يثار  و "،خيص مف الوزارة المكمفة باالتصاؿيخضع إلى تر "ممموؾ لشركة أجنبية 

 مف شأنيا المساىمة فيالتساؤؿ حوؿ مدى مالءمة إسناد ىذه السمطة إلى ىيئة تنفيذية 
 .الرقابة عمى عممية الطبع إحكاـ

ترخيص  ب الحصوؿ عمى في حيف أف القانوف السابؽ لـ ينص عمى وجو  و
مف القانوف الجديد  (38)خضع المادة استيراد المطبوعات األجنبية، تُ في حالة  مسبؽ إال
البعثات الدبموماسية،  استيراد النشريات الدورية مف قبؿ الييئات األجنبية و إصدار و

عالوة  1"،إلى ترخيص مف الوزارة المكمفة بالشؤوف الخارجية"الموجية لمتوزيع المجاني و 
لتصريح، الذي كاف ُيمنح بموجب القانوف القديـ مف قبؿ السمطة عمى ذلؾ، فقد بات ىذا ا

  .المختصة، في يد ىيئة تنفيذية

 :الترخيص المسبق لخدمات السمعي البصري - ت

إنشاء سمطة ضبط  عمى باإلعالـمف القانوف العضوي المتعمؽ  (64)نصت المادة 
كذا  حياتيا، وصال تحديد مياميا وىذا القانوف العضوي أحاؿ  قدو السمعي البصري، 

 سيرىا إلى القانوف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري. تشكيمتيا و

، المالي االستقالؿ سمطة ضبط السمعي البصري بالشخصية المعنوية وتتمتع  و
النشاط  لرقابةضماف االستقاللية التامة  في ةاليدؼ مف إنشاء ىذه الييئ ويتجمى

 مجاؿ.احتكار الدولة ليذا ال، و تجنب اإلعالمي
                                                 

 
 .05-12مف القانوف العضوي  38المادة أنظر   1
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التوزيع  يخضع إنشاء كؿ خدمة موضوعاتية لالتصاؿ السمعي البصري وكما 
كذا استخداـ الترددات اإلذاعية  عبر خط اإلرساؿ اإلذاعي المسموع أو التمفزي، و

،  كما ىو معمـو في الدستور الجزائري، و 1الكيربائية إلى ترخيص يمنح بموجب مرسـو
يمنح موافقتو قبؿ التوقيع عمى  مراسيـ الرئاسية ويوقع الفإف رئيس الجميورية ىو الذي 

 قانونا مخّوؿالبالتالي، فوحده رئيس الجميورية  و الوزير األوؿ،المراسيـ التنفيذية مف قبؿ 
يجعؿ مف ىذا اإلجراء  مما يمكننا القوؿ في شأنو، أف ،منح أو رفض منح الترخيص
 انفتاح السمعي البصري محدود.

عبر األنترنيت، فإف إجراءات  اإلعالميالنشاط  زيادة عمى ضماف حريةو 
تخضع إلى تصريح مسبؽ مف طرؼ المدير المسؤوؿ  مراقبة صحة المعمومات التسجيؿ و

 2عف جياز اإلعالـ عبر األنترنيت.
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 05-12إجراءات إصدار النشرية الدورية حسب القانون العضوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّىزٛثخ  عٍطخ ضجظ اٌصذبفخرمذ٠ُ رصش٠خ ِغجك ِٛلغ ِٓ طشف اٌّذ٠ش ِغؤٚي إٌشش٠خ ٌذٜ 

 ٠ٚغٍُ ٌٗ فٛسا ٚصً

  رم١١ذ رٌه ثآجبي لب١ٔٛٔـخ(دْٚ )

( 60) عز١ٓ ) طخ اٌّخزصخ فٟ أجً ألصبء  شٙش٠ٓ ِشالجخ صذخ اٌزصش٠خ اٌّغجك ِٓ طشف اٌغٍ

 (٠ِٛب

لشاس االػزّبد ِٓ طشف عٍطخ ضجظ 

 اٌصذبفخ

 ) ِٛافمخ ػٍٝ اٌصذٚس(

 ٠ٚجت فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ:
عدم التنازل علٌه بأي شكل من  -

األشكال، وفً حال العكس ٌسحب 

 هذا االعتماد.

فً خال التنازل على النشرٌة ،  -

ق ٌجب طلب االعتماد من جدٌد وف

 الكٌفٌات السابقة

ٌسحب االعتماد فً خال عدم  -

النشرٌة فً مدة سنة من صدور 

 مهتارٌخ تسلٌ

تجدٌد االعتماد فً حال توقف  -

النشرٌة عن الصدور ألكثر من 

 ٌوما  93

 
 

 لشاس اٌشفض  

اٌمشاس ِجشسا لجً أزٙبء ) ٠جت أْ ٠ىْٛ 

(٠ىْٛ اٌمشاس لبثً ا٢جبي اٌّذذدح لبٔٛٔب 

 ئخ اٌمضبئ١خ اٌّخزصخٌٍطؼٓ أِبَ ا١ٌٙ
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 تنتج ما يمي:نس أفيمكف  مما سبؽ

، و إنما الذي ال يخوؿ لإلدارة حؽ اتخاذ أي قرار اإلخطارعمى عكس نظاـ 
بالنشاط المزمع القياـ بو، فإف نظاـ االعتماد أو الترخيص يقـو عمى إعالميا يقتصر عمى 

كرستو معظـ النصوص  ،الذي يعتبر مف األنظمة الوقائية الموافقة المسبقة لإلدارة، و
 1في الممارسة. نزالقاتاإل وادي التجاوزات قصد تف القانونية

، فإف نظاـ الحريػة عمىاف نظاـ اإلخطار يشجع إذا كيمكف القوؿ أنو عميػو،  و
ىذه اإلجراءات مع محتوى  ىنا تثار مسألة تطابؽ التقميؿ منيا، و عمى يعمؿالترخيص 
العيد الدولي  و ا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنسافالنصوص الدوليػة ال سيم و الدستور

أبقت النصوص الجديدة المتعمقة بالحريات  ،دوف أي تغييرفبلمحقوؽ المدنية والسياسية، 
ي مرحمة تأسيس األحزاب السياسية و الجمعيات فجوىري كإجراء عمى نظاـ الترخيص 

صدار النشريات الدورية،  خالؿ فترة مناقشة ىذه  ، ومر الذي دفع بالعديد مف النواباألوا 
فقط  واالحتفاظإلى المطالبة برفع إجراء الترخيص  ،عمى مستوى غرفتي البرلماف القوانيف

إف ميمة "  :األحزاب السياسية باعتمادبالتصريح، فعمى حد تعبير أحد النواب فيما يتعمؽ 
األحزاب السياسية ىي العمؿ عمى إعداد برامجيا وليس الركض وراء اإلدارة لتقديـ 

 .الترخيص ليا"

األحزاب و  الجمعيات الخاصة بتأسيسد مف صرامة اإلجراءات لعؿ ما يزي و
مف قبؿ  عمى ىذه التنظيمات القيود المفروضة كثرةىي  ،اإلعالـ و وسائؿ السياسية
ع السمطة التقديرية لإلدارة في اتسا و ىو ما يدؿ عمى، في ظؿ القوانيف الجديدةاإلدارة 

 .مرحمة التأسيس

 

 
                                                 

 
سية المتضمف القانوف العضوي لألحزاب السيا 09-97إدريس بوكرا " نظاـ اعتماد األحزاب السياسية طبقا لألمر   1

 .45 ، ص1998، 02 ، العدد08إدارة ) مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة بالجزائر(، المجمد ة بيف الحرية والتقييد" مجم
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 لطلطـ٘ التكدٓسٓ٘ لإلدازٗ يف مسحل٘ التأضٔظ : تصآد معاٍس ااملطلب الجاىٕ

في كؿ مراحؿ التأسيس الخاصة باألحزاب السمطػة التقديرية لإلدارة  تظير صور
فإذا كانت القوانيف المكرسة ليذه  ،الدورية  كذا إصدار النشريات و لجمعياتالسياسية، ا
إلعالـ في مواجية وسائؿ ا الجمعيات و و قد منحت ضمانات لألحزاب السياسيةالحريات 

لسمطة ا مف توسيعواسعة النطاؽ، وذلؾ مف خالؿ ال ااإلدارة، فإنيا قد فرضت قيود
 ىذا ما سنبّينو في ىذا المطمب.  و ،التقديرية لإلدارة

 احلصب الطٔاضٕ عتنادالْشٓس الداخلٔ٘ عيد  الطلط٘ التكدٓسٓ٘: الفسع األّل

المؤسسيف  ألعضاءلسياسية القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب ال خّوؿ لقد
في ، فحد مف سمطة اإلدارةالأف تساىـ في  ، مف شأنياأخرى قضائية ضمانات إدارية و

 إيداعتسميـ وصؿ عند ضرورة بالقانوف الوزير المكمؼ بالداخمية ىذا  ألـز ىذا الصدد،
 .مف األعضاء المؤسسيف ممؼ طمب التصريح التأسيسي

 سكوت اإلدارة في حالة ، تتجمىرية جد ميمةلضمانة إدا (23)كما كرست المادة 
يعد  ثحيالستيف يوما المحددة قانونا لدراسة مطابقة التصريح التأسيسي،  انقضاءبعد 

ىذه تجد كذلؾ  ؛ وابة ترخيص لعقد المؤتمر التأسيسيبمث ، في ىذه الحالة،السكوت
المادة في كذا  و ،باعتماد الحز  عند مف القانوف (34) سندىا في المادة اإلدارية ةالضمان

 في حالة إجراء تغييرات عمى تنظيـ الييئات القيادية وتشكيالتيا.  (39)

ات المعترؼ بيا مف الضمانفي حالة الرفض  اإلداري تسبيب القراركما يعتبر 
 .لألحزاب السياسية

عمى ضمانات  المتعمؽ باألحزاب السياسية العضويقد نص القانوف  ا و،ىذ
لمجوء إلى القضاء اإلداري ا، و ذلؾ بإقرار حقو في السياسي لحزبلصالح اقضائية 

في حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر  المؤسسيف لألعضاءحيث يمكف المختص، 
رفع دعوى أماـ مجمس  التأسيسي لمحزب السياسي في أجؿ شير مف تاريخ التبميغ بو،

التي يتعيف  آلجاؿديد االقانوف العضوي تح نص مع اإلشارة إلى إغفاؿ المشرع فيالدولة، 
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ينطبؽ نفس القوؿ في و  1،المرفوعة أماموالفصؿ في الدعوى فييا عمى مجمس الدولة 
بسبب  آخريف تمديد أجؿ عقد المؤتمر التأسيسي إلى ستة أشير وزير الداخمية رفضحالة 

يف بؿ األعضاء المؤسسيعد قبوؿ مجمس الدولة لمطعف المقدـ مف قِ  ،بالمقابؿالقوة القاىرة، 
عمى  يتعيف االعتماد بمثابة اعتماد الحزب السياسي، وبسبب رفض لمحزب السياسي 

 تبميغو لمحزب السياسي المعني.  تسميـ االعتماد فورا و ،في ىذه الحالة ،وزير الداخمية 

عف لـ يشيد تقدما كبيرا  الجديديمكف القوؿ أف القانوف  ،و مف خالؿ ما سبؽ
األحزاب الضمانات المكفولة  لحرية تكويف ب فيما يتعمؽ (، و ذلؾ09-97األمر ) سابقو 

 عندلقضاء إلى االمجوء  حؽ و، ما عدا تكريس حالة السكوت االيجابي لإلدارة السياسية
  .لمحزب السياسي ديد األجؿ بعقد المؤتمر التأسيسيرفض االعتماد أو رفض تم

عمى  04-12 أكد القانوف العضوي، المشار إلييا سابقا ضماناتالمقابؿ و 
 إبرازيمكف  و الزيادة،حيث اتسمت في ظؿ ىذا القانوف بتقديرية لوزير الداخمية، السمطة ال

 :في النقاط التاليةمظاىر تزايد ىذه السمطة التقديرية 

 مع إمكانية تسميـ قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي،  التصريح بتأسيس الحزب و -
 .اخميةالمعترؼ بو لوزير الدرفض الترخيص 

كذا  كامؿ السمطة التقديرية في طمب تقديـ أي وثيقة ناقصة، و أيضا لوزير الداخمية -
استبداؿ أو سحب أي عضو ال يستوؼ الشروط القانونية المنصوص عمييا عند دراسة 

 مطابقة التصريح. 
 ،السمطة في تمديد أجؿ عقد المؤتمر التأسيسي ألسباب القوة القاىرة كؿ لوزير الداخمية -

كما  ،أشير ستةتتجاوز  األعضاء المؤسسيف لمدة ال مف بطمب ، و ذلؾة واحدةمر 
 يمكنو رفض تمديد ىذا األجؿ.

                                                 

 
1
اٌنٞ ؽلك ٘نٖ ا٢عبي ثّلح شٙو ِٓ لجً اٌغوفخ ا٦كاه٠خ ٌّغٌٍ  11-89ف٩فب ٌٍمبْٔٛ هلُ  ، 09ٚ-97إٌّؾٝ اٌنٞ وبْ فٟ ا٤ِو  ٚ٘ٛ ٔفٌ  

ثطئٙب ِّب  لواه اٌّغٌٍ، ئمْ فؼلَ رؾل٠ل ِلح اٌفظً فٟ إٌياع ٠إكٞ ئٌٝ ؽٛي ا٦عواءاد ٚاٌغيائو ، ٚشٙو ِٓ لجً اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٌٍطؼٓ فٟ 

 ٠غؼً اٌولبثخ غ١و فؼبٌخ.
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طمب  السمطة في التأكد مف مطابقة طمب االعتماد، و يتمتع وزير الداخمية بكؿ -
استكماؿ الوثائؽ الناقصة و/أو استخالؼ أي عضو في الييئات القيادية ال يستوؼ 

 الشروط.
 شرط أف يكوف قرار الرفض معمؿ تعميال قانونيا. ،رفض اعتماد الحزبأيضا يمكنو و  -
كذا  تشكيالتيا، و تخضع كؿ التغييرات التي تطرأ عمى تنظيـ الييئات القيادية وكما  -

مف  ايوم ثالثيفلوزير المكمؼ بالداخمية في أجؿ اتبميغ ل، كؿ تعديؿ لمقانوف األساسي
يتعيف عمى  و 1مف تاريخ تبميغو بيا، ايوم ثالثيفؿ اعتمادىا في أج بغية ،ىذا التغيير

 2األعضاء المؤسسيف إشيار ىذه التغييرات في يوميتيف وطنيتيف.

 جلنعٔاتالتأضٔظ  باليطب٘ السفض الكطاٜٕ إىل السفض اإلدازٖ: مً الفسع الجاىٕ

إخطار السمطة القضائية بضرورة المتعمؽ بالجمعيات اإلدارة  31-90القانوف  مـزيُ 
 القانوف هحددفي أجؿ  ،(ي المجمس القضائي المختص إقميمياالغرفة اإلدارية ف) مختصةال

راسة مطابقة التصريح يوما المخصصة لد الستيف انقضاءبثمانية أياـ عمى األكثر قبؿ 
لجمعية يخالؼ أحكاـ ىذا ما إذا رأت اإلدارة أف تكويف ا في حاؿو يكوف ذلؾ ، التأسيسي
 .القانوف

الدعوى  إلىلنظر في االسمطة التقديرية  كؿ في ىذه الحالة،ضائية و لمسمطة الق
خطر السمطة القضائية إذا لـ تُ  أما ،مف اإلخطار ايوم ثالثيفالفصؿ فييا خالؿ أجؿ و 

 ة قانونا.سَ اعتبرت الجمعية مؤسَ  األجؿ المحدد، وانقضى

قضائية ضمانة  أشار إلىأف القانوف السابؽ  نتممسانطالقا مما سبؽ، يمكف أف ف
، وذلؾ اإلدارة في استعماؿ سمطتيا تعسؼتمنع مف شأنيا أف  ، والتيلجمعياتخص بيا ا

ىذه  مخالفة عمى المختصة قضائيةالجية ال ديتأكدوف  لجمعياتا اعتماد رفضيا عند
 .مقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيال الجمعيات عند تأػسيسيا

                                                 

 
 .04-12مف القانوف  (36)نظر المادة أ  1
 .القانوف نفس مف (37)المادة نظر أ  2
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 لتمؾمف المفروض أنو يدعـ أكثر  الذيو  ،المتعمؽ بالجمعيات الجديدالقانوف  إف
محافظا عمى نفس التقييد لحرية جاء الحظنا أنو قد ف، المشار إلييا سابقا الضمانات

و اإلجراءات، زيادة عمى التوسيع أكثر في الشروط  مف خالؿ ، وذلؾتأسيس الجمعيات
 لىباإلضافة إ سابقا، بيا لمجمعيات التي كاف معترفا سحب بعض الضمانات القضائية 

حرية تأسيس  أف تحد مف ، مف شأنياواسعة لإلدارة بسمطات القانوف صراحة اعتراؼ
قرار رفض تسميـ لاإلدارة  اتخاذعمى إمكانية  06-12الجمعيات، حيث نص القانوف 

 قرار قضائي(.يتـ بوصؿ التسجيؿ ) وىو قرار إداري بعدما كاف في القانوف السابؽ 

مؤسسيف بحؽ المجوء لمقضاء اإلداري إف كاف يسمح القانوف لألعضاء ال و
أشير لرفع دعوى اإللغاء، فإنو قد جعؿ ىذا الحؽ مشتركا  ثالثةالمختص إقميميا في أجؿ 

لإلدارة  القانوف الجديد ، حيث سمح عمى حد سواءاإلدارة  لجمعيات وبالنسبة لكؿ مف ا
 غير أف، خيرةىذه األفي حالة صدور الحكـ لصالح  ،برفع دعوى إلغاء  تأسيس الجمعية
 .كاف ىذا الطعف غير موقؼ لمتنفيذ

كوف القانوف المتعمؽ بالجمعيات جعؿ مف سكوت اإلدارة تجدر اإلشارة إلى  و 
، مما يعزز مف بعض بمثابة اعتماد لمجمعيةالقانونية  اآلجاؿبعد انقضاء  عدـ ردىاو 

  ضمانات تأسيس الجمعيات.

 املهتْب٘ طلط٘ ضبط الصحاف٘ل : الصالحٔات الْاضع٘ املنيْح٘الفسع الجالح

و فتح المجاؿ أماـ السمعي إصدار النشرية الدورية  مف حريةالعاـ  اليدؼ إف  
 ،اإلعالميةالتعددية  و اإلعالـتكريس حرية  احتكار الدولة وعمى القضاء ىو  البصري

تتعدى  يمكف أف ال ،رقابتيا بسيطة لصحتيا و إجراءاتمف خالؿ فرض شروط و إتباع 
باإلضافة إلى العمؿ عمى زيادة الضمانات و رفع القيود الواردة عمى ىذه ، اإلخطار مجرد

 الحرية.

إنشاء سمطة ب في قانوف اإلعالـ الجديد، بادر المشرع الجزائري و في ىذا الصدد
القضائية  ىيئة مستقمة عف السمطتيف التنفيذية و تعتبرالتي  ، وضبط الصحافة المكتوبة
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كما أنيا مطالبة برفع تقرير سنوي إلى البرلماف  س الجميورية،تتصؿ مباشرة برئي و
   ، كما سبقت اإلشارة إليو.لتوضيح نشاطيا

قد أسندت  تتمتع  ىذه السمطة المستقمة بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المػالي وو 
 احتراـ إلييا عدة مياـ تصب في مجمميا إلى التكريس األمثؿ لمتعددية اإلعالمية في إطار

  .النصوص القانونية والتنظيمات المعموؿ بيا

لمدولة أو جياز  تابعة ، حيث يمكف لكؿ ىيئةىيئة استشاريةىذه السمطة كما تمثؿ 
 اختصاصيا. صحافة إخطار سمطة ضبط الصحافة المكتوبة وطمب رأييا في مجاؿ

، حيث تضـ تشاري مف خالؿ تشكيمتيا المتنوعةاالس و يتعزز دورىا الرقابي و
تجمع بيذه الصفة بيف األعضاء  و 1( عضوا يعينوف بمرسـو رئاسي.14عة عشر)أرب

المعينوف مف طرؼ رئيس الجميورية واألعضاء المقترحيف مف طرؼ كؿ مف رئيس 
رئيس األمة، وكذا األعضاء المنتخبوف باألغمبية المطمقة مف  المجمس الشعبي الوطني و

شرة سنة عمى األقؿ مف الخبرة المينية. بيف الصحفييف المحترفيف الذيف يثبتوف خمس ع
تدـو مدة عضويتيـ بيا ستة سنوات غير قابمة  و ؛الذي يطمب منيـ االلتزاـ بالحيادو 

 لمتجديد.

في حاؿ اإلخالؿ بااللتزامات المنصوص عمييا في القانوف، و عالوة عمى ذلؾ، 
عالـ المعني، توجو سمطة ضبط الصحافة المكتوبة مالحظاتيا وتوصياتيا إلى جياز اإل

أما العقوبات التي كانت واردة بموجب المادة  ،تنشر وجوبًا مف طرؼ ىذا األخير عمى أف
مف مشروع القانوف )سحب االعتماد أو إحالة طمب تعميؽ إلى القضاء(، فقد  (100)

يقضي عمى خطر إلحاؽ المزيد مف الضرر بحرية  ، مّماالجديدُأزيمت مف نص القانوف 
 2التعبير.

                                                 

 
 .المتعمؽ باإلعالـ 05-12( مف القانوف العضوي 50المادة )  1
 .ورو متوسطية، مرجع سابؽلشبكة األتقرير ا  2
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سمطة ضبط السمعي  نص القانوف العضوي عمى تأسيس، إلى جانب ىذه السمطة
المالي، وقد  االستقالؿ وىي بدورىا سمطة مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية  البصري، و

كذا تشكيمتيا  يا وصالحيات أحاؿ القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ تحديد مياميا و
 وسيرىا إلى القانوف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري.

في حيف أحاؿ القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ كيفيات تنظيـ و عمؿ الجياز 
بموجب القانوف  حديثا ئىو بدوره جياز أنش المكمؼ بإثبات التوزيع إلى التنظيـ، و

 . 05-12العضوي 

 أىميا: ،يمكننا تسجيل عدة مالحظات يالمبحث الثانمما سبق في ىذا 

إصدار  صرامة اإلجراءات الخاصة بتأسيس األحزاب السياسية، الجمعيات، و تعقد و .1
 :النشريات الدورية

معقدة ال طويمة والجراءات اإلقوانيف اإلصالح الجديدة عمى  حافظتلقد 
إلى ضماف البعد  وراء تكريسيامف كاف ييدؼ المشرع ما يمكننا قولو ىو أف  صارمة، والو 

الجمعيات التي ال تخدـ الحد مف األحزاب و  الجمعيات و الوطني لألحزاب السياسية و
 المواطف. التمثيؿ الشعبي و

في إحداث إصالحات جذرية في مجاؿ لمشرع او يمكف أف يعبر عف عدـ نية إال أن
س أحزاب عرقمة تأسيشكؿ الذي يكرس ضمانات حقيقية ليا، و ىذا مف شأنو بال ،الحريات

  و إصدار نشريات دورية. جمعيات جديدة سياسية و

تناقض مع بعض النصوص الدولية التي صادقت يإف ىذا التضييؽ مف شأنو أف 
التي جاء  ، والعالمي لحقوؽ اإلنساف ( مف اإلعالف20)عمييا الجزائر وخاصة المادة 
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 (22)كذلؾ المادة و االشتراؾ في الجماعات السممية" لكؿ شخص الحؽ في حرية  " :فييا
 1مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية.

 ة لإلدارة في مواجية ىذه الحريات:سمطات واسع صالحيات و .2
 

فحص في صالحيات واسعػة لإلدارة  ،اإلشارة إليو تكما سبق ،لقد أعطى المشرع
 ،عتبرسمطات ت أيضا منحو، كما بوثائؽ أثناء تقديـ طمب التأسيس رفض أو المطالبة وأ

، اسيا تغيير بعض األعضاء المؤسسيفيستطيع عمى أس ، باعتبارهخطيرة ،رأيينا حسب
أورفض  اعتمادفي  سمطتوباإلضافة في  ،القانوف الداخمي وكذا تعديؿ القانوف األساسي و

األحزاب  لبعضطمب االعتماد الصريح حسب تقديرات ىذه السمطة، وىو ما حصؿ 
 والجمعيات.

 
 :ص أكثر في الضمانات القانونية الممنوحة ليذه الحرياتتجاه إلى تقمياإل  .3

إلدارة في مواجية ىذه الممنوحة ل صالحياتال تزايد السمطة التقديرية و غرارعمى 
لمرفع مف الضمانات ، نجد المشرع لـ يبذؿ أي جيد الجديدةالحريات مف خالؿ القوانيف 

مثمما كاف ص مف ىذه الضمانات حافظ عمى نفس مبدأ التراجع والتقميإنما  ، والقانونية
غير نفس الضمانات القميمة و  أبقى عمىالقوانيف السابقػة المنظمة ليذه الحريات. حيث في 

المواعيد المضبوطة  اإلجراءات المعقدة و ألحكاـ المتعمقة بالشروط والفعالة، بالنظر إلى ا
 كما رأينا سابقا.

الحات المتعمقة بالحريات العامة في قد حاولنا مف خالؿ دراستنا لإلص و ،ىذا       
، تمخيص كؿ ما سبؽ ذكره في ىا األوؿ المتعمؽ بمرحمة التأسيسفي محور  ، وزائرالج

                                                 

 
وانضمت إليو في  25/04/1985مف العيد الدولي الذي صادقت عميو الجزائر بتاريخ  (22)تنص المادة  1

عمى أنو:" لكؿ فرد الحؽ في حرية تكويف الجمعيات مع آخريف، كما ال يجوز أف يوضع مف القيود  16/05/1889
طي لصيانة األمف القانوف وتشكؿ تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراعمى ممارسة ىذا الحؽ إال تمؾ التي ينص عمييا 

ة أو النظاـ العاـ أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوؽ اآلخريف مة العامالقومي أو السال
 ".وحرياتيـ
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قوانيف الفي جداوؿ مقارنة بيف القوانيف السابقة و  لفصؿ األوؿمف االثاني  المبحثيف األوؿ و
 التركيز عمى العناصر التالية:ب ، و ذلؾالجديدة

  ؛الدستوريةمف حيث المعالجة 

 ؛مف حيث عدد المواد 

 ؛التأشيرات مف حيث المقتضيات و 

 ؛مف حيث اليدؼ 

 ؛مف حيث النطاؽ 

 ؛مف حيث التعريؼ 

 ؛اإلجراءات مف حيث  الشروط و 

 ؛مف حيث العالقة بالسمطة 
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 إٔشبء األدضاة اٌغ١بع١خ ) اٌششٚط ٚاإلجشاءاد (ٌذش٠خ  دساعخ ِمبسٔخ : 10. 1جذٚي 

 إٔشبء األدضاة اٌغ١بع١خٌذش٠خ  ٌذعزٛس٠خااٌّؼبٌجخ 

 اٌذعبر١ش 1963دعزٛس  1976دعزٛس  1989دعزٛس  1996دعزٛس 

 
 

حق إنشاء األحزاب : 04المادة 

وال  ومضمونالسٌاسٌة معترؾ به  
ٌمكن التذرع بهذا الحق لضرب 

الحرٌات األساسٌة و القٌم والمكونات 
األساسٌة للهوٌة الوطنٌة والوحدة 

أمن التراب الوطنً وسالمته  الوطنٌة و
واستؽالل البالد وسٌادة الشعب وكذا 

 الطابع الدٌمقراطً والجمهوري للدولة.
وفً ظل إحترام أحكام الدستور، ال 

ٌجوز تؤسٌس األحزاب السٌاسٌة على 
أساس دٌنً أو لؽوي أو عرقً أو 

 جنسً أو مهنً أو جهوي..
وال ٌجوز لألحزاب السٌاسٌة اللجوء إلى 

ة الحزبٌة التً تقوم على العناصر الدعاٌ
 المبٌنة فً الفقرة السابقة.

ٌحظر على األحزاب السٌاسٌة كل شكل 
من أشكال التبعٌة للمصالح أو الجهات 

 األجنبٌة.
ال ٌجوز أن ٌلجؤ أي حزب سٌاسً إلى 
استعمال العنؾ أو اإلكراه مهما كانت 

 طبٌعتها أو شكلهما.
تحدد التزامات و واجبات أخرى 

 ب قانون.بموج

 

 
 

: حق إنشاء 03المادة 

الجمعٌات ذات الطابع 
 السٌاسً معترؾ به.
ال ٌمكن التذرع بهذا 

الحق لضرب الحرٌات 
األساسٌة والوحدة 
الوطنٌة والسالمة 

الترابٌة واستؽالل البالد 
 وسٌادة الشعب.

 

 

 

 
: ٌقوم 90المادة 

النظام التأسٌسً 
الجزائري على مبدأ 

 الحزب الواحد.

 

 

 

 

 

 

 

: عجٙخ 23اٌّبدح 

اٌزؾو٠و اٌٛؽٕٟ 

ٟ٘ ؽية اٌط١ٍؼخ 

اٌٛؽ١ل فٟ 

 اٌغيائو.

عجٙخ  :24اٌّبدح 

اٌزؾو٠و اٌٛؽٕٟ 

رؾلك ١ٍبٍخ ا٤ِخ 

ٚرٛع١ٗ ػًّ 

اٌلٌٚخ ٚروالت 

أػّبي اٌّغٌٍ 

 اٌٛؽٕٟ ٚاٌلٌٚخ. 

 

 

 

محاولة دسترة مواد تشرٌعٌة 
موانع( ٌعكس:  03)أكثر من 

النظرة الضٌقة لألحزاب مع 
 حرٌة.تقٌٌد لل

 
 
 

 
فتح التعددٌة الحزبٌة، 

بالمقابل تعكس 
 التسمٌة:

تضٌٌق مجال ونفوذ 
 التعددٌة. 

فتح مجال المعارضة 
دون المشاركة الفعلٌة 

 فً الحٌاة السٌاسٌة.
منح وقت للسلطة 

لتنظٌم شؤونها فً 
 تبنً التعددٌة.

 
 

 

ادزىبس اٌذضة اٌٛادذ اٌّزّثً فٟ 

 دضة ججٙخ اٌزذش٠ش اٌٛطٕٟ

 

 

 ٌششٚط ٚإجشاءاد رؤع١ظ األدضاة اٌغ١بع١خٌجخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌّؼب

 04-12هلُ  اٌؼؼٛٞ مبْٔٛاٌ

 2012 ٠ٕب٠و 12ِإهؿ فٟ 

 ك ثب٤ؽياة ا١ٌَب١ٍخاٌّزؼٍ

اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػضٛٞ طجمب )

ِإهؿ  09-97هلُ  ا٤ِو

 1997 ِبهً 6فٟ 

اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ 

  ١ٍخاٌّزؼٍك ثب٤ؽياة ا١ٌَب

 11-89لبْٔٛ هلُ 

ع١ٍ٠ٛخ  5ِإهؿ فٟ 

٠زؼّٓ لبْٔٛ  1989

اٌغّؼ١بد ماد اٌطبثغ 

 



80 
 

ثؤِش ِزضّٓ  اٌّؼبٌجخ) ِٓ اٌذعزٛس 123ٌٍّبدح 

 (ػضٛٞلبْٔٛ 

 ا١ٌَبٍٟ

اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ) 

 ػبدٞ(
ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ ٍجؼخ أثٛاة  84

 "فٟ ػذد اٌّٛاد ى٠بكح ِؼزجوح»

ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ ص٩صخ  46

فٟ ػذد  ضئ١ًرم١ٍص أثٛاة " 

 (اٌّٛاد

ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ  44

 أثٛاة 
ِٓ د١ث 

 ػذد اٌّٛاد

 31اٌلٍزٛه اٌّٛاك  -

ِىوه،

42،119،120،123،125،126،16

5. 

 ١ِضبق اٌٍَُ ٚاٌّظبٌؾخ اٌٛؽ١ٕخ -

اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ اٌّزؼٍك  -
ثافزظبطبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚرٕظ١ّٗ 

 ٚػٍّٗ

اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ  ا٤ِو -
 ثب٤ؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌّزؼٍك

 ٛثبدلبْٔٛ اٌؼم -

 اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ -

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثب٨عزّبػبد  -
 ٚاٌّظب٘واد اٌؼ١ِّٛخ

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثب٦ػ٩َ -

اٌمبْٔٛ اٌّزؼّٓ رؼ١ُّ اٍزؼّبي اٌٍغخ  -

 اٌؼوث١خ

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك  -
 ِٚىبفؾزٗ

ا٤ِو اٌّزؼّٓ رٕف١ن ١ِضبق اٌٍَُ  -
 ٚاٌّظبٌؾخ اٌٛؽ١ٕخ

 ا٦كاه٠خلبْٔٛ ا٦عواءاد اٌّل١ٔخ ٚ -

) ص٠بدح جذ ِؼزجشح فٟ ػذد   -

 (ٚرؼذد ِجبالرٙب اٌزؤش١شاد

اٌلٍزٛه ١ٍ٨ّب اٌّٛاك  -

42،123،165،179،180  

لبْٔٛ ا٦عواءاد اٌّل١ٔخ  -
 اٌّؼلي ٚاٌّزُّ.

لبْٔٛ ا٦عواءاد اٌغيائ١خ  -
 اٌّؼلي ٚاٌّزُّ.

لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّؼلي  -
 ٚاٌّزُّ.

اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّؼلي  -

 ٚاٌّزُّ.

 زغبهٞاٌمبْٔٛ اٌ -

 لبْٔٛ ا٦ػ٩َ  -

اٌمبْٔٛ اٌّزؼّٓ رؼ١ُّ  -
 اٍزؼّبي اٌٍغخ اٌؼوث١خ

 

ص٠بدح ٔغج١خ فٟ ػذد )

 (اٌزؤش١شاد

اٌلٍزٛه ١ٍ٨ّب اٌّٛاك  -

8،9،40. 

 لبْٔٛ اٌؼمٛثبد -

 اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ -

لبْٔٛ اٌّزؼٍك  -
 ثبٌغّؼ١بد

) ػلك ل١ًٍ علا ِٓ 

 اٌزأش١واد(

ِٓ د١ث 

 داٌّمزض١ب

ٚ 

 اٌزؤش١شاد

ْٛ اٌؼؼٛٞ ئٌٝ " ٠ٙلف ٘نا اٌمبٔ

ٚ رذذ٠ذ  رؼش٠ف األدضاة اٌغ١بع١خ،

ششٚط ٚو١ف١بد إٔشبئٙب ٚرٕظ١ّٙب 

ؽجمب ٤ؽىبَ اٌّبكر١ٓ  ٚػٍّٙب ٚٔشبطٙب

 ِٕٗ. 1َ  "ِٓ اٌلٍزٛه 123ٚ 42

٠ؾلك ٘نا ا٤ِو لٛاػل  اٌمبْٔٛ 

ثبألدضاة اٌؼؼٛٞ اٌّزؼٍك 

ؽجمب ٤ؽىبَ اٌّٛاك  اٌغ١بع١خ

ِٓ اٌلٍزٛه.  42،123،179

 ٕٗ ) غ١بة اٌٙلف(.ِ 1اٌّبكح 

٠ٙلف اٌمبْٔٛ ئٌٝ رؾل٠ل  

ثبٌجّؼ١بد ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ 

. 1. َ/راد اٌطبثغ اٌغ١بعٟ.

 )ػذ اٌزفص١ً فٟ اٌٙذف(

ِٓ د١ث 

 اٌٙذف

 
توسٌع فً المبادئ واألهداف وكذا فً 
دور  األحزاب السٌاسٌة من خالل  ما 

ه القسم الثانً من الفصل األول تضمن
ب االول من كذا الفصل الثانً للباو

 04إلى  7) المواد من القانون العضوي

 أي ثمانٌة مواد(

ٌجب على كل حزب سٌاسً أن 
ٌمتثل فً نشاطاته إلى المبادئ و 

 األهداؾ التالٌة فٌما ٌلً:
عدم استؽالل المكونات األساسٌة 

للهوٌة ألؼراض الدعاٌة الحزبٌة، 
احترام وتجسٌد مبادئ الثورة، نبذ 

ام الحرٌات العنؾ واالكراه، احتر
الفردٌة والجماعٌة، توطٌد الوحدة 

الوطنٌة ، الحفاظ على  سٌادة السادة 
الوطنٌة، الحفاظ على األمن، 

التمسك بالدٌمقراطٌة، تبنً 
التعددٌة، احترام الطابع 

الدٌمقراطً، احترام التداول على 
 السلطة عن طرٌق االختٌار.

وأن ال ٌجوز أن ٌبنً تؤسٌسه، على 
 ما ٌلً:

ٌجب على كل جمعٌة ذات 
طابع سٌاسً أن تساهم كم 

 ها فٌما ٌلً:خالل أهداف
المحافظة على االستقالل 
الوطنً والسالمة الترابٌة 

والوحدة الوطنٌة ودعمها، دعم 
سٌادة الشعب واختٌاراته 

حماٌة النظام ، الخبرة
الجمهوري والحرٌات 

األساسٌة للمواطن، تدعٌم 
وحماٌة االزدهار االجتماعً 
والثقافً لألمة فً إطار القٌم 

، الوطنٌة والعربٌة اإلسالمٌة
 احترام التنظٌم الدٌمقراطً

حماٌة االقتصاد الوطنً من 
كل أشكال التالعب واالختالس 

ِٓ د١ث 

 إٌطبق
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رسات الطائفٌة..، الممارسات المما
المخالفة للسلوك المخالؾ للخلق 

اإلسالمً وقٌم الثورة والهوٌة 
 الوطنٌة

احترام الدستور والقوانٌن المعمول 
 بها

)توسٌع فً النطاق من خالل 
 التضٌٌق أكثر فً نطاق النشاط

 (8إلى 0المواد من 

واالستحواذ أو المصادرة ؼٌر 
 المشروعة.

كما ٌجب علٌها منع فً 
برنامجها وأعمالها التعصب 

والتزمت والعنصرٌة 
والتحرٌض على العنؾ بكل 

 أشكاله أو اللجوء إلٌه.
 وأن ال تتضمن فً أهدافها:

ارسات الطائفٌة..، إقامة المم
عالقات االستؽالل، السلوك 

المخالؾ للخلق اإلسالمً وقٌم 
 الثورة.

احترام الدستور والقوانٌن 
 المعمول بها.
 (9- 6) المواد من 

 

رغّغ ِٛاؽ١ٕٓ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٘ٛ 

٠زمبٍّْٛ ٔفٌ ا٤فىبه ٠ٚغزّؼْٛ 

ٌغوع ٚػغ ِشوٚع ١ٍبٍٟ ِشزون 

ٌٍٛطٛي ثٍٛبئً ك٠ّمواؽ١خ ؽ١ي اٌزٕف١ن 

١ٍٍّٚخ ئٌٝ ِّبهٍخ اٌٍَطبد 

١ٌٚبد فٟ ل١بكح اٌشإْٚ ٚاٌَّإ

 .3اٌؼ١ِّٛخ. َ

) رؼش٠ف ٌٍذضة اٌغ١بعٟ ١ٌظ فمظ 

 ثّؼ١بس اٌٙذف(

 

 

٠ٙلف اٌؾية ا١ٌَبٍٟ فٟ ئؽبه 

ِٓ اٌلٍزٛه ئٌٝ  42أؽىبَ اٌّبكح 

اٌّشبهوخ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ 

ثٍٛبئً ك٠ّمواؽ١خ ١ٍٍّٚخ ِٓ 

عّغ ِٛاؽ١ٕٓ عيائو١٠ٓ ف٩ي 

ؽٛي ثؤبِظ ١ٍبٍٟ، كْٚ اثزغبء 

 .2٘لف ٠له هثؾب.َ
) غٌاب تعرٌف واضح و إنما 

 التعرٌف بمعٌار الهدف(

 

رَزٙلف اٌغّؼ١خ ماد 

اٌطبثغ ا١ٌَبٍٟ فٟ ئؽبه 

ِٓ اٌلٍزٛه  40أؽىبَ اٌّبكح 

عّغ ِٛاؽ١ٕٓ عيائو١٠ٓ 

ؽٛي ثؤبِظ ١ٍبٍٟ، اثزغبء 

٘لف ٨ ٠له هثؾب ٍٚؼ١ب 

بهوخ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ٌٍّش

ثٍٛبئً ك٠ّمواؽ١خ 

 .١ٍٍّٚ2خ.َ

) غ١بة رؼش٠ف ٚاضخ ٚ 

إّٔب اٌزؼش٠ف ثّؼ١بس 

 اٌٙذف(

ِٓ د١ث 

 اٌزؼش٠ف

بتأسٌس الحزب الشروط الخاصة 
 السٌاسً

ٌجب أن تتوفر فً العضو المإسس 
 لحزب سٌاسً الشروط اآلتٌة:

) أصلٌة أو أن ٌكون من جنسٌة جزائرٌة، -
 مكتسبة(

 سنة على األقل، 58عمره  أن ٌكون -
أن ٌكون متمتع بالحقوق المدنٌة  -

 والسٌاسٌة،
عدم سلوكه سلوكا معادٌا لمبادئ ثورة  -

 ،87>4نوفمبر 
أال ٌكونوا فً حالة منع كما هو  -

ٌمنع ،)8منصوص علٌه فً المادة 

تأسٌس حزب سٌاسً أو المشاركة فً 
تأسٌسه أو فً هٌئاته المسٌـرة على كل 

الل الدٌن الذي شخص مسؤول عن استغ
 .أفضى إلى المأساة الوطنٌـة

كما ٌمنع من هذا الحق كل من شارك فً 
أعمال إرهابٌة وٌرفض االعتراف 

بمسؤولٌته فً المشاركة فً تصور 
وانتهاج وتنفٌذ سٌاسة تدعو للعنف 

 (والتخرٌب ضد األمة ومؤسسات الدولة
ٌجب أن تكون ضمن األعضاء  -

 المؤسسٌن نسبة ممثلة من النساء 
) توسٌع فً الشروط وبالتالً التضٌٌق 

بتأسٌس الحزب الخاصة  الشروط 
 السٌاسً

ٌجب أن تتوفر فً العضو 
المإسس لحزب سٌاسً الشروط 

 اآلتٌة:
أن ٌتمتع بالجنسٌة الجزائرٌة وأن  -

ال ٌكون حائزا جنسٌة أخرى 
 الجنسٌة األصلٌة فقط()

سنة على  58أن ٌكون عمره  -

 األقل،
أن ٌتمتع بكامل حقوقه المدنٌة  -

والسٌاسٌة ولم ٌتم الحكم علٌه 
 بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ

أال ٌكون قد سلك سلوك معادٌا  -
 87>4لمبادئ ثورة أول نوفمبر 

 .00م/ومثلها، 

)حذف شرط اإلقامة فً التراب 
 + تقرٌبا نفس الشروط( الوطنً

بتأسٌس الحزب  الخاصة اإلجراءات
 لسٌاسًا

إٌداع ملؾ التصرٌح التؤسٌسً  -
من طرؾ األعضاء المإسسٌن 

لدى وزٌر الداخلٌة مقابل وصل. 
 .45م/

ٌتضمن ملؾ التصرٌح  -

بتأسٌس  الشروط الخاصة
  الحزب السٌاسً

ال ٌكون عضوا مإسسا و/أو 
مسٌرا لجمعٌة ذات طابع 
سٌاسً إال من تتوفر فٌه 

 الشرط اآلتٌة:
أن تكون جنسٌته أصلٌة، أو  -

سنوات على  41مكتسبة منذ 

 ،األقل

سنة  58أن ٌكون عمره  -

 على األقل،
أن ٌتمتع بحقوقه المدنٌة  -

والسٌاسٌة ولم سٌق له أن 
حكم علٌه بجناٌة أو جنحة 

 مخلة بالشرؾ
أال ٌكون قد سبق له سلوك  -

 مضاد للثورة التحرٌرٌة،
أن ٌكون مقٌما بالتراب  -

 09م/الوطنً. 

بتأسٌس  الخاصة اإلجراءات
 الحزب السٌاسً

ئ٠لاع ٍِف اٌزظو٠ؼ  -

ٝ ٌلٜ اٌٛى٠و ١ٌزأ١ٍَا

اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ ِمبثً 

 ِٓ د١ث 

اٌششٚط 

اإلجشاءاٚ

 د
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 من الحرٌة اإلنشائٌة(
اإلجراءات الخاصة بتأسٌس الحزب 

 السٌاسً

إٌداع ملؾ التصرٌح التؤسٌسً من طرؾ  -
األعضاء المإسسٌن لدى وزٌر الداخلٌة 

 .;4تسلٌم وصل وصل. م/ وجوبمقابل 
ٌتضمن ملؾ التصرٌح التؤسٌسً البٌانات  -

 .>4ً المادة المنصوص علٌها ف الثمانٌة

كهاٍخ  ٚاٌزأول ِٓ ِطبثمخ اٌزظو٠ؼ  -

اٌزأ١ٍَٟ فٟ أعً ٍز١ٓ ٠ِٛب ِٓ 

 20ربه٠ـ ئ٠لاع اٌٍّف َ/

اٌزشخ١ص ثؼمذ اٌّؤرّش اٌزؤع١غٟ  -

طخ ِٓ طشف ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ثٛاع

، ٠ٚجٍغٗ ٌألػضبء اٌّؤعغ١ٓلشاس 

ٚال ٠ؼزذ ثبٌمشاس إال ثؼذ إشٙبسٖ ِٓ 

األػضبء اٌّؤعغ١ٓ فٟ ١ِٛ٠ز١ٓ 

 ١ٓ ٚط١ٕز١ٓ ػٍٝ األلً إػال١ِز

 )رغ١١ش فٟ اٌزغ١ّخ ٚاألثش ٚادذ+

اإلشٙبس ٠مغ ػٍٝ األػضبء 

 (اٌّؤعغ١ٓ

فً حالة رفض الترخٌص بعقد المإتمر  -
التؤسٌسً، ٌكون قرار الرفض معلال 
تعلٌال قانونٌا ، حٌث ٌمكن الطعن فً 

فً أجل  أمام مجلس الدولةهذا القرار 
شهر من تارٌخ تبلٌػ القرار الرفض. 

 .) التقاضً على درجة واحدة(54/م
اإلدارة بعد انقضاء األجل  ٌعد سكوت -

الستٌن ٌوما بمثابة ترخٌص بعقد المإتمر 
 .56التؤسٌسً. م/

عقد المإتمر التؤسٌسً فً أجل سنة من  -
تارٌخ إشهار قرار الترخٌص ، حٌث 

ٌعقد على التراب الوطنً وٌثبت صحة 
عقده بموجب محضر ٌحرره محضر 

 .57/58قضائً. م/
إٌداع ملؾ طلب االعتماد لدى وزٌر  -

ٌوم من عقد  61الداخلٌة فً ظرؾ 

 ) زٌادة األجل(. :5المإتمر التؤسٌسً م/
ٌتضمن ملؾ طلب االعتماد الوثائق  -

 .;5المنصوص علٌها فً المادة 
دراسة مطابقة االعتماد فً أجل ستٌن  -

 >5ٌوما من اٌداع الطلب باالعتماد. م/
الجرٌدة  تسلٌم االعتماد ونشره فً -

الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة 
الدٌمقراطٌة الشعبٌة وٌبلػ لألعضاء 

 .64المإسسٌن. م/
ٌمكن رفض االعتماد بقرار معلل، ٌكون  -

هذا القرار قابال للطعن فٌه أمام مجلس 
 66الدولة خالل شهرٌن من تارٌخ. م/

ٌعد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من  -

 العشرةالتؤسٌسً البٌانات 

 .47المنصوص علٌها فً المادة 

كهاٍخ ِطبثمخ اٌزظو٠ؼ  -

 ٚٔشش اٌٛصًاٌزأ١ٌٍ 

اٌّزؼّٓ اٍُ اٌؾية  ِٚموٖ 

ٚأٍّبء ٚأٌمبة ٚرٛاه٠ـ 

ٓ اىك٠بك ٚاٌؼٕب٠ٚٓ ٚأِبو

ٚاٌّٙٓ ٚاٌٛظ١فخ فٟ اٌؾية 

ٌٍّٛلؼ١ٓ اٌقَّخ ٚاٌؼشوْٚ 

ػٍٝ اٌزظو٠ؼ فٟ اٌغو٠ل 

اٌو١ٍّخ. فٟ أعً ٍز١ٓ ٠ِٛب 

 15ِٓ ربه٠ـ ئ٠لاع اٌٍّف َ/

إذا رأى الوزٌر المكلؾ  -
بالداخلٌة أن شروط التؤسٌس 
ؼٌر متوفرة أو عدم استٌفاء 
بعض الشروط المنصوص 

رار الرفض علٌها قانونا، ٌبلػ ق
بقرار معلل قبل انقضاء األجل، 

حٌث ٌمكن الطعن فً هذا 
القرار أمام الجهة القضائٌة 
المختصة فً أجل شهر من 

تارٌخ تبلٌػ القرار الرفض، كما 
ٌمكن االستئناؾ فً المقرر 

القضائً الصادر أمام مجلس 
 .:4الدولة. م/

فً حالة عدم صدور قرار  -
الرفض وعدم نشر الوصل 

ضاء المإسسٌن ٌإهل األع
 :4لممارسة مهامهم. م/

عقد المإتمر التؤسٌسً فً أجل  -
سنة من تارٌخ نشر الوصل  ، 
حٌث ٌعقد على التراب الوطنً 

وٌثبت صحت عقده بموجب 
محضر ٌحرره محضر قضائً 

 ;4أو موثق. م/
إٌداع ملؾ طلب االعتماد لدى  -

 48وزٌر الداخلٌة فً ظرؾ 

ٌوم من عقد المإتمر التؤسٌسً 
 .55م/

ٌتضمن ملؾ طلب االعتماد  -
الوثائق المنصوص علٌها فً 

 .56المادة 
دراسة مطابقة االعتماد فً أجل  -

ستٌن ٌوما من إٌداع الطلب. 
 55م/

تسلٌم االعتماد ونشره فً  -
الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة 

الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. 
 .55م/

عدم النشر ٌعد بمثابة الموافقة  -
 قانونٌة.بعد انقضاء األجل ال

 .11ٚطً. َ/

٠زؼّٓ ٍِف اٌزظو٠ؼ  -

اٌزأ١ٍَٟ اٌج١بٔبد اٌَجؼخ 

إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ 

 .12اٌّبكح 

كهاٍخ ِطبثمخ اٌزظو٠ؼ  -

اٌزأ١ٌٍ ٚٔشو اٌٛطً 

اٌّزؼّٓ اٍُ اٌغّؼ١خ  

ِٚمو٘ب ٚأٍّبء ٚأٌمبة 

ٚرٛاه٠ـ ٚأِبوٓ اىك٠بك 

ٚاٌؼٕب٠ٚٓ ٚاٌّٙٓ 

ٟ اٌغّؼ١خ ٚاٌٛظ١فخ ل

ٌٍّٛلؼ١ٓ اٌض٩س ػٍٝ 

اٌزظو٠ؼ فٟ اٌغو٠ل 

اٌو١ٍّخ. فٟ أعً ٍز١ٓ 

٠ِٛب ِٓ ربه٠ـ ئ٠لاع 

 15اٌٍّف َ/

فٟ ؽبٌخ ػلَ إٌشو فٟ  -

ا٢عبي اٌّؾلكح ٠وفغ 

ٚى٠و اٌلاف١ٍخ اٌمؼ١خ ئٌٝ 

اٌغٙخ اٌمؼبئ١خ اٌّقزظخ 

ف٩ي اٌضّب١ٔخ أ٠بَ اٌزٟ 

 رَجك أزٙبء ٘نا ا٤عً

خ إجشاءاد ثغ١طـخ ٚعٍٙ) 

ٚاٌزصش٠خ ال ٠زؼذٜ ِجشد 

اإلػالَ ثٛجٛد اٌجّؼ١خ راد 

 اٌطبثغ اٌغ١بعٟ(

)رٛجذ ِشدٍخ ٚادذح ٟ٘  

 اٌزصش٠خ اٌزؤع١غٟ(
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 إٔشبء اٌجّؼ١بد ) اٌششٚط ٚاإلجشاءاد(ٌذش٠خ : دساعخ ِمبسٔخ 11. 1جذٚي 

 إٔشبء اٌجّؼ١بدٌذش٠خ  اٌذعزٛس٠خاٌّؼبٌجخ 

 اٌذعبر١ش 1963كٍزٛه  1976كٍزٛه  1989كٍزٛه  1996كٍزٛه 

 
 

 
الدفاع الفردي أو : 00المادة 

عن طرٌق الجمعٌة عن 
الحقوق األساسٌة لإلنسان 

وعن الحرٌات الفردٌة 
 والجماعٌة مضمون. 

حرٌات التعبٌر، : 00المادة 

و إنشاء الجمعٌات، 
 واالجتماع ممونة للمواطن.

حق إنشاء : 00المادة 

 الجمعٌات مضمون.
تشجع الدولة إزدهار الحركة 

 الجمعوٌة.
ٌحدد القانون شروط و 
 كٌفٌات إنشاء الجمعٌات

 
 

 
حرٌات  :09الـمادة 

و إنشاء التعبٌر، 
، الـجمعٌات، واالجتـماع

 .مضمونة للـمواطن
حق إنشاء  71المادة 

الجمعٌات ذات الطابع 
 السٌاسً معترؾ به.

: الدفاع الفردي 65المادة 

عن طرٌق الجمعٌات  أو
عن الحقوق األساسٌة 

لإلنسان وعن الحرٌات 
الفردٌة والجماعٌة 

 مضمون.
 

 

 

 

ؽو٠خ اٌزؼج١و  :55اٌّبدح 

، ٚ ٨ االجزّبع ِضّٛٔخٚ 

٠ّىٓ اٌزنهع ثٙب ٌؼوة 

 أٌٍ اٌضٛهح ا٨شزواو١خ.

تمارس هذه الحرٌة مع 

 6:مراعاة أحكام المادة 

 من الدستور. 
: حرٌة إنشاء 40المادة 

، الجمعٌات معترف بها
وتمارس فً إطار 

 القانون.

 

 

 

: رؼّٓ 19اٌّبدح 

اٌغّٙٛه٠خ ؽو٠خ 

ٚؽو٠خ  اٌظؾبفخ

ٍٚبئً ا٦ػ٩َ 

ٚدش٠خ ا٤فوٜ، 

ٚ  رؤع١ظ اٌجّؼ١بد

ؽو٠خ اٌزؼج١و ِٚقبؽجخ 

اٌغّٙٛه ٚ ؽو٠خ 

 ا٨عزّبع.

 

 

 

 

التأكٌد على ضمان حرٌة 
الجمعٌات إال أنها جاءت 

 فً مواد مبعثرة. 
 

 

ناء وتطور بالنسبة اعت
للجمعٌات ذات الطابع 

 السٌاسً.
االعتراف بالدور 

 

ضمان هذه الحرٌة 
دستورٌا وفضلها عن 

باقً الحرٌات، 
واإلشادة بالنص 

 

االػزشاف دْٚ 

اإلشبدح ثبٌم١ّخ 

اٌّؼ١بس٠خ ٌٍٕص 

 

قبل األعضاء المإسسٌن للحزب 
السٌاسً بمثابة اعتماد، وٌسلم االعتماد 

فورا بقرار من الوزٌر المكلؾ بالداخلٌة 

 .66وٌبلػ للحزب. م
ٌعد سكوت اإلدارة بعد انقضاء أجل  -

الستٌن ٌوما لها بمثابة اعتماد الحزب 
السٌاسً وٌبلؽه ضمن األشكال 

 .67القانونٌة.م
تعقٌد فً الشروط اإلبقاء على ال) 

 مراحل هً: ثالث وفق واإلجراءات 
 التصرٌح بتأسٌس الحزب -
 انعقاد المؤتمر التأسٌسً -
 اعتماد الحزب( -

ٌمكن رفض االعتماد بقرار  -
معلل، ٌكون قابال للطعن فٌه 
أمام الجهة القضائٌة اإلدارٌة 

لمدٌنة الجزائر والفصل فٌها فً 
أجل شهر، وٌكون القرار محل 

استئناؾ أمام مجلس الدولة الذي 
ٌتعٌن علٌه الفصل فٌه فً أجل 

 .55شهر. م
 

اإلجراءات  تعقٌد فً الشروط و) 
دة إلى ثالث مراحل من مرحلة واح

 هً: 
 التصرٌح بتأسٌس الحزب -
 انعقاد المؤتمر التأسٌسً -
 اعتماد الحزب( -

 
للوصول بوسائل دٌمقراطٌة  ".....

وسلمٌة إلى ممارسة السلطات 
والمسؤولٌات فً قٌادة الشؤون العامة". 

 منه. 0م/

فً الحٌاة ".....إلى المشاركة 
السٌاسٌة بوسائل دٌمقراطٌة وسلمٌة 

 منه. 5..." م/

"....للمشاركة فً الحٌاة 
السٌاسٌة بوسائل دٌمقراطٌة 

 .5وسلمٌة" م/

ِٓ د١ث 

اٌؼاللخ 

 ثبٌغٍطخ
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 المنوط بالجمعٌات. 
 
 

 المنظم لها.
 

 

 

إٌّظُ ٌٙزٖ اٌذش٠خ 

) لبْٔٛ أَ 

 ِشعَٛ....(

 

 

 رؤع١ظ اٌجّؼ١بد ٌششٚط ٚإجشاءاد بٌجخ اٌزشش٠ؼ١خاٌّؼ

 18ِإهؿ فٟ  06-12هلُ  ا مبْٔٛاٌ

 2012 ٠ٕب٠و 12اٌّٛافك  1433طفو 

 ثبٌغّؼ١بداٌّزؼٍك 

 )اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ(

 4ِإهؿ فٟ  31-90لبْٔٛ هلُ 

اٌّزؼٍك  1990 ك٠َّجو

 ثبٌغّؼ١بد

 اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ()

 15-87لبْٔٛ هلُ 

 ١خع٠ٍٛ 21ِإهؿ 

اٌّزؼٍك  1987

 ثبٌغّؼ١بد

 

اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ) 

 ػبدٞ(

 

فٟ  ص٠بدح ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ ٍزخ أثٛاة " 74

 "ػذد اٌّٛاد

ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ ٍزخ أثٛاة "  50

 فٟ ػذد اٌّٛاد( خٔغج١ ص٠بدح

ِٓ د١ث  ِبكح. 32

 ػذد اٌّٛاد

 14،43،119،122،126اٌلٍزٛه اٌّٛاك  -

اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ اٌّزؼٍك ثافزظبطبد  -
 غٌٍ اٌلٌٚخ ٚرٕظ١ّٗ ٚػٍِّٗ

اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ اٌّزؼٍك ثب٤ؽياة  -
 ا١ٌَب١ٍخ

 لبْٔٛ اٌؼمٛثبد -

 اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ -

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌغّؼ١بد -

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثب٠٨ٌٛخ -

 ا٤ِو اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ -

 ا٤ِو اٌّزؼٍك ثغّغ اٌزجوػبد -

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌغّبهن -

ٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ا٤ِو اٌّزؼٍك ثبٌزأ١ِٕبد ا -
 ثبٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚاٌو٠بػ١خ

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثشوٚؽ كفٛي ا٤عبٔت ئٌٝ  -

 اٌغيائو ٚئلبِزُٙ ثٙب ٚرٕمٍُٙ ف١ٙب

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثّٕٙخ اٌّؾبٍت ِٚؾبفع  -
 اٌؾَبثبد ٚاٌّؾبٍت اٌّؼزّل

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌجٍل٠خ -

 ) ص٠بدح ِؼزجشح فٟ ػذد اٌزؤش١شاد(

، 39، 32ك اٌلٍزٛه ١ٍ٨ّب اٌّٛا -
40 ،53 ،113 ،115 ،117 ِٕٗ 

 لبْٔٛ اٌؼمٛثبد -

 اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ -

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌغّؼ١بد -

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌغّؼ١بد ماد  -
 اٌطبثغ ا١ٌَبٍٟ

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌجٍل٠خ -

 اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثب٠٨ٌٛخ -
 

 (ص٠بدح ٔغج١خ فٟ ػذد اٌزؤش١شاد)

اٌلٍزٛه ١ٍ٨ّب اٌّٛاك  -
56 ِٕٗ 

 ؼمٛثبدلبْٔٛ اٌ -

 اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ -

 

ػذد ل١ًٍ جذا ِٓ )

 اٌزؤش١شاد(

ِٓ د١ث 

اٌّمزض١بد 

ٚ 

 اٌزؤش١شاد

" ٠ٙلف اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ ئٌٝ رؾل٠ل شوٚؽ 

ٚو١ف١بد رأ١ٌٍ اٌغّؼ١بد ٚرٕظ١ّٙب ١ٍٚو٘ب 

 ِٕٗ. 1َ  ."ِٚغبي رطج١مٙب

 ) اجزٙبد فٟ رذذ٠ذ اٌٙذف ِٓ اٌمبْٔٛ(

٠ؾلك ٘نا اٌمبْٔٛ  و١ف١بد رى٠ٛٓ 

 1د ٚرٕظ١ّٙب ٚػٍّٙب / اٌّبكح اٌغّؼ١ب

ِٕٗ 

٠ؾلك ٘نا اٌمبْٔٛ ئٌٝ رؾل٠ل  

ئؽبه ِّبهٍخ ؽو٠خ ئٔشبء 

 ِٕٗ 1اٌغّؼ١بد / اٌّبكح 
ِٓ د١ث 

 اٌٙذف

٠ٚشزون ٘إ٨ء ا٤شقبص فٟ رَق١و ِؼبهفُٙ "

ٍٚٚبئٍُٙ رطٛػب ٌٚغوع غ١و ِوثؼ ِٓ أعً 

رول١خ ا٤ٔشطخ ٚرشغ١ؼٙب، ١ٍ٨ّب فٟ اٌّغبي 

ٚاٌؼٍّٟ ٚاٌل٠ٕٟ ٚاٌزوثٛٞ  إٌّٟٙ ٚا٨عزّبػٟ

ٚاٌج١ئٟ ٚاٌخ١شٞ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌو٠بػٟ 

 رٛع١غ فٟ ِجبالد إٌشبط ()   2" َ/ٚاإلٔغبٟٔ

٠غت أْ ٠ٕلهط ِٛػٛع ٔشبؽبرٙب  ٚأ٘لافٙب 

ػّٓ اٌظبٌؼ اٌؼبَ ٚأْ ٨ ٠ىْٛ ِقبٌفب ٌٍضٛاثذ 

فً تسخٌر معارفهم ووسائلهم  ونوٌشترك"
من أجل ترقٌة لمدة محددة  أو ؼٌر محدد 

المهنً واالجتماعً  ذات الطابعاألنشطة 
والعلمً والدٌنً والتربوي والثقافً 

) حصر 5على الخصوص .م/والرٌاضً 

 (تللمجاالت التً تنشط فٌها الجمعٌا

وٌجب أن ٌحدد هدؾ الجمعٌة بدقة وأن 
) التأكٌد على تكون تسمٌتها مطابقة له   

"تجمع أشخاص ٌتفقون لمدة  
محددة أو ؼٌر محددة على 

جعل معارفهم وأعمالهم 
ووسائلهم مشتركة بٌنهم قصد 

تحقٌق هدؾ معٌن ال ٌدر 
 5م/ربحا..." 

)عدم حصر المجاالت التً 
 ا الجمعٌات(تنشط فٌه

ِٓ د١ث 

 إٌطبق
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ٚاٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ ٚإٌظبَ اٌؼبَ ٚا٢كاة اٌؼبِخ 

) اٌّؼّٛي ثٙب.. ٚأؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزٕظ١ّبد 

 اٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌٙذف ِٓ إٔشبء اٌجّؼ١خ

وٌجب أن ٌعلن هدؾ الجمعٌة  (تحدٌد هدف الجمعٌة
دون ؼموض وٌكون اسمها 

) الحرص  5.م/ مطابقا له

على تحدٌد هدف واسم 
 الجمعٌة(

تجّمع أشخاص تعتبر الجمعٌة فً مفهوم هذا القانون 
طبعٌٌن و/أو معنوٌٌن على أساس تعاقدي لمدة 

 محددة أو ؼٌر محددة.
تسخٌر معارفهم وٌشترك هإالء األشخاص فً 

ووسائلهم تطوعا ولؽرض ؼٌر مربح من أجل ترقٌة 
األنشطة وتشجٌعها، السٌما فً المجال المهنً 

واالجتماعً والعلمً والدٌنً والتربوي والثقافً 
 'والرٌاضً والبٌئً والخٌري واإلنسانً

ؼٌر أنه ٌجب أن ٌندرج موضوع نشاطاتها  
خالفا وأهدافها ضمن الصالح العام وأن ال ٌكون م

للثوابت والقٌم الوطنٌة والنظام العام واآلداب العامة 
)  5وأحكام القوانٌن والتنظٌمات المعمول بها. م/

لعضوي، ) المعٌار ا الجمع بعدة معاٌٌر فً التعرٌف
الموضوعً + توسٌع فً المجاالت + التعرٌف 

 (بمعٌار الهدف

تمثل الجمعٌة اتفاقٌة تخضع للقوانٌن 
ع فً إطارها أشخاص المعمول بها وٌجتم

طبٌعٌون أو معنوٌون على أساس تعاقدي 
 ولؽرض ؼٌر مربح.

فً تسخٌر معارفهم  ونوٌشترككما 
من لمدة محددة  أو ؼٌر محدد ووسائلهم 

المهنً  ذات الطابعأجل ترقٌة األنشطة 
واالجتماعً والعلمً والدٌنً والتربوي 

 على الخصوص.والثقافً والرٌاضً 
بدقة وأن تكون  أن ٌحدد هدؾ الجمعٌة

 تسمٌتها مطابقة له.
 ) اجتهاد فً تعداد أنشطة الجمعٌة(

رغّغ اٌغّؼ١خ ٟ٘  "

أشقبص ٠زفمْٛ ٌّلح ِؾلكح 

أٚ غ١و ِؾلكح ػٍٝ عؼً 

ِؼبهفُٙ ٚأػّبٌُٙ ٍٚٚبئٍُٙ 

ل رؾم١ك ِشزووخ ث١ُٕٙ لظ

 ٘لف ِؼ١ٓ ٨ ٠له هثؾب.

٠ٚقؼغ ٘نا ا٨رفبق ٤ؽىبَ 

اٌمبْٔٛ ٚونا اٌمٛا١ٔٓ 

اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ  ٚا٤ٔظّخ

ٚونا لبٔٛٔٙب ا٤ٍبٍٟ اٌّؼل 

ؽجمب ٌٍمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ 

إٌّٛمعٟ اٌّؾلك ػٓ 

 ؽو٠ك اٌزٕظ١ُ.

٠ٚغت أْ ٠ؼٍٓ ٘لف 

اٌغّؼ١خ كْٚ غّٛع 

. ٠ٚىْٛ اٍّٙب ِطبثمب ٌٗ

/َ2 

 

ِٓ د١ث 

 اٌزؼش٠ف

 الشروط المتعلقة باألشخاص الطبٌعٌة:

 ) تغٌٌر فً السن(سنة فما فوق،  08بالغ سن  -
 ٌكون ذو جنسٌة جزائرٌة أن  -
 متمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة. -
غٌر محكوم علٌـه بجناٌة و/أو جنحة تتنافى  -

رهم مع مجال نشاط الجمعٌة ولم ٌرد اعتبا
 شرط جدٌد(بالنسبة لألعضاء المؤسسٌن، )

 .0م/
الشروط المتعلقة باألشخاص المعنوٌة الخاضعة 

 للقانون الخاص:
 زائري مإسسٌن طبقا للقانون الج -
 ناشطٌن عند تؤسٌس الجمعٌة ،  -
 ؼٌر ممنوعٌن من ممارسة نشاطهم،  -

وهذا من أجل تؤسٌس جمعٌة تمثل الشخصٌة 
المعنوٌة من طرؾ شخص طبٌعً مفوض لهذا 

 8الؽرض. م/
) تمكٌن األشخاص المعنوٌة بشروط من تأسٌس 

 الجمعٌات(

 اإلجراءات الواجب اتخاذها:

 وجب تثبت بم عقد جمعٌة عامة تأسٌسٌة

محضر ٌحرره محضر قضائً، وتجمع  

 41األعضاء المإسسٌن حسب نمط  الجمعٌة ) 

خمسة عشر أعضاء بالنسبة للجمعٌات البلدٌة، 

( عضوا بالنسبة للجمعٌات الوالئٌة، منبثقٌن 48)

واحد ، عن بلدٌتٌن اثنتٌن على األقل

( عضوا بالنسبة للجمعٌات ما بٌن 54وعشرون)

 الشروط المتعلقة باألشخاص الطبٌعٌة:
 أن ٌكونوا راشدٌن -
 أن تكون جنسٌتهم جزائرٌة/ -
أن ٌكونا متمتعٌن بحقوقهم المدنٌة  -

 والسٌاسٌة 
أال ٌكون قد سبق لهم سلوك مخالؾ  -

 7لمصالح كفاح التحرٌر الوطنً. م/
 الشروط المتعلقة بهدف الجمعٌة: 

ٌسها ٌخالؾ ٌكون هدؾ تؤس أن ال -
النظام التؤسٌسً القائم     أو النظام 
العام، أو اآلداب العامة أو القوانٌن 

 والتنظٌمات المعمول بها.
) شروط خاصة باألعضاء وأخرى 

 بالهدف(
 اإلجراءات الواجب اتخاذها:

تجمع  عقد جمعٌة عامة تأسٌسٌة -

عضو مإسسا على األقل  48

وتصادق على القانون األساسً 
 ولً هٌئاتها القٌادٌة.وتعٌن مسإ

لدى الوالً)  اٌداع تصرٌح التأسٌس -

بالنسبة للبلدٌة أو الوالئٌة( أو وزٌر 
الداخلٌة بالنسبة للجمعٌات الوطنٌة أو 

ما بٌن الوالٌات، و ٌرفق الملؾ 
 >بالوثائق المذكورة فً. م/

فً أجل  تسلٌم وصل التسجٌل -

( ٌوم على األكثر من ٌوم 91ستٌن)

 عد دراسة المطابقة.اإلٌداع للملؾ وب
القٌام بشكلٌات اإلشهار على نفقة  -

الجمعٌة فً جرٌدة ٌومٌة إعالمٌة 
 واحدة على األقل ذات توزٌع وطنً.

الشروط المتعلقة 
 باألشخاص الطبٌعٌة:

من جنسٌة جزائرٌة  -
أصلٌة أو مكتسبة منذ 

 خمسة سنوات على األقل
 كون راشداأن ٌ -
متمتعا بالحقوق المدنٌة  -

 والسٌاسٌة
 ذا سلوك حسن -
أال ٌكون قد سلك سلوكا  -

معادٌا لثورة التحرٌرٌة 
وأال ٌكون له موقفا مضاد 

لالختٌارات األساسٌة 
 للبالد

كما ٌمكن ان تفرض  -
شروط أخرى مرتبكة 
باألهلٌة التقنٌة نظرا 

 لطبٌعة الجمعٌة وأعمالها.
الشروط المتعلقة بهدف 

 معٌة: الج
أن ال ٌكون هدؾ  -

تؤسٌسها ٌخالؾ النظام 
التؤسٌسً القائم أو النظام 

العام، أو اآلداب العامة 
أو القوانٌن والتنظٌمات 

 المعمول بها.
المساس بسالمة التراب  -

الوطنً والوحدة الوطنٌة 
ودٌن الدولة واللؽة 

الوطنٌة واالختٌارات 

 ِٓ د١ث 

 اٌششٚط

 ٚ 

 اإلجشاءاد



86 
 

( والٌات على 6ث )ٌن عن ثالالوالٌات منبثق

( عضوا بالنسبة 58خمسة وعشرون )األقل، 

 45للجمعٌات الوطنٌة منبثقٌن عن اثنً عشرة 

)تغٌٌر فً عدد األعضاء ( والٌة على األقل.

 .المؤسسٌن لعقد الجمعٌة العامة التأسٌسٌة(

 لدى رئٌس البلدٌة  إٌداع تصرٌح التأسٌس

ٌوم   61بالنسبة للجمعٌات البلدٌة فً أجل 

اسة مطابقته، الوالً بالنسبة للجمعٌات لدر

ٌوم لنفس الؽرض، وزٌر  71الوالئٌة  فً أجل 

الداخلٌة بالنسبة للجمعٌات ما بٌن الوالٌات فً 

ٌوم بالنسبة للجمعٌات  91ٌوم،  78أجل 

مقابل تسلٌم وجوبً لوصل اإلٌداع ،  الوطنٌة

وٌضم ملؾ التصرٌح الوثائق المنصوص علٌها 

ٌر فً الجهة المكلفة بدراسة تغٌ) 45فً المادة 

وضمانة تسلٌم  المطابقة للتصرٌح التأسٌسً

 (وصل اإلٌداع + تضخٌم فً الملف

  قبل انقضاء تسلٌم وصل التسجٌل أو الرفض

حال السكوت ٌعد بمثابة اعتماد وفً ، األجل

 ) ضمانة إدارٌة جدٌدة(، للجمعٌة 

  فً حالة الرفض ٌمكن للجمعٌة رفع دعوى

أشهر أمام المحكمة اإلدارٌة  6 اإللؽاء فً أجل

 المختصة وهنا تبرز حالتٌن:

إذا كان الحكم لصالحها ٌمنح لها وصل التسجٌل  -

أشهر لرفع  6وجوبا بالمقابل لإلدارة أجل 

 دعوى إلؽاء الجمعٌة دون وقؾ التنفٌذ.

إذا كان الحكم ضدها ال ٌكون من حقها  -

 الحصول على وصل التسجٌل.

 واإلدارة على حد سواء( ) ضمانة قضائٌة للجمعٌـة

إخطار السلطة القضائٌة المختصة  -
فً الؽرفة اإلدارٌة للمجلس القضائً 

ألٌام وقبل انقضاء أجل  ;فً أجل 

ٌوما، إذا رأت أن تكوٌن الجمعٌة  91

لقانون، وعلى الؽرفة ٌخالؾ أحكام ا
ٌوم  61اإلدارٌة الفصل فٌه فً أجل 

الموالٌة لإلخطار، وفً حالة عدم 
اإلخطار عدت مكونة قانونا بعد 

انقضاء األجل المقرر لتسلٌم وصل 
 . ;التسجٌل. م/

 األساسٌة للبالد.
 منه 7م/

 
 تخاذها:اإلجراءات الواجب ا

ٌجب أن ٌصرح بالجمعٌة 
مسبقا حتى ٌكون لها وجود 

شرعً وأهلٌة قانونٌة 
 وتستطٌع ممارسة عملها.
ؼٌر أن بعض الجمعٌات 
تخضع إلجراء اإلعتماد 

 المسبق.
ٌحدد أجال الرد على طلب 

اإلعتماد المسبق وكذا حاالت 
وشروط و كٌفٌات التصرٌح و 

اإلعتماد عن طرٌق التنظٌم. 
  6م/

على التصرٌح  ) النص
واإلعتماد دون التفرقة بٌنهما، 

تحدٌد أي الجمعٌات ودون 
تخضع للتصرٌح وأٌها ٌخضع 

 لالعتماد(
إحالة هذه المادة على )

التنظٌم ٌجعل من القانون 
 على انه قانون إطار (

من قبل أعضائها تؤسس الجمعٌة بحرٌة 

 .0م/ة راءات محددالمإسسٌن، لكن وفق شروط وإج

تتكون الجمعٌة بحرٌة  وإرادة أعضائها 
المإسسٌن وفق شروط وإجراءات محددة 

 .0م/قانونا ومشار إلٌها سابقا. 

ِٓ د١ث  /

اٌؼاللخ 

 ثبٌغٍطخ

 

 اإلػالَ ) اٌششٚط ٚاإلجشاءاد(ٌذش٠خ : دساعخ ِمبسٔخ 12. 1جذٚي 

 ٌذش٠خ اإلػالَ اٌذعزٛس٠خٍّؼبٌجخ دساعخ ِمبسٔخ ٌ

 اٌذعبر١ش 1963كٍزٛه  1976كٍزٛه  1989كٍزٛه  1996ٛه كٍز

 
: تستهدؾ المإسسات 00المادة 

ضمان مساواة كّل المواطنٌن 
والمواطنات فً الحقوق 

 
: تستهدؾ 03الـمادة 

الـمإسسات ضمان 
مساواة كل الـمواطنٌن 

 

٨ َِبً  :53اٌّبدح 

ثؾو٠خ اٌّؼزمل ٚ ٨ 

 . اٌشأٞ ثذش٠خ

 دش٠خ :55اٌّبدح 

 

: رؼّٓ 19اٌّبدح 

دش٠خ اٌغّٙٛه٠خ 

اٌصذبفخ ٚدش٠خ 

ٚعبئً اإلػالَ 
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والواجبات بإزالة العقبات التً 
تعوق تفتح شخصٌة اإلنسان، 
وتحول دون مشاركة الجمٌع 
ٌّة فً الحٌاة السٌاسٌة،  الفعل

ٌة، واالقتصادٌة، واالجتماع
  والثقافٌة.

الحّرٌات األساسٌة : 04المادة 
وحقوق اإلنسان والمواطن 

  مضمونة.

: ال ٌـجوز أي 0ف  08الـمادة 
أو تسجٌل أو أٌة        مطبوع 

وسٌلة أخرى من وسائل التبلٌغ 
واإلعالم إال بـمقتضى أمر 

 . قضائً

 
 
 

لـمواطنات فً وا
والواجبات الـحقوق 

بإزالة العقبات التً 
تفتـح شخصٌة تعوق 

وتـحول دون ، اإلنسان
مشاركة الـجمٌع الفعلٌة 

فً الـحٌاة السٌاسٌة، 
واالقتصادٌة، 
واالجتـماعٌة، 

 والثقافٌة.

الـحرٌات : 00الـمادة 
األساسٌة وحقوق 

اإلنسان والـمواطن 
وتكون تراثا  مضمونة،

مٌع مشتركا بٌن ج
الـجزائرٌٌن 

والـجزائرٌات، واجبهم 
أن ٌنقلوه من جٌل إلى 

جٌل كً ٌـحافظوا على 
سالمته، وعدم انتهاك 

 .حرمته
: ال مساس  04الـمادة 

بحرمة حرٌة الـمعتقد ، 

 . وحرمة حرٌة الرأي

: ال 0ف  00الـمادة 
أو   ٌـجوز أي مطبوع 

تسجٌل أو أٌة وسٌلة 
أخرى من وسائل 
إال التبلٌغ واإلعالم 

 . بـمقتضى أمر قضائً

حرٌات  :09الـمادة 

، وإنشاء التعبٌر
الـجمعٌات، واالجتـماع، 

 .مضمونة للـمواطن
 

ٚ ا٨عزّبع  اٌزؼج١ش

ِؼّٛٔخ، ٚ ٨ ٠ّىٓ 

اٌزنهع ثٙب ٌؼوة 

أٌٍ اٌضٛهح 

 ا٨شزواو١خ.

حرٌة مع تمارس هذه ال
مراعاة أحكام المادة 

 من الدستور.  6:

ٌحدد : 70المادة 
شروط إسقاط القانون 

الحقوق والحرٌات 
لكل من  األساسٌة

ٌستعملها قصد المساس 
أو         بالدستور 

بالمصالح الرئٌسٌة 
للمجموعة الوطنٌة، أو 

بوحدة الشعب و 
أو     التراب الوطنً، 

باألمن الداخلً و 
أو   ة، الخارجً للدول

  بالثورة االشتراكٌة.
 
 

 

 

 

 

، ٚؽو٠خ األخشٜ

رأ١ٌٍ اٌغّؼ١بد ٚ 

 دش٠خ اٌزؼج١ش
ِٚقبؽجخ اٌغّٙٛه ٚ 

 ؽو٠خ ا٨عزّبع.

 

ال ٠جٛص : 22اٌّبدح 

ألٞ وبْ أْ ٠غزؼًّ 

 اٌذمٛق ٚ اٌذش٠بد
اٌَبٌفخ اٌنوو فٟ 

٩ي اٌَّبً ثبٍزم

ا٤ِخ ٚ ٩ٍِخ 

ا٤هاػٟ ٚ اٌٛؽلح 

اٌٛؽ١ٕخ ٚ ِإٍَبد 

اٌغّٙٛه٠خ ٚ ِطبِؼ 

اٌشؼت ا٨شزواو١خ، 

ٚ ِجلأ ٚؽلا١ٔخ عجٙخ 

 اٌزؾو٠و اٌٛؽٕٟ.

 

 

استعمال مصطلحات مغاٌرة ٌدل على اإلهمال التدرٌجً لهذه الحرٌة 
، حٌث جاء التكرٌس الدستوري لهذه الحرٌة 0990خاصة فً دستور 

 متسلسلة ومبعثرة فً مواد غٌر
 
 

ػزشاف اإل

اٌصش٠خ 

ٚاٌّجبشش 

ثبعزؼّبي 

ِصطٍذبد رذي 

ػٍٝ دش٠خ 

اإلػالَ 

 )اٌصذبفخ(

 ٌششٚط ٚإجشاءاد اٌذش٠خ اإلػال١ِخ اٌّؼبٌجخ اٌزشش٠ؼ١خ

 05-12هلُ  اٌؼؼٛٞ مبْٔٛاٌ

 1433طفو  18ِإهؿ فٟ 

اٌّزؼٍك  2012 ٠ٕب٠و 12اٌّٛافك 

ِإهؿ فٟ  07-90لبْٔٛ هلُ 

اٌّٛافك  1410هِؼبْ  8

  اٌّزؼٍك ثب٦ػ٩َ 1990 أثو٠ً

ِإهؿ  01-82لبْٔٛ هلُ 

 1402هث١غ اٌضبٟٔ  12فٟ 

 1982ف١فوٞ  6اٌّٛافك 
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  ثب٦ػ٩َ

ب )اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػضٛٞ طجم

 )ِٓ اٌذعزٛس 123ٌٍّبدح 

 ٠زؼّٓ لبْٔٛ ا٦ػ٩َ اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ()

 اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ() 

 

ٝ ػشوح ثبثب: ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ ئصٕ 133

 "فٟ ػذد اٌّٛاد ِؼزجشح ص٠بدح "

 

ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ رَؼخ  106

رم١ٍص ٔغجٟ فٟ ػذد أثٛاة " 

 اٌّٛاد(

 

ِبكح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ  128

أثٛاة، رَؼخ ِٕٙب ٌٍّجبكب 

 اٌؼبِخ.

ِٓ د١ث 

ػذد 

 اٌّٛاد

 3،3اٌلٍزٛه اٌّٛاك  -

ِىوه،

34،35،36،38،39،41،119،120،

123،125/2،126،165/2. 

اٌّزؼٍك  01 -98ْ اٌؼؼٛٞ اٌمبٔٛ -
ثافزظبطبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚرٕظ١ّٗ 

 ٚػٍّٗ

اٌّزؼٍك  01 -12اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ  -
 ثٕظبَ ا٦ٔزقبة

ؼٍك ' اٌّز0-12اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ  -
 ثب٤ؽياة ا١ٌَب١ٍخ

اٌّزؼّٓ لبْٔٛ  156-66ا٤ِو  -

 ا٦عواءاد اٌغيائ١خ

اٌّزؼٍك ثب٤هش١ف  04-88اٌمبْٔٛ  -
 اٌٛؽٕٟ

ك ثؼ٩لبد اٌّزؼٍ 11-90اٌمبْٔٛ  -
 اٌؼًّ

اٌّزؼّٓ رؼ١ُّ  05-91اٌمبْٔٛ  -
 اٍزؼّبي اٌٍغخ اٌؼوث١خ

اٌّزؼٍك ثّغٌٍ  20-95ا٤ِو  -

 اٌّؾبٍجخ

 اٌّزؼٍك ثب٠٦لاع  16-96ا٤ِو  -

اٌّزؼٍك ثمبْٔٛ اٌّب١ٌخ  02 97اٌمبْٔٛ  -
 1998ٌَٕخ 

اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌزواس  04-98اٌمبْٔٛ  -
 اٌضمبفٟ

اٌّؾلك ٌٍمٛاػل  03-200اٌمبْٔٛ  -

ؼٍمخ ثبٌجو٠ل ٚاٌّٛاط٩د اٌٍَى١خ اٌّز

 ٚا٩ٌٍٍى١خ

 اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ 03-03ا٤ِو  -

اٌّزؼٍك ثؾمٛق اٌّإٌف  05 -03ا٤ِو  -
 ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚهح

اٌّزؼّٓ إٌظبَ 11-07اٌمبْٔٛ  -
 اٌّؾبٍجٟ اٌّبٌٟ

اٌّزؼّٓ لبْٔٛ  09-08اٌمبْٔٛ  -

 ءاد اٌّل١ٔخ ٚاٌغيائ١خاعوا٦

اٌّزؼّٓ اٌمٛاػل  04-09اٌمبْٔٛ  -
قبطخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌغوائُ اٌّزظٍخ اٌ

ثزىٌٕٛٛع١بد ا٦ػ٩َ ٚا٨رظبي 

 ِٚىبفؾزٙب

 ) ص٠بدح جذ ِؼزجشح فٟ ػذد اٌزؤش١شاد(

، 30اٌلٍزٛه ١ٍ٨ّب اٌّٛاك  -

35 ،36 ،39 ،40 . 

 لبْٔٛ اٌؼمٛثبد -

 اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ -

 اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ -

لبْٔٛ اٌجو٠ل ٚ اٌّٛاط٩د  -

 اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ

 (01-82لبْٔٛ ا٦ػ٩َ ) -

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثب٩ِ٤ن  -
 اٌٛؽ١ٕخ

لبْٔٛ اٌّإٍَبد اٌؼ١ِّٛخ  -

 ِٕٗ 2ا٨لزظبك٠خ اٌّبكح 

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثب٤هش١ف  -

 اٌٛؽٕٟ

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌغّؼ١بد ماد  -
 اٌطبثغ ا١ٌَبٍٟ

) غ١بة ا٦شبهح ئٌٝ ا١ٌّضبق 

 اٌٛؽٕٟ(

 

 (ص٠بدح ٔغج١خ فٟ ػذد اٌزؤش١شاد)

 رٛع١ٙبد ا١ٌّضبق اٌٛؽٕٟ -

 ٌلٍزٛه )كْٚ رؾل٠ل اٌّٛاك(ا -

 12-78اٌمبْٔٛ هلُ  -

اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ 

 ٌٍؼبًِ

اٌّزؼّٓ  66/156ا٤ِو  -

 لبْٔٛ اٌؼمٛثبد

) عؼً ا١ٌّضبق اٌٛؽٕٟ أٚي 

ػذد اٌزأش١واد لجً اٌلٍزٛه " 

 ("ل١ًٍ جذا ِٓ اٌزؤش١شاد

ِٓ د١ث 
اٌّمزض١بد 

ٚ 

 اٌزؤش١شاد
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" ٠ٙلف اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ ئٌٝ رؾل٠ل 

كب ٚاٌمٛاػل اٌزٟ رؾىُ ِّبهٍخ اٌّجب

َ  ٚدش٠خ اٌصذبفخ."اٌؾك فٟ ا٦ػ٩َ 

1 .ِٕٗ 

 

"٠ؾلك ٘نا اٌمبْٔٛ لٛاػل ٚ ِجبكب 

 1ِّبهٍخ ؽك ا٦ػ٩َ/" اٌّبكح 

ِٕٗ 

 

 غ١بة إٌض ػٍٝ اٌٙلف 
ِٓ د١ث 

 اٌٙذف

 

٠ّبهً فٟ ئؽبه أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ 

ٚاٌزشو٠غ ٚاٌزٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ ظً 

 اؽزواَ:
  اٌغّٙٛه٠خ ٚلٛا١ٔٓ  ٌلٍزٛها  -

 ا٤ك٠بْ ،  ٚثبلٟ  ا٩ٍ٦ِٟ  اٌل٠ٓ - 

 ٌٍّغزّغ ،  اٌضمبف١خ  ٚاٌم١ُ  اٌٛؽ١ٕخ  ا٠ٌٛٙخ - 

 اٌٛؽ١ٕخ ،  ٚاٌٛؽلح  اٌٛؽ١ٕخ  ا١ٌَبكح - 

  اٌٛؽٕٟ  ٚاٌلفبع  اٌلٌٚخ  أِٓ  ِزطٍجبد  -
 ،اٌؼبَ إٌظبَ ِزطٍجبد - 

 ، ٌٍج٩ك  ا٨لزظبك٠خ  اٌّظبٌؼ - 

 اٌؼ١ِّٛخ،  اٌقلِخ  ٚاٌزياِبد  ٙبَِ - 

  وبًِ  ئػ٩َ  فٟ  اٌّٛاؽٓ  ؽك - 

 ِٚٛػٛػٟ،

 ، اٌمؼبئٟ  اٌزؾم١ك  ٍو٠خ - 

 ، ٚا٤فىبه  ٣ٌهاء  اٌزؼلكٞ  اٌطبثغ - 

  اٌفوك٠خ  ٚاٌؾو٠بد  ا٦َٔبْ  وواِخ  -

 .ِٕٗ 2اٌّبكح / . ٚاٌغّبػ١خ

زىبس اٌذٌٚخ ٌإلػالَ ثبٌّمبثً ٚجٛد ادػذَ ) 

 (اٌخٕبق ثض٠بدح اٌضٛاثظرض١١ك 

 

 
مع  بحرٌةٌمارس حق اإلعالم  -

احترام كرامة الشخصٌة اإلنسانٌة 
و مقتضٌات السٌاسة الخارجٌة و 

 منه 0الدفاع الوطنً. المادة 
 ٌمارس خصوصا من خالل: -
عناوٌن اإلعالم وأجهزته فً  -

 القطاع العام
العناوٌن واألجهزة التً تمتلكها أو  -

ابع تنشئها الجمعٌات ذات الط
 السٌاسً

العناوٌن واألجهزة التً  تنشئها  -
األشخاص الطبٌعٌون والمعنوٌون 

 الخاضعون للقانون الجزائري
من خالل أي سن كتابً أو إذاعً  -

 7، صوتً أو تلفزٌونً/ المادة 
 منه

) تخلً الدولة نوعا ما عن احتكار 
 اإلعالم(

 

 
اإلعالم قطاع من قطاعات  -

 السٌادة الوطنٌة.
م حق أساسً الحق فً اإلعال -

 لجمٌع المواطنٌن.
ٌمارس حق اإلعالم بكل حرٌة،  -

ضمن نطاق االختٌارات 
 اإلٌدٌولوجٌة للبالد...

ٌعبر اإلعالم بقٌادة حزب جبهة  -
التحرٌر الوطنً و فً إطار 

االختٌارات االشتراكٌة المحددة 
فً المٌثاق الوطنً، عن إرادة 

 الثورة.
تعمل الدولة على توفٌر إعالم  -

 ضوعً.كامل و مو
عالم موجه ومحتكر من طرف إ)

 السلطة(

ِٓ د١ث 

 إٌطبق

 

أٔشطخ ا٦ػ٩َ ٟ٘ وً ٔشو أٚ ثش 

ٌٛلبئغ ، أؽلاس أٚ هٍبئً     أٚ أهاء أٚ 

أفىبه أٚ ِؼبهف ػجو أ٠خ ١ٍٍٚخ ِىزٛثخ 

أٚ َِّٛػخ، أٚ ِزٍفيح أٚ ئٌىزو١ٔٚخ 

ٚرىْٛ ِٛعٙخ ٌٍغّٙٛه أٚ ٌفئخ ِٕٗ"/ 

 ِٕٗ 3اٌّبكح 

اٌّٛاطٓ ٌجّٙٛس ثذي ) ثشٚص ِصطٍخ ا

فٟ فٟ اٌزؼش٠ف + رفص١ً أوثش 

 اٌزؼش٠ف(

ثب٦ػبفخ ئٌٝ اٌزؼو٠فبد ا٤فوٜ ٌىً 

:ِٓ 

، إٌشو٠خ اٌلٚه٠خ 6إٌشو٠خ اٌلٚه٠ـخ / َ 

، إٌشو٠خ اٌلٚه٠خ ٧ٌ7ػ٩َ اٌؼبَ / َ 

، اٌظؾبفخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 8اٌّزقظظخ / َ 

، فلِخ اٌَّؼٟ اٌجظوٞ ػجو 67/ َ 

 .ئٌـ.،...69ا٨ٔزو١ٔذ/ َ 

 
 "الحق فً اإلعالم ٌجسده حق

فً االطالع بكٌفٌة  المواطن
كاملة و موضوعٌة على الوقائع 
و اآلراء التً تهم المجتمع على 
الصعٌدٌن الوطنً و الدولً و 

حق مشاركته فً اإلعالم 
بممارسة الحرٌات األساسٌة فً 
التفكٌر و الرأي و التعبٌر طبقا 

من  71، >6، 69، 68للمواد 

 ر."الدستو
) تجسٌد حق المواطن فً 

 اإلعالم(

 باإلضافة إلى:
رؼو٠ف إٌشو٠خ اٌلٚه٠خ )َ  -

15) 

رؼو٠ف اٌظؾف ا٦فجبه٠خ  -
 (16اٌؼبِخ )َ 

رؼو٠ف إٌشو٠بد اٌلٚه٠خ  -

 (17اٌّزقظظخ )َ 

رؼو٠ف اٌظؾفٟ اٌّؾزوف )َ  -
28) 

رؼو٠ف رٛى٠غ إٌشو٠بد  -
 (53اٌلٚه٠خ )َ 

تعرٌؾ المجلس األعلى لإلعالم  -
 ( >8)م 

 

 

 

لطبػبد ا٦ػ٩َ لطبع ِٓ 

، ٠ؼجو ثم١بكح اٌغ١بدح اٌٛط١ٕخ

عجٙخ اٌزؾو٠و اٌٛؽٕٟ ٚفٟ 

ئؽبه ا٨فز١بهاد ا٨شزواو١خ 

اٌّؾلكح فٟ ا١ٌّضبق ػٓ ئهاكح 

ٌّطبِخ اٌشؼت، روعّخ 

٠ٚؼًّ ػٍٝ  اٌجّب١٘ش اٌشؼج١خ

رؼجئخ وً اٌمطبػبد ٚرٕظ١ّٙب 

 .1ٌزؾم١ك ا٤٘لاف " اٌّبكح 

) رغ١١ت ٌذك ٌٍّٛاطٓ فٟ 

ٌزؼش٠ف اٌٛاسد فٟ اٌّبدح ا

األٌٚٝ، ٚروشٖ فٟ اٌّبدح 

اٌثب١ٔخ ) اٌذك فٟ اإلػالَ دك 

 أعبعٟ ٌج١ّغ اٌّٛاط١ٕٓ(

ثب٦ػبفخ ئٌٝ اٌزؼو٠فبد 

 ا٤فوٜ ِضً 

رؼو٠ف إٌشو٠خ اٌلٚه٠خ  -

َ(10) 

رؼو٠ف اٌظؾف ا٦فجبه٠خ  -
 (11اٌؼبِخ )َ 

رؼو٠ف إٌشو٠بد اٌلٚه٠خ  -
 (13اٌّزقظظخ )َ 

 (26رؼو٠ف ا٦شٙبه )َ  -

رؼو٠ف ا٦ماػخ ٚ اٌزٍفيح  -

 (28اٌٛؽ١ٕخ )َ 

رؼو٠ف اٌظؾفٟ اٌّؾزوف  -

ِٓ د١ث 

 اٌزؼش٠ف
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 َ(33  َ ٚ34) 

رؼو٠ف اٌّواًٍ اٌظؾفٟ  -
 َ(53) 

رؼو٠ف اٌّجؼٛس اٌقبص )َ  -

54) 

رؼو٠ف رٛى٠غ إٌشو٠بد  -

 (59اٌلٚه٠خ )َ 

 
الشروط الخاصة بالنشرٌة  -0

 الدورٌة
 

المبدأ أن إصدار النشرٌة الدورٌة  -
ن البد لتسجٌله ورقابة صحته ٌكون لك

، تقدٌم تصرٌح مسبق موقع من طرؾ 
سلطة المدٌر مسإول النشرٌة لدى 

دون أن  المكتوبة  ضبط الصحافة
ٌكون مقٌد بآجال وٌسلم له فورا وصل 

 .44بذلك. م/
) التأكٌد المطلق على عدم احتكار 

 الدولة لإلصدار(
البٌانات التصرٌح البد أن ٌشمل على  -

 منه. 45فً المادة المذكورة  9
بعد إٌداع التصرٌح وتسلٌم الوصل  -

تمنح له سلطة ضبط الصحافة 

ٌوم ابتداء من  91فً أجل  االعتماد

تارٌخ إٌداع التصرٌح، والذي ٌعتبر 
موافقة على الصدور، وفً حالة 

الرفض ٌكون القرار قابل للطعن أمام 
. ) 47الهٌئة القضائٌة المختصة م/

 لقانون(االعتماد شًء جدٌد فً ا
البد من التصرٌح بؤي تؽٌٌر لسلطة  -

 41ضبط الصحافة المكتوبة فً أجل 

أٌام الموالٌة له، وتسلم له وثٌقة 

ٌوم الموالٌة  61التصحٌح خالل 

  >4لتارٌخ التبلٌػ. م/
نفس األحكام المتعلقة بلؽة النشرٌة  -

. :1-1>المنصوص علٌها فً القانون 

 .51م/
ورٌة ٌنبؽً أن ٌذكر فً عدد من أٌة د -

اسم ولقب مدٌر النشر، دورٌة النشرٌة 
 وسعرها ، عدد النسخ للسحب السابق،

عنوان تحرٌر اإلدارة، الؽرض 
، مخالفة هذا 59التجاري للطابع م/

الحكم ٌإدي إلى عدم القٌام بالطبع 
 (وهذا شًء جدٌد فً هذا القانون

بخصوص بٌع  نفس المالحظة  -
 وتوزٌع النشرٌة الدورٌة 

 .08إلى  00فً المواد من  -
جاء القانون العضوي بشًء جدٌد فٌما  -

ٌخص إنشاء جهاز مكلؾ بإثبات 
التوزٌع الذي أحال كٌفٌة تنظٌمه إلى 

 نص تنظٌمً.
 الشروط الخاصة بمدٌر النشرٌة: -4

الشروط واإلجراءات  -0
 الخاصة بالنشرٌة الدورٌة

 
المبدأ العام أن إصدار النشرٌة 

 الدورٌة حر لكن: 
ٌشترط لصحة و رقابة نشرٌة  -

دٌم تصرٌح مسبق فً دورٌة تق

 ( ٌوما61ثالثٌن )ظرؾ ال ٌقل عن 

فقرة  47من صدور العدد األول./م 

  ) زوال احتكار الدولة لإلصدار(.4
وكٌل ٌسجل التصرٌح لدى  -

بمكان  المختص إقلٌمٌا الجمهورٌة
صدور النشرٌة، و ٌقدم التصرٌح 

فً ورق مختوم ٌوقعه مدٌر 
النشرٌة، و ٌسلم له وصل بذلك فً 

 الحٌن.
ٌجب أن ٌشتمل التصرٌح على  -

 >4المذكورة فً المادة  41البٌانات 

 منه.
أي تؽٌٌر ٌطرأ على هذه البٌانات  -

ٌنبؽً إخطار وكٌل الجمهورٌة به 

أٌام ) زٌادة فً  41فً أجال 

 اآلجال( 
مهما كان ٌجب أن ال تشمل النشرٌة  -

الخلق  ما ٌخالؾ كل نوعها على 
اإلسالمً والقٌم الوطنٌة وحقوق 

نسان، أو ٌدعو إلى العنصرٌة أو اإل
، سواء كان ذلك  التعصب والخٌانة

رسما أو صورة أو حكاٌة أو خبر 
أو بالؼا، كما ٌجب أال تشمل على 
أي إشهار أو إعالن  من أنه ٌشجع 

 .59على العنؾ والجنوح " م 
 

) نالحظ تعمٌم الشرط لٌشمل كل 
النشرٌات دون أن ٌقتصر على 

 هة لألطفال(النشرٌات الدورٌة الموج

 
النشرٌة الدورٌة لإلعالم العام  -

بتداء من ا باللغة العربٌةتصدر 

تارٌخ صدور هذا القانون، لكن 
ٌمكن أن تصدر النشرٌة الدورٌة 

المخصصة للنشر والتوزٌع الوطنً 
أو النشرٌات المتخصصة أو الدولً 

بع استشارة  باللغات األجنبٌة
المجلس األعلى لإلعالم، الذي له أن 

الشروط واإلجراءات  (0
الخاصة بالنشرٌة 

 الدورٌة
المبدأ أن إصدار الصحؾ  -

اإلخبارٌة العامة من 
اختصاص الحزب والدولة ال 

طنٌة ؼٌر ، وتتواله أجهزة و
ا وفقا للتنظٌم ٌتم إنشاإه

زب الواحد المعمول به فً الح
 .45والدولة م 

)احتكار الدولة والحزب 
 لإلصدار(

ٌجب أن ٌصرح بالنشرٌات  -0
الدورٌة المتخصصة لدى 
وزارة اإلعالم قصد اعتمادها 

من ظهور  ٌوما 93و ذلك بـ 

باستثناء  العدد األول منها 
نشرٌات الحزب و المنظمات 

ة و االتحادات الجماهرٌ
المهنٌة و غٌرها من 
النشرٌات التً ٌتم اعتمادها 

 من الحزب. 
ٌشترط فً الطلب الموجه إلى  -4

وزارة اإلعالم أن ٌحصل 
من  الموافقة المسبقةعلى 

طرؾ: السلطات الوصٌة 
بالنسبة لكل مإسسة المركزٌة 

و وزارة الشإون الخارجٌة 
بالنسبة للمإسسات األجنبٌة./ 

 5فقرة 48م 
أن ٌذكر فً التصرٌح  ٌجب -6

الذي ٌوقعه مسإول المإسسة 
 41البٌانات  صاحبة اإلصدار

 منه. 49المذكورة فً المادة 
أي تؽٌٌر ٌطرأ على هذه   -7

البٌانات ٌجب أن ٌصرح به 
للسلطات المذكورة فً المادة 

 07. مأٌام 4فً أجل  48
ٌجب أن ال تشمل النشرٌة  -8

الدورٌة الموجهة لألطفال 
كل صور أو والمراهقٌن على 

ٌخل قصص أو أخبار أو نشر 
باألخالق اإلسالمٌة والتقالٌد 

الوطنٌة والسلوك االشتراكً، 
أو ٌدعو إلى العنصرٌة أو 

التعصب والخٌانة وكذلك كل 

 ِٓ د١ث 

 اٌششٚط ٚ

 اإلجشاءاد
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لمدٌر النشرٌة الدورٌة مع _ االختٌار الحر 
مجموعة من الشروط الموضوعٌة الجدٌدة 

 والتً تتمثل فً :
أن ٌتمتع  جامعٌة، ةهادأن ٌكون حائزا لش
سنوات فً مٌدان  41بخبرة ال تقل عن 

اإلعالم بالنسبة للنشرٌات الدورٌة لإلعالم 
سنوات خبرة فً المٌدان التقنً 8العام، و

والتكنولوجً بالنسبة للنشرٌات الدورٌة 
 .56المتخصصة م/

_ على المدٌر مسإول النشرٌة موجهة 
ٌة لألطفال والشباب أن ٌستعٌن بهٌئة تربو

استشارٌة من ذوي االختصاص تتوافر فٌهم 

 .57شروط معٌنة م/

) تركٌز االهتمام على الطفل والشباب  
 معا(، اهتمام أكثر بكل فئات المواطنٌن. 

 

ع ذلك بالنسبة للنشرٌات الدورٌة ٌمن
لإلعالم العام، وٌكون قراره قابل 

للطعن أمام الؽرفة اإلدارٌة 

 .:و 9بالمحكمة العلٌا.م
ٌنبؽً أن ٌذكر فً كل عدد من أٌة   -

 دورٌة:
) اسم مدٌر النشرٌة ولقبه، اسم المالك 

ولقبه، أو أسماء المالك وألقابهم، 
وعنوان التحرٌر واإلدارة، الؽرض 

جاري للطابع وعنوانه ،توقٌت الت
النشرٌة ومكانها وسعرها، كمٌة سحب 

 ( 56العدد السابق م

فٌما ٌخص توزٌع وتصدٌر  -
واستٌراد النشرٌات الدورٌة زوال 

تدرٌجً الحتكار الدولة فً هذا 
الجانب مع بعض الشروط ) المواد 

 (;8إلى  86
الشروط الواجب توفرها  -5

فً مدٌر النشرٌة 

 :(44)م   :المتخصصة
 أن ٌكون جزائري الجنسٌة -
أن ٌكون راشدا و ٌتمتع بحقوقه  -

 المدنٌة
 أن ٌكون متمتعا بحقوقه المدنٌة -
أن ٌكون مإهال مهنٌا وفقا  -

 لالختصاصات 
أن ال ٌكون قد سبق له سلوك  -

 مضاد للوطن
أن ال ٌكون قد حكم علٌه بحكم  -

 مخل بالشرؾ 
"ٌجب أن ٌستعٌن مدٌر أٌة نشرٌة  -

ٌئة استشارٌة به األطفالموجهة إلى 
تتوفر  من ذوي اإلختصاصتربوٌة 

فً أعضائها مجموعة من الشروط 

 . 57الموضحة فً المادة 
 ) تركٌز االهتمام على الطفل خاصة(

 

عمل موصوف من أعمال 
اإلجرام أو الجناٌة أو اإلشادة 
باآلفات االجتماعٌة المضرة 
بالسب، كما ٌجب أال تتضمن 

ٌساعد  أي شًء من شأنه أن

 54" م على االنحراف
النشرٌة الدورٌة لإلعالم  -9

 7تصدر باللؽة الوطنٌة.م
 

الشروط الواجب  (4
توفرها فً مدٌر 

 :النشرٌة المتخصصة
أن ٌكون ذا جنسٌة جزائرٌة  -

بالنسبة للدورٌة الوطنٌة و أن 
ال ٌكون قد صدر منه سلوك 

 ثابت ضد وطنه
أن ٌكون متمتعا بحقوقه  -

 المدنٌة
وع أٌة إدانة ٌكون موض أن ال -

 تمسه فً شخصه أو فً شرفه
ٌجب أن ٌستعٌن مدٌر أٌة  -

 الشبابنشرٌة موجهة إلى 

بهٌئة استشارٌة تربوٌة تتوفر 
فً أعضائها مجموعة من 

الشروط الموضحة فً المادة 
) تركٌز على فئة . 55

 الشباب(
فٌما ٌخص توزٌع وتصدٌر 

واستٌراد النشرٌات الدورٌة 
ذا احتكار كامل للدولة فً ه

الجانب خصوصا ما ورد فً 

 .00إلى49و 04إلى  40المواد 
 

لمدٌر النشرٌة الدورٌة مع  االختٌار الحر
مجموعة من الشروط الموضوعٌة الجدٌدة 

 والتً تتمثل فً :
أن ٌتمتع  أن ٌكون حائزا لشهاد جامعٌة،

سنوات فً مٌدان  41بخبرة ال تقل عن 

سبة للنشرٌات الدورٌة لالعالم اإلعالم بالن
سنوات خبرة فً المٌدان التقنً 8العام، و

والتكنولوجً بالنسبة للنشرٌات الدورٌة 
 .56المتخصصة م/

 

لمدٌر النشرٌة الدورٌة  االختٌار الحر
مع مجموعة من الشروط الموضوعٌة 

وهً ،أن ٌكون جزائري الجنسٌة، 
والوطنٌة،  راشد متمتع بحقوقه المدنٌة

مهنٌا وفقا لإلختصاصات، لم مإهل 
ٌسبق له سلوك مضاد للوطن، لم ٌحكم 

 .56علٌه بحكم مخل بالشرؾ م/

ٌعٌن من طرؾ   مدٌر النشرٌة
مسإولً المإسسات المحددة 

مع تدخل إطارات  48بالمادة 

األحزاب مع جملة الشروط 
 .55الموضوعٌة م/

ِٓ د١ث 

اٌؼاللخ 

 ثبٌغٍطخ
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 خالص٘ الفصل األّل

التحميؿ السابؽ، فإف فحص إشكالية مدى تكريس القانونيف العضوييف  مف خالؿ
معيات في إطار كذا القانوف المتعمؽ بالج و ،اإلعالـ المتعمقيف باألحزاب السياسية و

اعتماد المنيج المقارف في مف خالؿ و ذلؾ ، المتعمقة بالحريات العامػةاإلصالحات 
 المضموف مف  دراسةمنيج  مف جية، و السابقة، القوانيف بيف القوانيف الجديدة والدراسة 

)اإلنشػاء( بالنظر في الشروط  لضمانات جديدة في مرحػمة التأسيسجية أخرى، 
 النتائج التاليػة: واإلجراءات، قد أفضت إلى المالحظات و

التدقيؽ أكثر في شروط تأسيس األحزاب  محاولة المشرع الجزائري التفصيؿ و -1
لشكؿ باذلؾ  وإصدار النشريات الدورية، شروط باإلضافة إلى  ،السياسية و الجمعيات

 ذلؾ مف خالؿ: ، وىذه الحرياتمف يقيد أكثر قد  الذي 
المبادئ  تغميب صيغػة المنع عمى الكثير مف األحكاـ القانونية المتعمقة باألىداؼ و -

وسائؿ اإلعالـ أف  التي يجب عمى األحزاب السياسية، الجمعيات و ، واألسس و
 .عدـ مخالفتيا و عمى تحقيقيا رتسي

يزيد مف  ف شأنو أفا ممو ىو ، المبادئ األسس و و األىداؼاؽ ىذه اتساع نط -
يساىـ في إعطاء سمطة تقديرية واسعة لإلدارة  تفسيرىا، و صعوبة حصرىا و

الجمعيات  تأسيس األحزاب السياسية وحرية قد ال يكوف في صالح  ،القضاءو 
 .اإلعالميةالحرية و 

إضافة حالة منع جديدة بنص في حرية إنشاء األحزاب السياسية بؽ أكثر تضيي -
 .04-12المادة الخامسة مف القانوف العضوي 

توسيع في شروط تأسيس الجمعيات بالنسبة لمعضوية مف خالؿ الفصؿ بيف شروط  -
اعتماد  المعنوية، و األشخاصشروط عضوية  عضوية األشخاص الطبيعية و

ىذا يمكف تسجيمو عمى أنو شيء  طابع الجمعية، ومركزية التأسيس حسب ال
 ف في عالقة المواطف باإلدارة.يتحسعمى ال يساعدإيجابي، قد 

كذا  التأىيمي و مدير مسؤوؿ النشرية الدورية المستوى العممي والشتراط في إلا -
 الخبرة المينية الالزمة.
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تعقيدىا  طوليا وفي تبني نفس الييكمة اإلجرائية التي تتميز بنية المشرع واضحة  -2
 ذلؾ مف خالؿ: ، والمعتمدة فييااألنظمة  تعددو 

 النشريات الدورية عمى نظامي التصريح   ، الجمعيات واعتماد األحزاب السياسية
 والترخيص معا، زيادة عمى:

 ممؼ ثقيؿ مف حيث حجـ الوثائؽ التي يحتوييا. -
يجب عمى اإلدارة  التيو تسميـ االعتماد، لو دراسة المطابقة  اإليداعضبط آجاؿ  -

 .عدـ مخالفتياالمعنييف و 
 أعطى  حيث، ة لإلدارة في مواجية ىذه الحرياتسمطات واسع صالحيات و

بوثائؽ أثناء  رفض أو المطالبة المشرع صالحيات واسعػة لإلدارة بصفة عػامة لفحص و
 .عتماداإلسمطتيا الكاممة في قبوؿ أو رفض ل، باإلضافة تقديـ طمب التأسيس
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يف اإلعالمٕ  ّ ٔل آلٔات اليػاط احلصبٕ، اجلنعْٖ: تطٔل الجاىٕالفص
 املفسّض٘ علَٔا السقاب٘ ظل

           المكتوبة، المرئية وسائؿ اإلعالـ  وإف األحزاب السياسية، الجمعيات  
في إطار المبدأ العاـ الذي يقضي  ،ىي بصدد القياـ بالمياـ المنوطة بيا وأو المسموعة، 
تتيح ليا  ، وتسمح ليا بتحقيؽ ىذا المبتغى آليات وبحاجة إلى وسائؿ  ،ابحرية ممارستي

 يةشفافال في إطار مف قصد خدمة الرأي العاـ ، و ذلؾنشاطيا في أفضؿ الظروؼ ةمباشر 
لعؿ مف أىـ ىذه الوسائؿ أو اآلليات الجانب المالي )الموارد الماليػة(،  ، وةديمقراطيال و

 تحقيؽلفعالية المجتمع المدني في إعطاء الدفعة القوية  ومالو مف أثر كبير في قوة و
تنظيـ عالقاتيا مع المواطف بالشكؿ الذي  األىداؼ المنشودة؛ باإلضافة إلى المساىمة في
أفكارىا في  و االتعريؼ بأيديولوجياتي و ،يسمح ليا باستقطاب أكبر عدد ممكف مف األفراد

بيذا تبقى  ، وف طريؽ نشاطيا اإلعالميذلؾ ع و ،إطار التعاوف مع الجيات األجنبيػة
نشاطاتيا مجرد  ، بحيث ال تبؽ أفكارىا والمجتمعفي منأى عف عزلة  التنظيماتىذه 

 ال واقع ليا.  عبارات صماء ال روح و

رتب جزاءات  وضعيا في إطارىا القانوني، و لقد نظـ المشرع آليات الرقابة وو 
: ىؿ اتجػو المشرع إلى إعطاء ؿ الذي مفادهىذا يدفعنا إلى طرح التساؤ لمف يخالفيا، 

عند ممارستيا  الصحافة الجمعيات و حريػة في تحديد الموارد المالية لألحزاب السياسية و
 المفروضة عمييا، مع زيادة التشديد في الرقابة عمى التضييؽ و أبقىأـ أنػو  لنشاطيا،
 ؟ مف مواصمة نشاطيا ياتعرقم و ىذه التنظيمات تثقؿ كاىؿ مف شأنيا أف عقوباتفرض 

سنعالج في مبحث أوؿ وسائؿ الرقابة عمى عمؿ و لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، 
في مبحث ثاف نتطرؽ إلى اآلثار  وسائؿ اإلعالـ، و األحزاب السياسية، الجمعيات و

 المترتبة عمى عممية الرقابة. 
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الطٔاضٔ٘، ٘ ّضاٜل السقاب٘ اإلدازٓ٘ علٙ عنل األحصاب : دميْماملبحح األّل
 اجلنعٔات ّ ّضاٜل اإلعالو

 وىات يكسب ،الجمعيات أو الصحافة المكتوبػة أو إف اعتماد األحزاب السياسية
و في إطار حريػة، كؿ ممارسة نشاطيا ب مما يمكنيا مفاألخيرة الشخصية المعنويػة، 

كذا احتراـ  و ،التنظيمات السارية المفعوؿ لتزاـ بالمبادئ المتعمقػة باحتراـ القانوف واإل
 الجماعية. الحريات الفردية و

ستقالؿ و حسب القانوف اإلداري، اإلعف اكتساب الشخصية المعنوية،  ينتجكما 
عميػو يمكف أف نتساءؿ عف مدى تكريس و اإلداري ليذه التنظيمات اإلدارية،  المالي و

ليذه  ةالجديدة المتعمقة باإلصالحات في مجاؿ الحريات العامالمشرع في القوانيف 
 ؟ المالية ستقالليػة اإلدارية واإل

 العالقات  التيعٔه ّ ّ التطٔٔـسالكْٔد املفسّض٘ علٙ عنلٔ٘  :املطلب األّل
 اخلازجٔ٘

وسائؿ اإلعالـ رقابة  الجمعيات و دارة عمى كؿ مف األحزاب السياسية وتمارس اإل
 سنبرزو جنبية، كذا عالقات ىذه األخيرة مع الجيات األ و ،تنظيميا عمى تسييرىا و

 .مف خالؿ ثالثة فروعالتنظيـ  عممية التسيير وطبيعة ىذه الرقابة و أثرىا عمى 

تيعٔه حمهه لعالقات اجلنعٔات  س ّـ: اضتكاللٔ٘ ىطبٔ٘ يف التطٔٔالفسع األّل
 باجلَات األجيبٔ٘ 

 الداخمي لمجمعيات النسبيـة في التسيير ستقاللية: اإلأوال

عمميػة لعدـ إغفالػو ، ىو تبالجمعيا المتعمؽ الجديد زائريالج القانوف عمى المالحظ
ر ىذا قِ نشاطيا، فإذا كاف قد أُ ل ممارستيا الرقابػة التي تخضع ليا الجمعيات في تسييرىا و
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 ما مثال ذلؾ مف فإنو قد قيػد ىذا النشاط،  1منو، (17( و )16المبدأ صراحة في المادة )
 .أدناه (19) و (18) المادتيف في جاء

 عند  المختصة العمومية السمطات تبمغ أف الجمعيات عمى يجب (،18) فحسب المادة
 التغييرات و األساسي قانونيا عمى تدخؿ التي التعديالتعقد جمعياتيا العامة، بجميع 

 لممصادقة عمى الموالية يوماالثالثيف  خالؿ ذلؾ التنفيذية، و ىيئاتيا عمى تطرأ التي
 2.المتخذة القرارات

التغييرات إال ابتداء مف تاريخ نشرىا في  عتد لدى الغير بيذه التعديالت ويُ ال و 
 ذات توزيع وطني. ، تكوفيومية إعالمية واحدة عمى األقؿ

  لتزامات األخرى المنصوص عمييا في ىذا باإلدوف اإلخالؿ  (: "19) المادةو تضيؼ
تقاريرىا األدبية  القانوف، يجب عمى الجمعيات تقديـ نسخ مف محاضر اجتماعاتيا و

      والمالية السنوية إلى السمطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية 
 يوما الموالية لممصادقة عمييا. و ذلؾ خالؿ الثالثيفأو استثنائية، 

                                                 

 
 ."يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عف الجمعية، مف التدخؿ في سيرىا": (16)المادة   1
 ىذا مف (07) لممادة طبقا تأسيسيا بمجرد المدنية األىمية و المعنوية الشخصية الجمعية تكتسب"  :(17) لمادةا   

 :يأتي بما تقـو أف يمكنيا حينئذ و القانوف
 ،لدى اإلدارات العمومية التصرؼ لدى الغير و -
ليا عالقة بيدؼ الجمعية  القياـ بكؿ إجراءات أماـ الجيات القضائية المختصة، بسبب وقائع لتقاضي وا -

 ،ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية ألعضائيا
 ،مع ىدفيا عالقة ليا التي تفاقاتاإل و العقود إبراـ -
 ،القياـ بكؿ نشاط شراكة مع السمطات العمومية لو عالقة مع ىدفيا -
 ،األساسي قانونيا عمييا ينص كما أنشطتيا مارسةلم بمقابؿ أو مجانا المنقولة أو العقارية األمالؾ اقتناء -
 ."الوصايا طبقا لمتشريع المعموؿ بو الحصوؿ عمى اليبات و -

 المتعمؽ بالجمعيات. 31-90مف القانوف  (17)تقابميا المادة    2
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          الداخمية وزارة رقابة تحت الجمعية جعؿ مف شأنيما المادتاف، ىاتافإف 
 الجمعيات مف الكثيرالجزائرية، أف   تجربةال بينت فقد باشرة،م الجماعات المحمية أو

 بإجراء فييا تقـو مرة كؿ عمميا بيا عتراؼاإل إعادة أماـ تكوف ،المحمية حتى و ،الوطنية
 رئيسيا لمجمعية، الوطني المكتب بأعضاء يتعمؽ فيما خاصةو  ،جديدة قيادة انتخابات
 القانوني الممثؿ ىو الرئيس أف باعتبار التحديد، ووج عمى بالمالية المكمؼ و العاـ وأمينيا
 معا مجتمعيف يممكاف المذاف ىما المثاؿ، سبيؿ عمى ،المالية أميف و فالرئيس  ،لمجمعية

 جديد تسجيؿ إعادة عمميا يعني ليما تغيير أي يجعؿ مما الجمعية، مالية تسيير حؽ
 عمى لمضغط الفرصة ذهى تستغؿ قد التي ، والسمطة المختصة مصالح أماـ لمجمعية
 المالية أميف و الرئيس إمضاءو باعتبار أف  ة؛المطابق تأشيرة منحيا عدـ و الجمعية
فإف   ،حجميا كاف ميما مالية معاممة أي عند البريد مراكز و البنوؾ كؿ قبؿ مف مطموباف

 لعمؿ فعمي تعطيؿ معناه المطابقة تأشيرة عمى الحصوؿ في تغيير كؿ أف ذلؾ يدؿ عمى
  .شيور عدة يدـو قد ، و الذيلجمعيةا

 ا، حيثقياداتي بيف المشاكؿ مف الكثير تعرؼأصبحت  الجزائرية الجمعياتكما أف 
 يمنح مما العامة، الجمعيات تنظيـ و القيادات تغيير بمناسبة عادة تتفاقـ ىذه المشاكؿ

 بعد جمعويةال القيادات بعض إليو يمجأ الذي، و التحكيـ طمب بعد اإلدارة لتدخؿ فرصة
 الثقافة غياب ليس شؾ دوف مف عميو ساعد الوضع ىذا، التغيير لنتائج رفضيـ

 بمناسبة الديمقراطية الممارسات غياب بؿ فقط، الجمعوي الفضاء داخؿ لديمقراطيةا
 شمؿ و نشقاؽاإل لظاىرة قوي بروز إلى يؤديقد  مما ،الجمعوي لمفضاء اليومي التسيير
 اإلدارة قبؿ مف قوي لتدخؿ فرصة تكوف التي الصراعات ةنتيج الجمعيات مف الكثير

 1.نسائيا و رجاليا و منطقيا، فرضب

 

 
                                                 

 
جزائر"، المجتمع المدني في إصالح القطاع العاـ في ال عبد الناصر جابي، "تقييـ وطني لمشاركة المواطنيف ود.   1

  .www.google.comر عبر المرقع اإللكتروني مية في الدوؿ العربية، مقاؿ منشو اإلدارة الرشيدة لخدمة التن
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  المختصةال انضمام لجمعيات دولية إال بترخيص من اإلدارة  ثانيا:

عالقة مع األحزاب أية منع الجمعيات مف ربط عمى  06-12أكد القانوف  
الجمعيات ذات  عف االمختمؼ كميعمى الجمعيات أف تحافظ عمى طابعيا ، فالسياسية

سواء  ،ال يمكف أف تكوف ليا أي عالقة بيا و ،الطابع السياسي، أي األحزاب السياسية
نات أو ىبات أو تساىـ في ، كما ال يمكنيا أف تتمقى منيا إعاأكانت تنظيمية أـ ىيكمية

  .تمويميا

انضماـ  حؽ عمى 31-90و في نفس الصدد، و بعد أف اقتصر القانوف 
إلى  ،الداخمية وزير مف بعد الحصوؿ عمى موافقة ،الجمعيات ذات الطابع الوطني

في إطار احتراـ القانوف،  تنشد األىداؼ نفسيا أو أىداؼ مماثمةالتي  دوليةاللجمعيات ا
بالنسبة لجميع الجمعيات المعتمدة، مع اشتراط عمى أف ىذا الحؽ  06-12القانوف  عمـ

الثوابت الوطنية في إطار الحفاظ  ضرورة احتراـ القيـ و و الحصوؿ عمى وصؿ التسجيؿ،
 عمى سيادة الدولة.

في ىذه و ، بيذا االنضماـ إعالـ وزير الداخمية مسبقا و يتعيف عمى الجمعيات
لمتأكد مف أف األىداؼ  الوزير المكمؼ بالشؤوف الخارجية، و ذلؾ الحالة، يجب طمب رأي

، كما تتعارض مع أىداؼ الجمعية المنضمة شودة مف طرؼ الجمعيات األجنبية النالم
 التنظيمية المعموؿ بيا. أنيا ال تخالؼ النصوص التشريعية و

يوما مف تاريخ إعالمو  ستيفكما يتعيف عمى الوزير المكمؼ بالداخمية في أجؿ 
 .ذلؾ رفضالموافؽ النضماـ الجمعية إلى الجمعية األجنبية أو إصدار قراره 

ف السابؽ، اإلجراءات المتخذة عكس القانو  ، عمىصراحة دالجديأقر القانوف  و قد
حؽ المجوء إلى القضاء اإلداري  مف ، و ذلؾ بتمكيف ىذه الجمعياتالة الرفضفي ح

 نخراط في أجؿ ثالثيف يوما.ىذا اإل الذي يتوجب عميو الفصؿ في مشروع ، والمختص

( 06-12) دالجدي، سمح القانوف في جمعيات أجنبيةنخراط اإلزيادة عمى حؽ  
منظمات دولية غير  مع جمعيات أجنبية و إطار الشراكةتتعاوف في  لمجمعيات في أف
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ة و األحكاـ التشريعية الثوابت الوطني في ظؿ احتراـ القيـ و ،تنشد نفس األىداؼ حكومية
لمسمطات المختصة،  الموافقة المسبقة، عمى أف يخضع ىذا التعاوف إلى و التنظيمية

 .عمى الجمعيات داريةاإلرقابة صورة مف صور الف كونيا ع تعدوالتي ال و 

عالقات احلصب الطٔاضٕ لسقابـ٘ ّشازٗ  تػٔٔـسات ّ ال: خطْع مجٔع الفسع الجاىٕ
 الداخلٔ٘

 : إستقاللية نسبية في التسيير الداخميأوال

نشاطاتو (، 04-12يمارس الحزب السياسي المعتمد، حسب القانوف العضوي )
أحكاـ القانوف العضوي  الطابع الجميوري و و تراـ النظاـ الدستوري، في إطار احبحرية

 المتعمؽ باألحزاب السياسية.

يمتـز الحزب السياسي باحتراـ المبادئ المرتبطة بحماية سيادة و في ىذا الصدد، 
الحفاظ عمى في إطار  ، كؿ ىذاالنيج الديمقراطي احتراـ الحريات العامة و الدولة و

 النظاـ العاـ.

عمى ممارسة الحزب قانونية ذات طابع عاـ  اقيود تشكؿ ىذه المبادئ و األسسو 
قانونية تساىـ في  ضمانات، يمكف اعتبار ىذه األحكاـ كلكف مف جية أخرىو ، لنشاطو

 احتراـ القانوف. لحفاظ عمى النظاـ العاـ وا

اسية في ممارسة النشاط بالنسبة لألحزاب السيىذه الحرية اعتبار  و يمكفغير أن 
التي تخضع  ، وعمى سير و تنظيـ ىذه األحزاباألحكاـ المطبقة  في ظؿنسبية أنيا 
 دورية إلى رقابة وزارة الداخمية. بصفة

تكوف التغييرات  " :العضوي مف القانوف (36)المادة  تنص و في ىذا الصدد، 
النظاـ  وتشكيالتيا طبقًا لمقانوف األساسي  التي تطرأ عمى تنظيـ الييئات القيادية و

يومًا  محؿ تبميغ خالؿ الثالثيفكذا كؿ تعديؿ لمقانوف األساسي،  و ،الداخمي لمحزب
 ."زير المكمؼ بالداخمية، العتمادىاالموالية لمو 
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التي كانت  ، غير أف التغييرات09-97األمر  قد وردت ىذه األحكاـ نفسيا في و
مرىونة باعتماد مف قبؿ  ،لـ تكف في أي حاؿ مف األحواؿ تطرأ عمى الحزب السياسي،

 . يبمغ لوزير الداخميةإنما بمجّرد تصريح بسيط  وزير الداخمية، و

إحكاـ في  السمطات رغبةز يتعز  ( مف شأنيا36)أحكاـ المادة أف  ،منو نجد و
إنما أيضًا عمى مستوى  و تأسيسيا،عمى األحزاب السياسية، ليس فقط في مرحمة  رقابةال

 و يمكفباعتبار أنفي التنظيـ الداخمي لألحزاب السياسية،  تدخؿال مما يعني ؛تنظيميا
  .لمسمطة المختصة رفض ىذه التعديالت

مف القانوف العضوي وجوب إشيار كؿ  (37)اشترطت المادة  ،زيادة عمى ذلؾ و
 عتد بيا. حتى يُ  ،التغييرات في يوميتيف إعالميتيف وطنيتيف عمى األقؿ

 1ستعماؿ المغات األجنبية في جميع نشاطػاتو،منع عمى الحزب السياسي ايُ  و ،ىذا
عف البعض ، حيث تسػاءؿ ىذا البندرفض بعض نواب المجمس الشعبي الوطني و قد 

قناة تمفزيونية تبث بالمغة  بما أنو توجد في الجزائر محطات إذاعية و ، جدوى ىذا البند
 الفرنسية. 

 األخرى  تعالقات الحزب بالتشكيالمن : التخوف ثانيا

ربط أي عالقة مع مف الحزب السياسي  القانوف المتعمؽ باألحزاب السياسية يمنع       
 تنظيـ غير سياسي كالنقابات أو الجمعيات. 

     كما يمنع عميو ربط أي عالقة مع حزب سياسي أجنبي عمى أسس تتعارض 
 أحكاـ الدستور و/أو القوانيف المعموؿ بيا. و

                                                 

 
 المتعمؽ باألحزاب السياسية. 04-12مف القانوف العضوي  (48)نظر المادة أ  1
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رموزىا  الخارج مف شأنيا أف تمس بالدولة و أعماؿ فيكما يحظر عميو القياـ ب
الديبموماسية أو القياـ بأي ارتباطات أو عالقات مف شأنيا أف  قتصادية واإلومصالحيا 

 تعطيو شكؿ فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.

تمثؿ ىذه األحكاـ، و التي تـ تكريسيا في القانوف الجديد، و مثميا في القانوف 
، حماية سيادة الدولةو الثوابت الوطنية  الحفاظ عمى القيـ ومؿ عمى ضمانات تع القديـ،

ولكف، مف جية أخرى يمكف أف تشكؿ ىذه الموانع قيد عمى حرية ممارسة الحزب 
 لنشاطو. 

 : تيعٔه مَيـ٘ الصحاف٘الفسع الجالح

 تنظيم مينة الصحفيحيث من  أوال:

مف  كؿ عمى أنو:" رؼمحتال صحفيالمتعمؽ باإلعالـ ال لعضويا القانوف عّرؼ
 لدى  الخبر يـتقد  أو/ و  معالجتيا و  انتقائيا و جمعيا و األخبار  عف  لمبحث  يتفرغ

 وسيمة أو بصري  سمعي اتصاؿ خدمة أو  أنباء  وكالة  أو  دورية  نشرية  لحساب أو 
  رئيسيا  مصدرا و  المنتظمة مينتو  النشاط  ىذا مف  يتخذ و، نترنتاأل رعب  إعالـ 

 .1 لدخمو

  عالقة لو دائـ مراسؿ كؿ كذلؾ محترفا صحفيا يعد"  :(74)تضيؼ المادة  و
 ."قانونية معينة جراءاتإل طبقا، إعالـ جياز مع تعاقدية

، "بطاقة وطنية لمصحفي المحترؼ"ت صفة الصحفي المحترؼ بموجب ثبَ تُ  و
 الجديدنوف العضوي أحاؿ القاو قد ، تسمى " لجنة بطاقة الصحفي المينية"تصدرىا لجنة 

 2التنظيـ.إلى سيرىا  تنظيميا و تحديد تشكيمتيا و

                                                 

 
 .05-12مف القانوف العضوي  (74)نظر المادة أ 1
) الجريدة  02-91، جاء التفصيؿ في ىذه المجنة بموجب المقرر رقـ عالـالمتعمؽ باإل 07-90القانوف  في إطار 2

 12، تتشكؿ مف مجنة بمجنة بطاقة الصحفي المينيةتسمى ال" منو:  (03)المادة نص جاء في  ، حيث(19الرسمية رقـ 
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،    عتمد المشرع في تعريفو لمصحفي عمى معايير موضوعيةو في ىذا الصدد، إ
الذي كاف  01-82عمى عكس القانوف  ، و ذلؾ07-90تغيير مع قانوف أي بدوف و 

 ية.لمقانوف العاـ لموظيفة العموم اخاضع ايعتبر الصحفي موظف

القة دائمة أو مؤقتػة، حسب يمكف أف تربط الصحفي باإلدارة المستخدمة إما ع و
 ، حيث:الحالة

 ؼ بصفة ف عمى كؿ مديػر مسؤوؿ عف نشرية دورية لإلعالـ العاـ، أف يوظِ يّ يتع
 اشترطقد  ، والبطاقة الوطنية لمصحفي المحترؼ دائمة صحفييف حاصميف عمى

نفس الشيء  و ( طاقـ التحرير عمى األقؿ؛1/3مث )عددىـ بأف يكوف ثالقانوف 
مف ستثنى فقط يُ حيث تصاؿ السمعي البصري، بالنسبة لطاقـ تحرير خدمات اإل

 .ةوسائؿ اإلعالـ اإللكترونيىذا الشرط 
 الصحفي إلى عقد عمؿ  كما تخضع كؿ عالقة عمؿ بيف الييئة المستخدمة و

 1واجباتيـ. مكتوب يحدد حقوؽ الطرفيف و
 غيير توجو أو مضموف أية وسيمة نشرية دورية أو خدمة اتصاؿ في حالة ت و

كذا توقؼ نشاطيا أو التنازؿ  سمعي بصري أو أية وسيمة إعالـ عبر األنترنيت، و
لو الحؽ كذلؾ في الحصوؿ عمى  ، ونيا، يمكف لمصحفي أف يفسخ العقدع

 2تعويضاتو كاممة.

 ،ند القياـ بمياميـبالمقابؿ فقد كرس القانوف العضوي ضمانات لمصحفييف ع
 :وتتمثؿ أساسا في

                                                                                                                                                    

 

يف مف مديري ( أعضاء معينيف أو منتخب06) ستة ، باإلضافة إلى( أعضاء منتخبيف مف بيف الصحفييف6عضوا: ستة )
 تصاؿ السمعي البصري، مما يعني عدـ وجود سمطة سممية ليذه المجنة.مؤسسات اإل الوكاالت الصحفية و النشريات و

 .04-12مف القانوف العضوي  (80)نظر المادة أ  1
 .القانوفنفس مف  (82)نظر المادة أ  2
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، مف الييئات و اإلدارات و المؤسسات المعمومات التي يطمبيا تزويده باألخبار و -
 ؛بالشكؿ الذي يكفؿ حؽ المواطف في اإلعالـ

 العاـ؛ ىذا الحؽ مشترؾ مع مدير النشرية الموجية لإلعالـ ، وحقو في السر الميني -
عميو قد أدخمت  ، وجميور يحمؿ توقيعوو بث أي خبر لمحقو في رفض نشر أ -

 ((؛87المادة ))تغييرات جوىرية دوف موافقتو 
حقو في الموافقة عمى إعادة بث أو نشر عمؿ صحفي مف قبؿ أية وسيمة أخرى  -

 ((؛88)المادة )
 الفنية عمى أعمالو؛ حقو في الممكية األدبية و -
طرؼ ىيئتو ، في حالة إرسالو مف و في اكتتاب تأميف خاص عمى حياتوحق -

المستخدمة إلى مناطؽ الحرب أو التمرد أو المناطؽ التي تشيد أوبئة أو كوارث 
في حاؿ عدـ التزاـ  كؿ منطقة مف شأنو أف يتعرض فييا إلى خطر، و طبيعية، و

رفض القياـ بالتنقؿ المطموب كتتاب جاز لمصحفي ييئة المستخدمة ليذا النوع مف اإلال
 يعاقب عميو. اف يشكؿ ذلؾ خطأ مينيدوف أ

 إنشاء ىيئة مكمفة بالرقابة الذاتية مع : التزام الصحفي بأخالقيات المينة ثانيا 

السير  و لتزاـالمبدأ العاـ، الذي يقضي بضرورة اإلالنصوص القانونية  تبنتلقد 
 ممارسة الصحفي لنشاطو، الصحافة عند مينةأخالقيات  داب والكامؿ آلحتراـ عمى اإل

أصبحت تنصب إنما  و األمور المادية،ات الصحفي تنحصر فقط عمى مـ تعد بذلؾ واجبف
تدخؿ و يرجع ذلؾ إلى حساسية ىذه المينة، كونيا ت، عمى األمور المعنوية بشكؿ كبير

 ( مف92)المادة  في ىذا الشأف اشترطت وبصفة مباشرة في الحريات الخاصة باألفراد، 
يتوجب عمى الصحفي اإللتزاـ بيا،  الواجبات التيمجموعة مف  05-12القانوف العضوي 

 أساسا في:و تتمثؿ 

 ،رموزىا و الدولة شعارات احتراـ -
 ،موضوعي و كامؿ خبر إلعداد الدائـ ىتماـباإل التحمي -
 ،موضوعية و بنزاىة األحداث و الوقائع نقؿ -
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 ،صحيح غير خبر كؿ تصحيح -
 ،لمخطر األشخاص تعريض عف متناعاإل -
 ،لوطنيا بالتاريخ المساس عف متناعاإل -
 ،ستعماراإل تمجيد عف متناعاإل -
 التسامح عدـ و بالعنصرية ،مباشرة غير أو مباشرة بصفة اإلشادة عف متناعاإل -

 ،والعنؼ
 ،القذؼ و الوشاية و األدبية السرقة عف متناعاإل -
 ،مادية أو شخصية ألغراض المينية الحظوة استعماؿ فع متناعاإل -
 الوطف، مشاعر تستفز أو العاـ بالخمؽ ستم أقواؿ أو صور بث أو نشر عف متناعاإل -
اعتبارىـ، بما فييا حياة  شرفيـ و يمنع انتياؾ الحياة الخاصة لألشخاص و -

 1الشخصيات العمومية سواء بصفة مباشر أو غير مباشرة.

جياز  المتعمؽ باإلعالـ عمى إنشاء القانوف العضويو في ىذا الصدد، نص 
قيات المينة"، حيث يحرص ىذا األخير س األعمى آلداب و أخالالمجم"خاص يسمى 

 آلداب و أخالقيات المينة. عمى ضماف احتراـ الصحفي، عند ممارستػو لنشاطو،

 أخالقيات المينـة: المجمس األعمى آلداب و 

 .(99)إلى  (94)مف  هموادفي  05-12القانوف  نظمو

  ػة، أخالقيات مينة الصحاف ينشأ مجمس أعمى آلداب و( منو:" 94تنص المادة )
فيما  ،قد أحاؿ القانوف العضوي و ىذا، ،"الصحفييف المحترفيف ينتخب أعضاؤه مف بيف و

 ، إلى جمعيتػو العامة التأسيسية.تنظيمػو و سيره يتعمؽ بتشكيمتو و

                                                 

 
 .05-12مف القانوف العضوي  (93)نظر المادة أ  1
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     آلداب األعمى  المجمس 05-12مف القانوف العضوي ( 96و ألزمت المادة )
ميثاؽ شرؼ مينػة عمى  ة ىذا األخير، إعداد و مصادقأخالقيات مينة الصحافػة و

 .الصحافة

لمجمس األعمى آلداب و أخالقيات مينة و أقر القانوف الجديد أف بإمكاف ا
 ديحد عمى أفأخالقيات المينة،  عقوبات عف أي خرؽ لقواعد آداب وأف يتخذ الصحافة 
 .اطرؽ الطعف فيي طبيعة ىذه العقوبات و ىذا الجياز

يتـ ه، لأجؿ أقصاه سنػة مف تاريخ صدور  قانوف العضويالمنح و في ىذا السياؽ، 
 آلداب و أخالقيات مينة الصحافة. المجمس األعمىتنصيب 

يركز عمى ، فإنو القانوف ال ُيخضع ىذا الجياز إلى أية سمطة سمميػةإف كاف  و
ىي في  أخالقيات المينػة، وآداب و ب يتعمؽ مافي ، و ذلؾلمعمؿ الصحفيالدور الرقابي 

  ينتخبوف ليذا الغرض.ف صحفيوف محترفو  أعضائو ىـأف باعتبار  ،رقابة ذاتية رأينا

 انفتاح محدود لمقطاع السمعي البصريثالثا: 

إذا كاف ال بد مف الترحيب بفتح القطاع السمعي البصري بموجب القانوف أماـ 
سائؿ شركات القانوف الخاص الجزائري، األمر الذي شّكؿ منذ وقت طويؿ مطمبًا لممثمي و 

نممس مف خالؿ نص أننا  إالالمجتمع المدني، مختمؼ تيارات فضاًل عف  ،اإلعالـ
فمف جية، تنص المادة  ؛نفتاحمحدودية ىذا اإلالقانوف العضوي الجديد المتعمؽ باإلعالـ 

يخضع  بذلؾ فيو ،"النشاط السمعي البصري ميمة ذات خدمة عمومية" :عمى أف (59)
 ،ال يمكف ممارستو حقًا بحرية النظاـ العاـ، و لعامة والعتبارات تتعمؽ بالمصمحة ا

  (02)فيو سيخضع الحتراـ الشروط المنصوص عمييا في المادتيف  ،باإلضافة إلى ذلؾ
 .العضوي مف القانوف (05) و

        مف جية أخرى، سيخضع التوزيع عبر خط اإلرساؿ اإلذاعي المسموع و 
إلى       ،(63)بموجب المادة  ات اإلذاعية الكيربائيةاـ الترددأو التمفزي، فضاًل عف استخد

 ·"ترخيص يمنح بموجب مرسـو "
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أكثر مف نتج عنػو بروز قد ىذا االنفتاح  ما يمكف قولو في ىذا السياؽ، ىو أف إف
قنوات تمفزيونيػة دخمت الساحة اإلعالمية مع صدور القانوف العضوي المتعمؽ  سبعة

ة النيار" و"قناة الشروؽ"، باإلضافة إلى قناة " الجزائرية"، مف أمثمتيا " قنا باإلعالـ، و
، في انتظار تـ بثيا مف الخارج يىي قنوات  و ،نوميديا نيوز"، " اليقار" "المغػاربيػة"، و"
 صدور القانوف المتعمؽ بالسمعي البصري. اعتمادىا مع

 ، تشاؤما بشأف وجود رغبةبعض المختصيف في النشاط اإلعالمي يبدي كما
في أف تتحوؿ تمؾ األجيزة  يـعف خشيت يفنفتاح، معربالسمطة في اتجاه اإل حقيقية لدى

ط القنوات الجديدة في إلى الوجو اآلخر لعممة واحدة، حيث يخشى مينيو اإلعالـ مف سقو 
 بأداء التمفزيوف الحكومي عمى مدار العقود الخمسة تي غالبا ما ألصقتالرداءة ال
 1السابقة.

الموجية إلى قانوف اإلعالـ في انتقاداتيـ  ض رجاؿ اإلعالـبع وما أضافو 
"، بموغ الربيع العربي أبواب الدار تخشىكانت التي " أف الحكومة الجزائرية ىو ، الجديد

لصد التغيير "، تستخدـ مشروع فتح السمعي البصري الذي طاؿ انتظاره عمى حد تعبيرىـ
فتاح اإلعالمي المرتقب ضمف خانة نؽ التغيير بابيا"، لذلؾ وضعوا اإلقبؿ أف يد

 2.""إصالحات الرئيس

 الحق في التصحيح : حق الرد ورابعا 

، بات الحؽ في التصحيح مف نصيب المدير الجديد العضوي بموجب القانوف
توزيع مجانًا أي تصحيح  المسؤوؿ عف المؤسسة اإلعالمية الذي يتوجب عميو نشر و

ير خدمة ب عمى المدير مسؤوؿ النشرية أو مديج" : ( 100)حسب المادة فمحاؿ إليو، 
تصاؿ السمعي البصري أو مدير وسيمة إعالـ إلكترونية، أف ينشر أو يبث مجانا كؿ اإل

تصحيح يبمغو إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأف وقائع أو آراء، تكوف قد أوردتيا وسيمة 
                                                 

 
،  منتديات ستار "قنوات فضائية خاصة شرعت في البث مف الخارج.. الجزائر تترقب "ربيعا تمفزيونيا ،نذير الشاوي  1

 . www.google.comتايمز، 
 مرجع.نفس ال ،نذير الشاوي  2

http://www.google.com/


107 
 

جزائري شخص لكؿ " : (112)تضيؼ المادة  و "،إلعالـ المعنية بصورة غير صحيحةا
ممارسة حؽ الرّد عمى أّي مقاؿ مكتوب تـ نشره أو حصة تـ طبيعي أو معنوي الحؽ في 

    فوحدىـ األشخاص الطبيعيوف  مف ثمة،  و ،“المصمحة الوطنية بثيا، تمس بالقيـ و
 يتمتعوف بالقدرة عمى فرض تصحيح لممعمومات المنشورة.مف أو المعنويوف الجزائريوف 

 خّوؿيلمسمطة التي س القانوني عدـ تحديد النصفي يتمثؿ فطروح أما اإلشكاؿ الم
صالحية الحكـ في ما إذا كاف قد تـ اإلبالغ حقًا عف الوقائع أو اآلراء بشكؿ غير  ليا

المصمحة " و " لمقيـ الوطنية "  فعال مخالفة أف ىذه الوقائع و اآلراء تعتبرصحيح أو 
 . "الوطنية

غير  ليذه المفاىيـ الواسعة ولشأف، ىو أنو يمكف و ما يمكف استنتاجو في ىذا ا
 فرض قيود كبيرة عمى حرية التعبير.  في تساىـ، و لو بطريقة غير مباشرة،الدقيقة أف 

(، 106المادة حسب نتخابية الرسمية )، خالؿ الحمالت اإلو تجدر اإلشارة إلى أنو
عشريف  ة إلى أربع ويقمص األجؿ المخصص لنشر الرد أو التصحيح في النشريات اليومي

ألجؿ في التقميص يذا اب اإللتزاـإمكانية مدى يطرح التساؤؿ عف ىنا  و ،( ساعة24)
  (.100عندما يتعمؽ األمر بتطبيؽ أحكاـ المادة )

 تهجٔـف السقاب٘  اإلدازٓ٘ علَٔا : حمدّدٓ٘ املْازد املـالٔ٘ ّاىٕاملطلب الج

جذب  مفتمكينيا  لسياسية ويشكؿ التمويؿ عنصرا أساسيا لعمؿ التشكيالت ا
التواصؿ مع مختمؼ الفئات المجتمعية،  برامجيا و الترويج ألفكارىا وكذا  و ،مناصريف

فالماؿ يشكؿ عصبيا لمقياـ بنشاطاتيا العادية عمى أكمؿ وجػو، لذا تجد أحيانا ىذه 
نفسيا عاجزة عف سد  ،سواء كانت أحزابا أو جمعيات أو مؤسسات إعالمية ،التشكيالت

نفقاتيا، لذا تقع تحت ضائقة مالية تجعميا تمجأ إلى مصادر غير قانونية قد ترىف قرارىا 
 مستقبال.

ولي جميع الدوؿ أىمية خاصة لمالية تُ  ،نزالقاتاإل تفادي ىذه التجاوزات وقصد  و
     وسائؿ اإلعالـ، سواء مف خالؿ مصادر تمويميا  الجمعيات و األحزاب السياسية و
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في جميع  ،التي نظمت كذلؾ الشأف بالنسبة لمسمطات الجزائرية قبتيا، ومرا كيفيات أو
ىذا الجزء الياـ مف عمؿ  باألحزاب السياسية و الجمعيات و اإلعالـ،القوانيف المتعمقة 

 .الجديدةالقوانيف  في تسجيؿ بعض التعديالت الواردةمع  ،تنظيمات المجتمع المدني

 لألحصاب الطٔاضٔ٘  باليطب٘ ٓل املالٕ: اإلبكاٛ علٙ حصس التنْالفسع األّل

تثير مشكمة التمويؿ قضايا متعددة في مختمؼ دوؿ العالـ التي تتبع نظاـ التعددية 
كمفة المالية الكبيرة تؤدي إلى جمع تقانونية، حيث أف ال وأأخالقية قد تكوف  ،الحزبية

في ما ييمنا  لكفو األمواؿ بطرؽ غير مشروعة أحيانا مقابؿ خدمة المصالح الخاصة، 
التي تستطيع  و ،معرفة الطرؽ القانونية التي نص عمييا القانوف الحالي بحثنا ىذا، ىو

، جاتيا المادية و أنشطتيا المتنوعةمختمؼ حا لتغطية مف خالليا األحزاب جمع األمواؿ
ىؿ  ، وبيا القوانيف الجديدة التعديالت الجديدة، التي جاءت باإلضافة إلى معرفة أىـ

ألحزاب أـ ضماف لحرية نشاط اعمى أنيا  المالي تكييؼ الرقابة عمى ىذا التمويؿيمكف 
 ؟قيود مف شأنيا عرقمة السير الحسف لمنشاط الحزبي 

 موارد األحزاب السياسية أوال:

تموؿ نشاطات الحزب السياسي بالموارد ( مف القانوف العضوي: "52تنص المادة )
 المشكمة مما يأتي:

 اشتراكات أعضائػو، -
 التبرعات، الوصايا و اليبات و -
 العائدات المرتبطػة بنشػاطاتو، -
  ت المحتممػة التي تقدميا الدولػة".المساعدا -

 (.09-97القانوف السابؽ )األمر ىي نفس الموارد المنصوص عمييا في  و

 اشتراكات األعضـاء 
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دفع أف تُ بأعضاء الحزب السياسي ألـز القانوف المتعمؽ باألحزاب السياسية 
بما فييا اشتراكات األعضاء المقيميف بالخارج في الحساب المفتوح لدى  يـتراكاتاش

 مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرىا أو في فروعيا المتواجدة عبر التراب الوطني.

  ،ىذا يذية لمحزب مبمغ ىذه اإلشتراكات؛الييئات التنف حيث تحدد ىيئات المداولة و
بنسبة ال تتجاوز  اشيري لمعضو في الحزب السياسي محددشتراؾ القد كاف مبمغ اإل و

مف األمر  (28)مف األجر الوطني األدنى المضموف المنصوص عمييا في المادة  10%
 المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية. 97-09

 التبرعـات الوصايا و اليبات و 

قد ربطيا المشرع  ت، وتبرعا وصايا و يمكف لمحزب السياسي أف يتمقى ىبات و
 :تتمثؿ فيبمجموعة قيود 

أي يمنع الدعـ المباشر  1التبرعات وطني، الوصايا و أف يكوف مصدر ىذه اليبات و -
مف جية  ،أو غير المباشر المالي أو المادي، بأي صفة كانت و بأي شكؿ كاف

،  يسمح بتبعية األحزاب السياسية ليذه األطراؼ باعتبار ذلؾ يمكف أف 2أجنبية
كؿ شكؿ مف  ، و التي تمنع1996مف دستور  (42)المادة  وفقا لنص ،األجنبية، ىذا

عمى السيادة  الحفاظ ، وذلؾ مف أجؿأشكاؿ التبعية لممصالح أو الجيات األجنبية
 الوطنية.

و مف ىذا المنطمؽ، لـ يعد واجبا عمى الحزب السياسي، في إطار األحكاـ الجديدة 
سياسية، التصريح بيذه اليبات و الوصايا و التبرعات إلى وزير المتعمقة بمالية األحزاب ال

لكف، و مف جية  3الداخمية مف أجؿ تبييف مصدرىا و أصحابيا و طبيعتيا و قيمتيا،
أخرى، ألـز القانوف دفعيا في حساب الحزب السياسي، األمر الذي يسيؿ مف عممية 

                                                 

 
 المتعمؽ باألحزاب السياسية. 04-12مف القانوف العضوي  (54)المادة   1
 .القانوفنفس مف  (56) المادة  2
 .09-97مف األمر  (29)المادة   3
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السمطات العمومية في جميع  رقابتيا؛ و عميو، نستنتج أف موارد الحزب خاضعة لرقابة
 الحاالت.

بالتالي  و 1التبرعات مف أشخاص طبيعييف معروفيف، الوصايا و أتي اليبات وتأف ت -
مف  القانوف لمحزب السياسي أف يستفيد مف ىبات و وصايا و تبرعاتال يسمح 

 ، و ذلؾأو منظمات ... مؤسسات أو شركات ،أشخاص معنوييف ميما كانت طبيعتيـ
باإلضافة إلى أف عف مصالحيـ،  تدافعر لتمؾ الجيات ىذه األحزاب منبوف حتى ال تك

 .اإلداريةالسمطات  التي تختص بيا ،عممية الرقابة التسييؿ مف ىذا القيد مف شأنو
( مرة األجر 300التبرعات ثالثمائة ) الوصايا و ال يمكف أف تتجاوز ىذه اليبات و -

يجب أف تدفع في حساب  ة الواحدة، وفي السن الوطني األدنى المضموف لكؿ ىبة و
مرة األجر الوطني األدنى  (100) مائةبػ اىذا المبمغ كاف محدد و الحزب السياسي،

 .(09-97)األمر  القانوف السابؽظؿ في 
 

 :العائدات المرتبطـة بالنشاط 

ناتجة عف استثمارات  يمكف أف يكوف لمحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطو و
الدوريات، بحيث يمنع عمى الحزب منعا باتا ممارسة أي نشاط  شريات وغير تجارية كالن

 2تجاري.

 

 

 :المساعدات المحتممة التي تقدميا الدولة 

                                                 

 
 المتعمؽ باألحزاب السياسية. 04-12مف القانوف العضوي  (55)المادة   1
 المتعمؽ باألحزاب السياسية. 04-12مف القانوف العضوي  (57)المادة   2
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تعتبر المساعدات المالية التي تمنحيا الدولة مف أىـ مصادر تمويؿ األحزاب 
عدد بكذا  و ،قد ربطيا المشرع بعدد المقاعد المحصؿ عمييا في البرلماف السياسية، و

و التي لـ تدخؿ ىنا يبرز إشكاؿ األحزاب حديثة النشأة،  ، ومنتخباتو في المجالس
و ما تجده مف صعوبة في ، اثتيا لـ تفز بمقاعد في البرلمافنتخابات بعد أو لحداإل

مواجية نفقاتيا في ظؿ الحاجة الماسة إلى مصادر تمويؿ تساعدىا عمى مباشرة نشاطيا 
فقيرة  توجد أحزاب ضعيفة و ،بالمقابؿ ، وثرية قوية و اأحزاب الحزبي، فالمالحظ أف ىناؾ

نتخابات في مف شأنو أف يؤدي إلى دخوؿ األحزاب غمار اإل ىذاو مف حيث مواردىا، 
التيا وضعية عدـ تساوي مبدئي، لعدـ وجود مصادر تموؿ بيا األحزاب الصغيرة حم

مساعدتيا وفؽ معايير أكثر  وجب عمى الدولة أف توزع ،أماـ ىذا الوضع واإلنتخابية، 
 شفافية و أكثر إنصافا.

تقييػد مبمغ اإلعانات  04-12مف القانوف العضوي  (58)قد ألزمت المادة  وىذا، 
 المحتممة التي تقدميا الدولة لألحزاب السياسية في ميزانية الدولة.

مف القانوف العضوي إمكانية فرض  (59)قد تدارؾ المشرع في نص المادة  و
قد  استعماؿ المساعدات الممنوحة لألحزاب السياسية مف قبؿ الدولة، وب فيما يتعمؽ رقابة
 عمى التنظيـ. ىذه الرقابةتحديد كيفيات  تأحال

لقد خطى المشرع خطوة كبيرة نحو تدعيـ تمويؿ األحزاب السياسية بطريقة  و
ذلؾ  و ،مباشرة، إلى جانب وجود تمويؿ عاـ آخر لألحزاب السياسية مف طرؼ الدولة

بعض وسائؿ اإلعالـ المكتوبة  التمفزة و بطرؽ غير مباشرة مثؿ استعماؿ اإلذاعة و
 1العمومية لشرح البرامج االنتخابية.

 

 : حدود الرقابة اإلدارية عمى ماليـة األحزاب السياسيةثانيا

                                                 

 
1
 .105ص ى١ٔجغ هاثؼ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٥ٌؽياة ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌغيائو، ِوعغ ٍبثك،   
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مبدأ الرقابة، بلقد أخذ المشرع في جميع النصوص المنظمة لألحزاب السياسية 
بتعبير أدؽ  وأألحزاب السياسية، ُتمارس ىذه الرقابة عمى تمويؿ ايمكف أف  فإلى أي مدى

ىؿ تتطمب ىذه الرقابة التزاـ األحزاب بتقديـ حساباتيا التفصيمية أـ تكتفي بتقرير سنوي 
ىؿ يجب أف تكشؼ ىذه الرقابة عمى أسماء المتبرعيف أـ يمكف  يتضمف حسابا عاما، و

 مف طرؼ األحزاب ؟ة دوف الكشؼ عنيا أف تبقى سري

فيما يخص  04-12تفحص مواد القانوف العضوي  يتضح مف خالؿ دراسة و
ألحكاـ المالية أف المشرع قد فرض عمى األحزاب السياسية تقديـ حساباتيا السنوية إلى ا

أف يبرر في أي وقت  السياسي عمى الحزبفيجب  ،أكثر مف ذلؾو اإلدارة المختصة، بؿ 
كيفية استعماليا، أي عميو أف يكوف عمى استعداد لتقديـ كشؼ  مصدر موارده المالية و

ذلؾ  و ،نفقات الحزب في أي وقت دوف انتظار نياية السنة المالية تفصيمي عف موارد و
كما النفقات،  مسؾ سجؿ الحسابات الخاص بالقيد المزدوج أي لإليرادات و مف خالؿ

باعتبار العقارية الخاصة بالحزب،  يشترط القانوف مسؾ سجؿ الجرد لألمالؾ المنقولة و
 1نشاط الحزب السياسي ذو منفعة عامة. أف

نفقاتو يسمح بفتح  عميػو، فإف الكشؼ التفصيمي إليرادات الحزب السياسي و و
في مقرىا أو لدى فروعيا  ،حساب مالي واحد فقط لدى مؤسسة مالية أو مصرفية وطنية

 دقتيا. ابة وعممية الرق يسيؿ مف ، كماعبر التراب الوطني

 ةفإف ىذه المسأل ،الموصيف الواىبيف و أما بالنسبة لمكشؼ عف أسماء المتبرعيف و
الكشؼ عف ، كما أف كونيا تجنب حدوث مخالفات في ىذا الجانب كبيرة، تبدو ذات أىمية

إثبات مدى توفر الشروط القانونية العامة مف سف باألسماء مف شأنو كذلؾ تسييؿ الرقابة 
 العضوي. القانوف ىذاىذا ما أكد عميو المشرع في أحكاـ  غيرىا، و مقدار و و

                                                 

 
جردا ألمالكو المنقولة  (: "يجب عمى كؿ حزب سياسي أف يمسؾ محاسبة بالقيد المزدوج، و61تنص المادة )  1

 والعقارية".
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فبعد أف خوؿ األمر  األحزاب السياسية، تمويؿرقابة أما عف الجية المختصة ب
لـ  الجديدختصاص صراحة إلى وزير الداخمية، فإف القانوف العضوي ىذا اإل 97-09

ة لمتمويؿ و أحاؿ في مادتػو إنما اكتفى بذكر المبادئ األساسي يشر صراحة إلى ذلؾ، و
تحديد  مع اإلشارة إلى عدـ، "تمويؿ الحزب السياسي يكوف موضوع نص خاص(: " 63)

 نوع ىذا النص.  

 : السقاب٘ علٙ مالٔ٘ اجلنعٔاتالفسع الجاىٕ

موارد الجمعيات يتـ الحصوؿ  كوفعمى  المتعمؽ بالجمعيات لقد نص القانوف 
 :عمييا مف خالؿ

 ،اشتراكات أعضائيا -
 أمالكو، المداخيؿ المرتبطة بنشاطاتيا الجمعوية و -
 الوصايا، العينية و اليبات النقدية و -
 ،مداخيؿ جمع التبرعات -
 اإلعانات التي تقدميا الدولة أو الوالية أو البمدية. -

 باإلضافة إلى الموارد المتأتية مف الجيات األجنبية.

 يات،المتعمؽ بالجمعحسب القانوف ، عميػو، يمكف تصنيؼ موارد الجمعيات و 
 عمى النحو التالي:

 مصادر خاصة. 
 األمواؿ الواردة مف الجيات األجنبية. 

 اإلعانات المقدمة مف طرؼ الدولة أو الجماعات المحمية. 
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 لجمعياتلخاصـة با: محدودية المصادر اأوال  

المداخيؿ المرتبطة بنشاطاتيا  و يتعمؽ األمر باشتراكات أعضاء الجمعيات و
كذا مداخيؿ  و ،الوصايا العينية و اليبات النقدية وباإلضافة إلى  أمالكيا،  ية والجمعو 

 :ىذه المصادر بالشروط التالية المشرعقّيد  قد وىذا، جمع التبرعات، 

  ال يجب أف تستخدـ الموارد الناجمة عف نشاطات الجمعيات إال لتحقيؽ األىداؼ
خداـ موارد الجمعية أو أمالكيا يعني أف استمما المحددة في قانونيا األساسي، 

يعتبر  ألغراض شخصية أو أخرى غير تمؾ المنصوص عمييا في قانونيا األساسي، 
 جزاءات. مما يترتب عنو، سفا في استغالؿ األمالؾ الجماعيةتع
  كما يجب أف تستفيد الجمعيات مف المداخيؿ الناجمة عف المساعدات المنصوص

األشكاؿ المنصوص عمييا  ص بيا وفؽ الشروط والتبرعات العمومية المرخ عمييا و
 الجديد الجمعيات بضرورةحيث ألـز القانوف  التنظيـ المعموؿ بيما، في التشريع و

 .المداخيؿ وجوبا في حساب إيرادات ميزانية الجمعية ؿ جميع الموارد ويتسج
 ا كانت إال إذ ،الوصايا المقيدة بأعباء أو شروط ال يمكف لمجمعية أف تقبؿ اليبات و

 .المتعمؽ بالجمعيات قانوفأحكاـ ال مطابقة مع اليدؼ المسطر في قانونيا األساسي و

 تقييد األموال الواردة من الجيات األجنبية ثانيا:

ىبات الذي ينص عمى أف الجمعيات يمكنيا أف تتمقى  السابؽبخالؼ القانوف  و
العمومية  طاتمف جمعيات أجنبية بعد الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف السم ووصايا

خارج إطار عالقات  عمى أنو( 30في مادتو ) ينص 12-06القانوف إف ، فالمختصة
منظمات  و أجنبية  تنظيماتمف أي  أمواؿ، سيتـ حظر تمقي المؤسسة قانونا التعاوف

عمى إذف ا التمويؿ حصؿ ىذيأف  تشترط المادة عمى وجوبكما  ،غير حكومية أجنبية
ىذا التشريع الجديد سيحـر  و ما يمكف قولو ىو أف، مسبؽ مف السمطات المختصة

بفرض فضال عف أنو  ،التمويؿ جزء كبير مف مصادر حيوية و الجمعيات مف مصادر
ستحصؿ السمطات عمى وسيمة جديدة لفرض  "بالشراكات"تفاقات أو ما يسمى إطار اإل
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التدخؿ في بالتالي  و ،شركائيا عمى أنشطتيا و رقابة إضافية عمى موارد الجمعيات و
 .اتوجيو عممي شؤونيا الداخمية و

 اإلعانات المقدمة من طرف الدولة أو الجماعات المحمية ثالثا:

إعانات مف الدولة  يمكف لمجمعيات أف تستفيد مف مداخيؿ ناجمة عف مساعدات و
 أو الوالية أو البمدية مقيدة أو غير مقيدة بشروط.

ىذا النوع مف اإلعانات يجب أف و حتى تتمكف ىذه الجمعيات مف الحصوؿ عمى 
 أف نشاطيا ذو صالح عاـ و/أو منفعة عمومية.بتعترؼ ليا السمطة العمومية 

 عمى الجمعيات ذات الصالح العاـ و/أو المنفعة العمومية حصوؿو عميو، فإف 
 يبقىت، بمدياأو  واليات، زارات، و الجزائرية العمومية السمطات قبؿ مف المساعدات

 عتراؼ مف عدمو بالطابع النفعي العاـ.لمسمطة التقديرية لإلدارة في اإلخاضع  و محدودا

 الجمعيات التي ترى السمطات العمومية أف نشاطيا مفيد  فإف ،و في ىذا الصدد
      مساعدات مادية مف الدولة  أف تستفيد مف إعانات ويمكنيا أو ذات منفعة عمومية 

المساعدات الممنوحة  إذا كانت اإلعانات و ، وأو الوالية أو البمدية بشروط أو دوف شروط
مقيدة بشروط فإف منحيا يتوقؼ عمى انضماـ الجمعية المستفيدة إلى دفتر شروط يحدد 

 1راقبتو.كيفيات م برامج النشاط و

يتوقؼ منح اإلعانات العمومية لكؿ جمعية عمى إعداد عقد برنامج يتالءـ مع و 
 طابؽ لقواعد الصالح العاـ.م و األىداؼ المسطرة مف قبؿ الجمعية

إعانات جديدة، تقديـ حالة  قبؿ استفادتيا مف مساعدات و كما يجب عمييا، و
يجب أف تعكس مطابقة ىذه المصاريؼ التي  صرؼ اإلعانات الممنوحة ليا سابقا، و

 منحت مف أجميا ذات اإلعانات.
                                                 

 
 .المتعمؽ بالجمعيات 06-12( مف القانوف 34المادة )  1
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طت المادة حتى تتمكف السمطات المسؤولة مف القياـ بمياميا الرقابية، اشتر  و
معتمدة  مف قانوف الجمعيات عمى ىذه األخيرة أف تتوفر عمى محاسبة مزدوجة و (38)

     ، كما يجب أف تتوفر عمى حساب مزدوج وحيد لدى البنؾ محافظ حساباتمف قبؿ 
 مؤسسة مالية عمومية. أو

 و فيما يمي إحصائيات عف منح إعانات حسب كؿ حالػة:

 : الح العامعتراف لمجمعيات بطابع الصاإل -1

من ميزانية وزارة الشباب  43/02من الفصل  2011: اإلعانات الممنوحة بعنوان سنة 1. 2جدول 
 الرياضة و

 )د.ج( مجموع مبالغ اإلعانات عدد الجمعيات في والية الجزائر
41 2.363.500.000.00 

 

 : مطابق لقواعد الصالح العام ابرام عقد برنامج مالئم ألىداف الجمعية و -2

إلى إعطاء الصفة التعاقدية لمعالقات بيف اإلدارة  06-12جو القانوف ات
 ال يمكف لمجمعيات التي تكوف نشاطاتيا تنطوي تحت قطاع وزاري  ،عميو والجمعيات، و

لـ تتعيد بالعمؿ بعقد برنامج أو اتفاقية ، أف تستفيد مف إعانات ما أو والية أو بمدية معينة
 أىداؼ تتعمؽ بالدعـ المالي.

 قيد منح اإلعانات بشرطيف ىما:ذف، يُ إ

 األىداؼ المسطرة مف طرؼ الجمعية؛ -
 الصالح العاـ. -
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 قيمتو عدد الجمعيات التي حصمت عمى الدعم و: تطور 2.2جدول 

 القيمة اإلجمالية الموزعة عدد الجمعيات التي حصمت عمى الدعم السنوات
2006 22 105000000 
2007 97 68000000 
2008 135 58000000 
2009 201 58082214 
2010 260 155000000 
2011 258 155000000 

 مف الدعـ المالي في ارتفاع ما بيف تنالحظ أف عدد الجمعيات التي استفاد 
مع ثبات قيمة  2011 سنة انخفض ىذا العدد في ،، في حيف2010و  2006 سنتي

 اإلعانات الموزعة.

 2010/2011الل البرامج التعاقدية سنتي : نوعية المشاريع الممولة من خ3. 2جدول 

 2011سنة  2010سنة  النشاطات
 الجمعيات الوطنية الجمعيات المحمية الجمعيات الوطنية الجمعيات المحمية

 0 31 4 26 الوقاية من المخدرات والعنف
 1 60 1 45 مبادالت الشباب سياحة و

 0 17 0 17 التطور لدى الشباب التحضير و
 2 58 0 46 الرياضات الجوارية الترفيو و

 0 12 2 16 اإلصغاء  لمشبابو اإلعالم واالتصال 
 1 3 1 21 مرافقة الشباب في المراحل الصعبة

 0 21 0 32 ترقية النشاطات النسوية
 0 18 1 19 إكتشاف المواىب في جميع المجاالت

 0 13 0 15 الدعم المدرسي
 1 7 0 13 ترقية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 1 12 0 1 مراكز العطل والترفيو
 6 261 9 251 المجموع
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المرتبطة  رتفاع نسبة المشاريع الممولة وأعاله، نالحظ إ مف خالؿ الجدوؿ 
   تظاىرات و احتفاليات،  كميا مف نوع إقامة معارض و والثقافي،  بالجانب الترفييي و

التكاليؼ، إضافة إلى أف  تقدير نجاز وىذا اإلرتفاع إلى سيولة اإلسبب يرجع  و
ىي في أغمبيا  و ،الجمعيات المستفيدة منيا ىي جمعيات تتقارب مضاميف برامجيا

مف ، و ذلؾ 2010بعنواف  % 36.65بانية، حيث تمثؿ نسبة األنشطة بيا جمعيات شُ 
 مجمؿ الدعـ المالي المقدـ لفائدة الجمعيات المتعاممة مع الوزارة.

 لمستفيدة حسب الجيةدد الجمعيات ا: ع4. 2جدول 

 2011 2010 الجية
 79 77 الشرق
 27 48 الغرب
 76 68 الوسط
 70 58 الجنوب

والية لالرياضة  في شراكة مع وزارة الشباب وىي : عدد الجمعيات التي 5. 2جدول 
 الجزائر

 المجموع الجمعيات الوطنية الجمعيات المحمية ميدان نشاط الجمعية
 23 1 22 الثقافة
 20 03 17 متنوعة

 44 00 44 شباب وثقافية
 04 01 03 رياضية
 10 01 09 نسوية
 07 20 05 عممية
 80 60 02 سياحية
 10 30 70 تسمية

 10 00 10 تسمية وتربية
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 19 14 50 اجتماعية
 10 10 00 تطوعية
 50 50 00 شبانية

 20 20 00 عالم واتصالإ
 40 40 00 سياحية وثقافية

 20 20 00 بيئية
 170 46 124 المجموع

أف الجمعيات المحمية تستفيد أكثر في إطار  السابؽنالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
ذلؾ ناتج  ، وإعانات مقارنة بالجمعيات الوطنيةلمنحيا  ، و ذلؾالشراكة مع الوزارة

 ،اختالؼ العدد اإلجمالي ليذه الجمعيات مف جيػة، ومف جية أخرى عفبالدرجة األولى 
بيف باعتبارىا الوسيط األقرب  ، و ذلؾالكبير لإلدارات بالجمعيات المحميةيبرز االىتماـ 

 التي بإمكانيا اإلطالع أكثر عف احتياجاتو. ، وو اإلدارة لمواطفا

 الرقابة عمى تمويل الجمعيات األجنبية رابعا:

رىا عمى حساب مفتوح توفضرورة القانوف الجزائري عمى الجمعيات األجنبية  يشترط
 ىذا مف شأنو تسييؿ عممية الرقابة عمى األمواؿ الواردة إلييا. ، وحميلدى بنؾ م

 تستفيد منوالتمويؿ الذي  في 06-12مف القانوف ( 67)المادة كما تشترط 
عمى أف  يتـ تحديد سقفو، و أحالت ذلؾ الجمعية األجنبية مف الخارج لتغطية نشاطاتيا 

ع الخاص بالصرؼ الذي إلى التشري يؿىذا التمو  يخضعباإلضافة إلى ذلؾ، ، عمى التنظيـ
 طرؼ مفو داخمية  الجمعيات األجنبية لرقابة دائمة إخضاع مف شأنو ، ىذايحدد كيفياتو
 .المختصةالسمطات 

 : متْٓـل اليػاط اإلعالمٕالحالفسع الج

 ظؿما ىي آليات الرقابة عمييا في  و ؟ كيؼ يتـ تمويؿ المؤسسات اإلعالمية
 ؟ ؽ باإلعالـالقانوف العضوي المتعم
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عمقة بمصادر بعض األحكاـ المتعمى القانوف العضوي المتعمؽ باإلعالـ  لقد نص
 ما يمي: (29)المادة  جاء في نص، حيث التمويؿ و كيفيات ذلؾ

تبرر مصدر األمواؿ المكونة لرأسماليا  " يجب عمى النشريات الدورية أف تصرح و
 لمعموؿ بو.األمواؿ الضرورية لتسييرىا، طبقا لمتشريع ا و

كما يجب عمى كؿ نشرية دورية تستفيد مف دعـ مادي ميما كانت طبيعتو، أف 
 يجب بياف ىذه العالقة. يكوف ليا ارتباط عضوي بالييئة المانحة لمدعـ، و

 غير المباشر الصادر عف أية جية أجنبية". يمنع الدعـ المادي المباشر و

الدورية سنويا عبر صفحاتيا يجب أف تنشر النشريات  " (:30)تضيؼ المادة  و
في حالة عدـ القياـ بذلؾ، توجو  و، حصيمة الحسابات مصدقا عمييا عف السنة الفارطة

سمطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشرية الدورية لنشر حصيمة حساباتيا في 
 أجؿ ثالثيف يوما.

ضبط  في حالة عدـ نشر الحصيمة في األجؿ المحدد قانونا، يمكف لسمطة و
 الصحافة المكتوبة أف تقرر وقؼ صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتيا".

سـ لكؿ شخص سواء بالتظاىر باكتتاب " تمنع إعارة اإل (31)حسب المادة و 
 األسيـ أو الحصص، أو امتالؾ أو تأجير بالوكالة لمحؿ تجاري أو سند.

خرؽ ىذا الحكـ  دوف المساس بالمتابعات القضائية ذات الصمة، يترتب عمىو 
 إلغاء العممية".

، 05-12و يتعمؽ األمر ىنا باألحكاـ المنصوص عمييا في القانوف العضوي 
، مف مصادر أخرى مالية يمكف لوسائؿ اإلعالـ أف تحصؿ عمى موارد فزيادة عمى ذلؾ

 اإلشيار. تتمثؿ في صندوؽ دعـ الصحافة وو 

 شروط دعم صندوق الصحافة أوال:
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ع وسائؿ اإلعالـ ألحكاـ القانوف الجزائري، كشرط أساسي تشترط الحكومة خضو 
السمعية  لمحصوؿ عمى دعـ عمومي مف صندوؽ دعـ ىيئات الصحافة المكتوبة و

 نشاطات التكويف الذي أعيد بعثو مف قبؿ الوزير الحالي. لكترونية واإل البصرية و

طراؼ واجبات األ مف دفتر الشروط الذي يحدد حقوؽ و (02)حيث نصت المادة 
المؤسسة اإلعالمية  الييئة اآلمرة بالصرؼ، وبصفتيا تصاؿ، أي وزارة اإلالمتعاقدة، 

أنو لمحصوؿ عمى تمويؿ حكومي )مف الدولة( يجب عمى عمى المستفيدة مف الدعـ، 
أوليا الخضوع لمقانوف الجزائري، بمعنى أف  ،تستوؼ ثالثة شروط أساسية أفالمؤسسات 

المؤسسات التي تنشط بموجب تراخيص مف دوؿ أخرى، كما  مف الجزائر، أي إقصاء ثتب
الجبائية،  جتماعية وتسوية مجمؿ األعباء اإل يشترط توفرىا عمى سجؿ تجاري محمي، و

تصاؿ عمى سمطة منح يحوز وزير اإل الضرائب، و أي اشتراكات الضماف االجتماعي و
التي  ، ومصاريؼ التسييرنسبة  الطرؼ المستفيد و مبمغ اإلعانة أو التمويؿ و موضعو و

 .(04)حكاـ المادة أل امف مبمغ اإلعانة أو التمويؿ، وفق % 10ال يمكف أف تتجاوز نسبة 

وجوب وضع اتفاقية  ،مف الضوابط التي وضعتيا الحكومة في دفتر الشروط و
    ، بيف الوزارة و المؤسسة اإلعالمية التمويؿ استعماؿ اإلعانة و توضح كيفيات منح و

شرط  كيفيات و آجاؿ اإلنجاز و نجازىا وفاقية طبيعة العمميات التي سيتـ إتمف اإلتتض و
 تفاقية.بتعميقيا أو فسخ اإل إماالحاالت المتعمقة بسحب اإلعانة  استعماؿ اإلعانة و

مف الشروط اإلضافية التي  تصاؿ وقؼ التمويؿ، ومما يعني أنو بمقدور وزير اإل
المستفيدة مف اإلعانات أو التمويؿ إرساؿ الوثائؽ لتزاـ األطراؼ إتضمنيا الدفتر 

 والمعمومات لموزارة قصد التحقؽ مف استعماؿ األمواؿ الممنوحة وفقا لوجيتيا.
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المؤسسات المستفيدة بتقديـ حصيمة عف استعماؿ اإلعانات أو التمويالت  تمـزكما  
تتولى  ة كؿ سنة،في نياي و ،ختتاـ العممية، في غضوف ثالثة أشير التي تمي الموزارة

 1المؤسسات المعنية. ستفادة وجنة تابعة لوزير اإلتصاؿ تحديد معايير اإلل

 ممؤسسات اإلعالمية لاإلشيار كوسيمة تمويل ثانيا: 

يستياف بو في تمويؿ ال  ااإلشيار يمثؿ مصدر ف قطاع أ إلىيرجح المختصوف 
مف طرؼ  اتام ارؼ احتكار ع نجد أف اإلشيار السابؽ، إذا ما عدنا إلى ، وقطاع اإلعالـ

التي تأسست عاـ  ، واإلشيار وو النشر  تصاؿلإلالدولة عف طريؽ الشركة الوطنية 
  .التجاري إلشيارل ا واسعابداية التسعينات انتشار  واخر الثمانينات وأ قد عرفت و ،1967

 اإلشيارف سوؽ ى أأر  ،في تصريح لو ،تصاؿ السابؽوزير اإل عمى العكس، فإفو 
مف سوؽ  % 56ال إتسير  ف الوكالة الوطنية الأ ي جية وأزائر غير محتكر مف في الج
جريدة يومية  80نو مف بيف أ نوهكما  ،التجاري اإلشيارال تعمؿ عمى تسيير  و ،اإلشيار

ف تحتكر أيمكف ليا  بالتالي ال و ،جرائد عمومية (06)في الساحة الوطنية توجد فقط 
قد  و، لإلشياراخيؿ الكبيرة دمف الم تستفيدىي مف ف الصحؼ الخاصة كمو أل اإلشيار

بقيمة  انمو  2009في الجزائر سجؿ في  اإلشيارف سوؽ بأ أثبتت بعض اإلحصائيات
 أفكما  ،الصحؼ اإلذاعات و منيا التمفزيوف و اإلعالـبالنسبة لجميع وسائؿ  % 4,2

حصة األسد  التمفزيوف عمى احصؿ فيي ،مميوف دوالر  2,166عائداتيا بمغت قيمتيا
تي ىذا بعد أيو  ،خيرا اإلذاعاتأ مميوف دوالر تمييا الجرائد الوطنية و 6,70مسجال 

تأثيرىا عمى  و لإلشيارباحتكار السمطة  نددت نتقادات التي طالت المؤسسة واإل
بيف  اإلشيارالمؤسسة الوطنية تتمتع بامتيازات التفرد بتنظيـ  أفحيث  ،استقاللية الصحافة

 الشركاء المستشيريف، قتصادييف واإلف المتعامميف يب و ،الخاصة عمومية والصحافة ال
احتكار كؿ الوسائؿ  و الرياضية و تفردىا في تنظيـ التظاىرات الثقافية إلى إضافة

فيو يحد  ،األطراؼحتكار لو تأثيراتو عمى العديد مف ىذا األ ،اإلشيارالخارجية في مجاؿ 
                                                 

 
دة الخبر ؼ. جماؿ، " الخضوع لمقانوف الجزائري شرط الحصوؿ عمى دعـ صندوؽ الصحافة"، مقاؿ نشر في جري  1

 .2012-12-20بتاريخ 



123 
 

فرص المنافسة بيف  إيجادفي  و ،شياريةعائميـ اإلاختيار دمف حرية المستشيريف في 
 ،اإلشيارجنبي في مجاؿ ستثمار األتاحة الفرصة لإلإ الوكاالت االشيارية و الشركات و

التأثير الكبير الذي نجده خاصة عمى عناويف الصحؼ الخاصة فيؤدي  ،ذلؾ ىـ مفأ و
ألي مؤسسة  فا ال يمكمىو  و ،تجاىات عبر التمويؿاإل قالـ ولى التحكـ في األإذلؾ 

 .التخمي عنو

ما أ ،المكتوب اإلشيار أوفي الصحؼ الوطنية  باإلشيار  كؿ ىذا فيما يتعمؽ 
كؿ  مة الوحيدة في الجزائر ويالوس ىوالمرئي فطيمة عشرات السنيف كاف التمفزيوف 

الوحيد في الساحة  وىو يتفاوض مف منطؽ القوة كون و ،المستشيريف يتوجيوف لو فقط
ىناؾ تعددية في  تأصبحلكف اليـو  ،ال وجود لبديؿ آخر غيره المية الجزائرية واإلع

 .المشيد السمعي البصري
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 الكطأٜ٘ ّ اب٘ اإلدازٓ٘السق : اآلثاز املرتتب٘ عً عنلٔ٘املبحح الجاىٕ

تيدؼ السمطة مف خالؿ عممية الرقابة التي تمارس عمى الجمعيات، األحزاب 
أعماؿ  المكتوبة، الحرص عمى مطابقة البصرية و اإلعالـ السمعية و وسائؿ السياسية و

بيذا يكوف دورىا بمثابة الموجو، المؤطر  أحكاـ القانوف، وىذه الييئات أو التجمعات مع 
 والمراقب.

عممية الرقابة، فقد أممت القوانيف نوعيف مف العقوبات منيا ما ىو لكترتيب الحؽ  و
منيا ما ىو موجػو لألشخاص الطبيعية القائمة  ت معنوية، وموجػو ليذه الييئات كشخصيا

 عمييا.

يتعمؽ  و ،سنتطرؽ في مطمب أوؿ إلى العقوبات التي ال تأخذ طابعا جزائيا وليذا
في مطمب ثاف  كيفياتو، و بتحديد شروطو وو ذلؾ التعميؽ أو التوقيؼ،  األمر بالحؿ و

 نتطرؽ إلى العقوبات الجزائية.

    قطأٜ٘ التْقٔف نعكْبات إدازٓ٘ ّ حلل ّ: ااملطلب األّل

وقؼ مف العقوبات المسمطة عمى تنظيمات المجتمع تال يعتبر كؿ مف الحؿ و
 إلدارة أو القضاء، حسب الحالة.المعترؼ بيا ل المدني و

 ّضٔل٘ اإلعالولحصب الطٔاضٕ، اجلنعٔ٘ ّ لالكطاٜٕ   : احلل اإلدازٖ ّالفسع األّل

معمنا يكوف سياسي أو جمعية يتـ بطريقة إرادية أو بصفة عامة فإف حؿ حزب 
تصفية  يترتب عنو تعميؽ النشاط و كاستثناء يتـ بصفة إدارية، و بالطرؽ القضائية، و
 العقارية. األمالؾ المنقولة و

  حاالت الحل المقرر قانونا :  أنواع وأوال

األشخاص  كيانات مستقمة عف ذواتباعتبار أف األحزاب السياسية أو الجمعيات 
المكونيف ليا، فإف نيايتيا قد تؤوؿ بصفػة إرادية طبقا لمبدأ سمطاف اإلرادة، كما يمكنيا أف 

 تحمؿ طابعا عقابيا أو ردعيا محضا مف طرؼ القضاء في حاالت معينػة.
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 :الحل اإلرادي أو الطوعي: شروطو و حاالتو  -1

فإنو ال يعدو  ،ف عنوكذا إجراءات اإلعال بالنظر إلى مدلولو و ،ىذا النوع مف الحؿ
 أف يكوف نموذجا حقيقيا لمبدأ سمطاف اإلرادة.

ليذا، فإف ما يميزه عف باقي أصناؼ الحموؿ األخرى، أنو ال يحمؿ طابع  و
 العقوبة.

 :بالنسبة لمحل اإلرادي لمحزب السياسي - أ

األحزاب السياسية قد فصؿ ب الجديد المتعمؽتجدر اإلشارة إلى أف القانوف العضوي 
عمى عكس ما كاف عميو في القانوف  ، و ذلؾالتوقيؼ في فصميف مختمفيف لحؿ وبيف ا

 منو(. (37) و (36)القديـ ) المادتيف 

يتـ  و 1إما عف طريؽ القضاء، يمكف أف يكوف حؿ الحزب السياسي إما إراديا وو 
، حيث ترؾ القانوف العضوي ياسي مف قبؿ الييئة العميا لمحزبالحؿ اإلرادي لمحزب الس

 إجراء الحؿ اإلرادي.كيفيات مقانوف األساسي توضيح ل

يتعيف عمى المكمفيف أو أعضاء الييئة العميا إعالـ وزير الداخمية بانعقاد  ،غير أنو
 بموضوعيا. ىذه الييئة و

 :بالنسبـة لمحل اإلرادي لمجمعيـة  - ب

باتجاه  زواليا مرىوف، كأصؿ عاـ، الجمعية بوصفيا عقدا فإف ميالدىا، بقاءىا و
 اإلرادات المكونة ليذا العقد.

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (68)نظر المادة أ  1
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فإف اإلرادة الجماعية التي كانت سببا في تأسيس ىذا الكياف القانوني،  ،ليذا و
التي تؤدي إلى ىذه  األسباب الرئيسيةلعؿ أىـ  ونيا أيضا أف تكوف سببا في فنػاءه؛ يمك

 النياية ما يمي:

بعض الصراعات ىذا يمثؿ األصؿ، فالجمعية تشيد  ستحالة مشروع الجمعية: وإ  -
ء وظائؼ اإلدارة عتالالتي غالبا ما تتعمؽ بالمنافسة عمى ا الداخمية بيف أعضائيا، و

 والتسيير فييا.
وصوؿ الجمعية إلى أجميا: أحيانا تتجو إرادة األعضاء المؤسسيف لمجمعية إلى تحديد   -

 فترة حياتيا بشكؿ دقيؽ ضمف القانوف األساسي.
إرادية متى انقضى ىذا األجؿ، إال أنو يمكف اإلعالف  يتـ حميا بصفة طوعية أو ،ليذا

عنو إداريا مف قبؿ السمطة العمومية المختصة، متى تأخرت الجمعية العامة في التعبير 
 عنو.

فإنو يتـ حؿ الجمعية طوعيا،  ،في ىذا الصدد : وانتفاء السبب مف وجود الجمعية  -
ؼ المسطرة ضمف القانوف بزواؿ السبب الذي مف أجمو وجدت، أو ببموغيا األىدا

 األساسي.

 يمي: فيما لمجمعية اإلرادي إجراءات الحلوتتمثؿ 

يتقرر الحؿ اإلرادي لمجمعية عمى لساف جمعيتيا العامة في دورة طارئة، حيث  
 بناء عمى مصادقة األغمبية المطمقة ألعضائيا.

لمنقولة يتـ خالليا البث في قرار الحؿ، كما يتـ الفصؿ في أيمولة أمالكيا او 
 والعقارية طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ.

تنفيذ القرارات بصفة دقيقة طبقا لما  "يتعيف عمى "مكتب الجمعية ذلؾ، عمى إثر و
 جاء في االجتماع.



127 
 

تجدر المالحظة إلى أنو إذا كانت الجمعية المعنية بالحؿ اإلرادي تمارس نشاطا  و
، كاف في وسع السمطة اإلدارية عموميةي صالح عاـ و/أو ذي منفعة معترفا بو كنشاط ذ

الالزمة، عف   اتخاذ كؿ التدابير الضرورية و ،خطرت مسبقاالعمومية المختصة التي أُ 
ختصاصات الممقاة عمى عاتؽ ىذه الجمعية إلى ىيئة تخويؿ اإل طريؽ القياـ بتكميؼ و

 عاـ".أخرى لضماف استمرارية النشاط المقصود طبقا لمبدأ "استمرارية المرفؽ ال

 :بالنسبة لحل النشرية الدورية - ج

قانوف الجمعيات المتعمؽ باإلعالـ، عمى عكس  05-12لـ يحدد القانوف العضوي 
، أحكاما واضحة بالنسبة لحؿ النشرية، لعضوي المتعمؽ باألحزاب السياسيةأو القانوف ا
 يتعمؽ األمر بما يمي: ، واألحكاـ الواردة في بعض الموادماعدا بعض 

عمى  (17)، ألـز القانوف العضوي في مادتو بيع النشرية أو التنازؿ عمييالة في حا -
في ىذه الحالة  عتماد وفؽ الكيفيات المنصوص عمييا قانونا، والمالؾ الجديد طمب اإل

 عتماد.اإلإذا لـ يقـ المالؾ الجديد بطمب  ،تعد النشرية منحمة بقوة القانوف
ي حالة عدـ صدورىا في يكوف ذلؾ ف ، ويةمف النشرية الدور  عتمادفي حالة سحب اإل  -

حمة نعتماد، عندىا تعتبر النشرية الدورية مابتداء مف تاريخ تسميميا لإل ،مدة سنة
 نشاطيا غير قانوني. باعتبارال يمكنيا مواصمة الصدور  و ،قانونيا

، تنص المادة ( يوما90عف الصدور طيمة تسعيف ) في حالة توقؼ النشرية الدورية -
في ىذه الحالة  ، وتجديد إجراءات طمب اإلعتمادفقرتيا الثانية عمى وجوب في  (18)

 عتمد ثانية.في الصدور إذا لـ تُ أف تستمر ال يمكف لمنشرية الدورية 

بعدـ إف ىذه الحاالت المشار إلييا أعاله تندرج ضمف خرؽ الحكـ الذي يقضي 
 (16)المادة لتأكيد عميو في زؿ بأي شكؿ مف األشكاؿ، و الذي تـ اعتماد لمتنااإل قابمية

 المتعمؽ باإلعالـ.    05-12مف القانوف العضوي 
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 :صورة من صور الحلكالحل القضائي،   -2

، ئؿ اإلعالـ الحؽ في الحؿ اإلراديوسا األحزاب السياسية و إذا كاف لمجمعيات و
 .عف طريؽ القضاءالحؿ أيضا يتـ فيمكف أف 

 :التقاضي عمى درجة واحدة مع حصر حاالت الحل القضائي لمحزب السياسي - أ

لسياسي أماـ مجمس الدولة في ايمكف لوزير الداخمية أف يطمب حؿ الحزب 
 1الحاالت التالية:

  أو غير تمؾ  04-12قياـ الحزب السياسي بنشاطات مخالفة ألحكاـ القانوف العضوي
 المنصوص عمييا في قانونو األساسي.

 ( انتخابات 04عدـ تقديمو مرشحيف ألربعة )محمية عمى األقؿ. متتالية تشريعية و 
  أعاله، بعد أوؿ توقيؼ. 66العودة في مخالفة أحكاـ المادة 
 .ثبوت عدـ قيامو بنشاطاتو التنظيمية المنصوص عمييا في القانوف األساسي 

، يمكف أف نستنتج 04-12مف القانوف العضوي  (70)مف خالؿ نص المادة 
 :التاليةمالحظات ال

حصر  يتمثؿالمتعمؽ باألحزاب السياسية  04-12القانوف العضوي الجديد في  األمر -
االت الحؿ القضائي لمحزب السياسي، و ىو ما يمكف اعتباره أمرا المشرع الجزائري لح

ضمانة قانونية لمحزب السياسي، لكف ما يالحظ ىو تمييز  ىذا الحصر يعد إذ، اإيجابي
و ألربعة ترشيحات متتالية قديمحاالت واضحة لمحؿ القضائي، عند الحديث عف عدـ ت

توجد حاالت غامضة، كاف  ،المقابؿفي  ؛المحمية نتخابات التشريعية وقؿ لإلعمى األ

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (70)نظر المادة أ  1
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عدـ قياـ الحزب السياسي  اشتراط إثباتيتعمؽ األمر ب ويمكف أف تكوف أكثر وضوحا، 
 بنشاطاتو التنظيمية المنصوص عمييا في قانونو األساسي.

صؿ في كؿ النزاعات الناجمة عف تطبيؽ أحكاـ ىذا يختص مجمس الدولة في الف -
( منو ما يمي: " يفصؿ مجمس الدولة في 76حيث أضافت المادة )  1القانوف العضوي،

فتتاحية، القضايا المطروحة عميو في أجؿ شيريف ابتداء مف تاريخ إيداع العريضة اإل
ابير التحفظية"، و ىذا ويكوف لمطعف أماـ مجمس الدولة أثر موقؼ لمتنفيذ، باستثناء التد

، أيف كاف يتـ التقاضي عمى  09-97في األمر  عميو اعمى عكس ما كاف منصوص
 مجمس الدولة(.  درجتيف )المحاكـ اإلدارية و

 يترتب عمى الحؿ القضائي لمحزب السياسي ما يأتي:و 
 توقؼ نشاطات كؿ ىيئاتو، -
 غمؽ مقراتو، -
 توقؼ نشرياتو، -
 تجميد حساباتو، -

 
 :تدبيري التحفظي لوزير الداخميةاإلجراء ال  - ب

قبؿ الفصؿ في الدعوى  و ،ستعجاؿيمكف لموزير المكمؼ بالداخمية، في حالة اإل
، لتجنب أو مواجية أو إيقاؼ جميع التدابير التحفظية الضروريةالقضائية المرفوعة، اتخاذ 

 خرؽ القوانيف المعموؿ بيا.  ستعجاؿ ووضعيات اإل

جمس الدولة معني في ىذه الحالة، تقديـ طعف أماـ ميمكف لمحزب السياسي الكما 
ال يوقؼ إيداع  ستعجالية لطمب إلغاء اإلجراء التحفظي المقرر، والفاصؿ في القضايا اإل
 ىذا الطعف تنفيذ القرار.

                                                 

 
 .04-12( مف القانوف العضوي 75أنظر المادة )  1
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و ىو ألوؿ مرة،  04-12العضوي نص عميو القانوف  يعتبر ىذا اإلجراء جديدا
 ي مواجية الحزب السياسي. سمطة وزير الداخمية فيعب ر عف إتساع 

ذلؾ  مف عدمو، وبيذا يترؾ ىذا النص لوزير الداخمية تقدير ما ىو مستعجؿ  و 
تكوف مجحفة بحؽ الحزب السياسي يمكف أف مف أجؿ اتخاذ اإلجراءات التحفظية التي قد 

تقديـ طعف أماـ مجمس الدولة الفاصؿ في " ىذا األخير، حتى لو كاف بإمكانو ألف 
 ستعجالية لطمب إلغاء اإلجراء التحفظي المقرر، ال يوقؼ إيداع ىذا الطعفإلالقضايا ا
أي بديؿ أمامو  ،إذف ،ال يممؾ الحزب المعني بيذا اإلجراء ، و)الفقرة الثانية(” تنفيذ القرار
 متثاؿ ليذا التعميؽ المؤقت في انتظار قرار مجمس الدولة، عممًا أنو غير قادرسوى اإل
 و بعد صدور قراره.ستئناؼ أمامعمى اإل

بين الجية  الحل القضائي لمجمعية وب المطالبةطراف األالتفرقة بين   - ت
  المختصة:

 يمكف طمب حؿ الجمعية مف قبؿ:

  السمطة العمومية المختصة أماـ المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا في حاالت
 ثالث ىي:
  التي  عندما تمارس ىذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تمؾ

 نص عمييا قانونيا األساسي.
   أو إذا حصمت عمى أمواؿ ترد إلييا مف تنظيمات أجنبية خرقا ألحكاـ

 مف ىذا القانوف. 30المادة 
  .أو عند إثبات توقفيا عف ممارسة نشاطيا بشكؿ واضح 

  الغير في حالة نزاع حوؿ المصمحة مع الجمعية أماـ الجية القضائية
 المختصة.
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ما يمنع الجمعية مف  ال يوجد، إذ طابعا نيائيا ىذا النوع مف الحؿيأخذ ال  ، وىذا
حسب األشكاؿ و ذلؾ ممارسة الطعف القانوني في الحكـ القضائي المتعمؽ بالحؿ، 

نستوحيو ضمنيا مف خالؿ ، يمكف أف تجاهىذا اإل ؛واإلجراءات المحددة في القواعد العامة
 أيمولة األمالؾ بعد الحؿ القضائي.ب ةو المتعمق 06-12مف القانوف  (44)المادة نص 

 مف ىنا نثير مسألتيف ىامتيف ىما: و

 مخالفة إجراء التصريح يعتبر وجيا مف أوجو الحؿ القضائي في القانوف الجزائري. -
، حيث فصؿ ة المختصة بالحؿ القضائي لمجمعيةالجية القضائي فيالفصؿ  -

لة ما إذا كانت السمطة المشرع بيف المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا في حا
بيف الجية  في حاالت مذكورة سابقا، وذلؾ  و ،العمومية ىي مف طمبت الحؿ

القضائية المختصة في حالة طمب الحؿ القضائي مف الغير عند نزاع ما مع 
عتماد باإل ، و ذلؾىنا نستنتج أنو يمكف المجوء إلى القضاء المدنيمف  ، وةالجمعي

كف لـ ي ىو ما لنظر إلى طبيعة النشاط محؿ النزاع، وعمى المعيار المادي، أي با
، عمى عكس المشرع الفرنسي الذي يخوؿ منصوصا عميو في القانوف السابؽ

 1مقاضي المدني.لصالحية حؿ الجمعية 

االت الحؿ ىناؾ إغفاؿ واضح مف المشرع الجزائري في الشرط الثالث مف ح
ند إثبات توقفيا عن ممارسة نشاطيا ع... " : ، عندما نص عمىبالنسبة لمنقطة األولى

مطمؽ بالتالي منح لمسمطة اإلدارية  ، و"، حيث لـ يشر إلى مدة التوقؼبشكل واضح
 الجمعيات. مصمحة ما يمكف اعتباره في غيرالمدة، ىذه في تحديد  يةالتقدير الصالحيات 

ذىا في التي تمثؿ اإلجراءات التي يتـ اتخا و ،أما فيما يتعمؽ بالتدابير التحفظية
مواجية الجمعية المزمع حميا، دوف أف يكوف مف شأنيا المساس بأصؿ الحؽ، فاألثر 

القضاء، ىذا الحكـ الذي كاف الوحيد يتمثؿ في وضع أمواؿ الجمعية تحت تصرؼ 
                                                 

 
 .96الدولة في الجزائر"، مرجع سابؽ، ص  الحركة الجمعوية و " رابحي حسف،  1
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، حيث جاءت المادة الجديدتـ حذفو في القانوف  1 31-90ص عميو في القانوف منصو 
عمؽ نشاط كؿ جمعية أو تحؿ في حالة التدخؿ بالنص عمى ما يمي:" ي ،صريحة (39)

دوف اإلشارة إلى التدابير  بالد أو المساس بالسيادة الوطنية،في الشؤوف الداخمية لم
 ".التحفظية

تتمثؿ في أما فيما يتعمؽ بحؿ الجمعية األجنبية فأشار القانوف إلى حالة واحدة 
أيمولة أمالكيا طبقا  بية وعتماد الذي يؤدي بالضرورة إلى حؿ الجمعية األجنسحب اإل

 2 لقانونيا الخاص.

 وسيمة اإلعالمالجمعية و محزب السياسي، النيائي ل: اآلثار المترتبـة عن الحل ثانيا

طبقا لما جاء في قانونيا العقارية  أيمولة أمالكيا المنقولة ويترتب عف حؿ الجمعية 
 في حالة الحؿ اإلرادي أو الطوعي. و يكوف ذلؾ، األساسي

ا في حالة الحؿ المعمف عنو مف الجية القضائية المختصة، تتـ أيمولة األمالؾ أم
 لـ يقض قرار العدالة بخالؼ ذلؾ. طبقا لمقانوف األساسي ما

، تتـ تصفية أمالؾ الجمعية بعدة عمميات: و  عمى العمـو

 استغالؿ األصوؿ المالية المتبقية.  -
 .يوف الجمعية الواقعة في ذمة الغيراسترداد د  -
التي تتعمؽ أساسا بإقتراضات البنوؾ  دفع المبالغ المالية المستحقة لمدائنيف: و  -

 والمؤسسات المالية األخرى.
                                                 

 
مجيات القضائية المختصة أف تعمف تعميؽ نشاط ل" يمكف  عمى ما يمي: 31-90القانوف مف  (32)تنص المادة   1

بناء  ،جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير األمالؾ دوف المساس بالقوانيف والتنظيمات الجاري بيا العمؿ الجمعية و
 مف ىذا القانوف. 33لمادة عمى عريضة تقدميا السمطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عمييا في ا

تنتيي ىذه التدابير بقوة القانوف إذا رفضت الجية القضائية المعنية بتمؾ العريضة بصرؼ النظر عف رأي عف طريؽ  و
 طعف آخر.

 .06-12مف القانوف  (68)نظر المادة أ  2
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 بعد ذلؾ يتـ الشروع في تقسيـ ممتمكات الجمعية عمى النحو التالي: و

إال  و بقا لما جاء في قانونيا األساسي،سترجاع الحصص األصمية لمجمعية طإ  -
لمجمعية العامة التي تفصؿ في توزيع ىذه الحصص طبقا فيتـ عقد دورة طارئة 

 لمصادرىا.
بالنسبة لألصوؿ المتبقية: بعد تبرئة الذمة المالية لمجمعية، فإنو ال يتـ تقسيـ   -

 الحصص المتبقية عمى أعضائيا، ألف ذلؾ سيكوف بمثابة تقسيـ لألرباح.
جاعيا إلى الدولة بؿ يتـ منحيا إلى جمعية أخرى تناشد نفس األىداؼ، أو يتـ إر 

 في حالة عدـ توضيح ذلؾ.
فإف ممارسة الطعف باالستئناؼ في القرار القضائي المتعمؽ بحؿ  ،لإلشارة

 وقؼ أيمولة أمالؾ الجمعية إلى حيف صدور الحكـ القضائي النيائي. الجمعية، يُ 

يترتب عمى الحؿ النيائي لمحزب السياسي أيمولة فالحزب السياسي، أما فيما يخص 
 1 كو طبقا لقانونو األساسي مالـ ينص قرار قضائي عمى خالؼ ذلؾ.أمال

عف المتعمؽ باإلعالـ اآلثار المترتبة  06-12في حيف لـ يحدد القانوف العضوي 
 وقؼ صدور وسيمة اإلعالـ.

اليػسٓ٘ الدّزٓ٘ بكساز  ّ : تْقٔف ىػاط احلصب الطٔاضٕ، اجلنعٔ٘الفسع الجاىٕ
 قطاٜٕ ّأإدازٖ 

جراء الحؿ باعتباره أخطر عقوبة يمكف أف تطرقنا أوال إلإلى أننا  تجدر اإلشارة
 أشدىو  ككيانات قانونية، و أو النشريات الدورية يتعرض ليا الحزب السياسي أو الجمعية

 مقارنة مع إجراء التوقيؼ. عقوبة

 

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (73)نظر المادة أ  1
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 كيفيات تعميق نشاط الجمعيات التفصيل في حاالت و أوال:

بالتفصيؿ إلى حاالت التعميؽ  06-12القانوف مف  (41)و (40)أشارت المادتيف 
 مف نفس القانوف. (39)لنشاط الجمعيات بعدما أكدت عمى عقوبة التعميؽ في المادة 

 (60)و (55)و (30)و (28)و (18)و (15)حيث يؤدي خرؽ الجمعية لممواد 
 1( أشير.06مف القانوف ، إلى تعميؽ نشاط ىذه الجمعية لمدة ال تتجاوز ستػػة ) (63)و

 ، تتمثؿ حاالت التعميؽ في حالة مخالفة األحكاـ التالية:الموادبالرجوع إلى ىذه 

نتخاب الييئة التنفيذية لمجمعية وتجديدىا حسب المبادئ الديمقراطية ووفؽ اآلجاؿ إ -
 ((15المادة )المحددة في قانونيا األساسي.)

، امةالمختصة عند عقد جمعياتيا العتبميغ الجمعيات السمطات العمومية  -
جميع التغييرات األخرى عمى  عمى قانونيا األساسي و يابالتعديالت التي تدخم
ال يعتد  يـو الموالية لممصادقة عمى القرارات المتخذة، و 30 ؿىيئاتيا التنفيذية خال
التغييرات إال ابتداء مف تاريخ نشرىا في يومية إعالمية واحدة  بيذه التعديالت و

 ((18المادة ).) عمى األقؿ ذات توزيع وطني
يجب أف ال تتضمف القوانيف األساسية لمجمعيات بنودا أو إجراءات تمييزية تمس  -

 (.(28المادة )بالحريات األساسية ألعضائيا )
، يمنع عمى أية جمعية الحصوؿ عمى أمواؿ ترد (23)مع مراعاة أحكاـ المادة  -

تمؾ الناتجة  منظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا إلييا مف تنظيمات أجنبية و
يخضع ىذا التمويؿ إلى الموافقة المسبقة  و ى عالقات التعاوف المؤسسة قانونا،عم

 (.(30المادة )لمسمطة المختصة )

                                                 

 
يمكف أف يتجاوز توقيؼ نشاط الجمعية  المتعمؽ بالجمعيات عمى مايمي:" ال 06-12مف القانوف  (68)تنص المادة   1

 األجنبية مدة سنة واحدة ، ويتبع ىذا التوقيؼ بإجراءات تحفظية".
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مف القانوف  (52) و (51)تخضع المؤسسات المنشأة تطبيقا ألحكاـ المادتيف  -
 التسجيؿ. لقواعد التصريح و

عالقاتيا مع السمطة  تخضع المؤسسات في مجاؿ ممارسة نشاطاتيا وكما 
 تستفيد مف نفس الحقوؽ المقررة لمجمعيات. العمومية المؤىمة إلى نفس الواجبات و

و يجب عمى المؤسسات التي تـ إنشاؤىا سابقا مف أجؿ األىداؼ المنصوص 
(، أف تتطابؽ مع أحكاـ ىذا القانوف في أجؿ سنة ابتداء مف تاريخ 53عمييا في المادة )
 ((55صدوره .)المادة )

يجب أف يكوف األشخاص الطبيعيوف األجانب المؤسسوف لجمعية أجنبية أو أعضاء  -
 .(62المادة في وضعية قانونية اتجاه التشريع المعموؿ بو ) ،فييا

( مف القانوف، يجب أف يكوف 62( إلى )59بغض النظر عف أحكاـ المواد مف ) -
بيف الحكومة وحكومة  موضوع طمب إعتماد جمعية أجنبية تنفيذ أحكاـ يتضمنيا اتفاؽ

البمد األصمي لمجمعية األجنبية لترقية عالقات الصداقة و األخوة بيف الشعب الجزائري 
 ((.63)المادة ) و الشعب المنتمية إليو الجمعية األجنبية

واجباتيا،  فمنيا ما يتعمؽ بحقوؽ الجمعيات و ،إذا نجد أف حاالت التعميؽ مختمفة
و كذا يرىا، باإلضافة إلى الموارد واألمالؾ الخاصة بيا، س ومنيا ما يتعمؽ بتنظيميا و

 أخيرا الجمعيات األجنبية. الجمعيات ذات الطابع الخاص، و

 1 :يتتمثؿ إجراءات تعميؽ نشاط الجمعية فيما يم و

يسبؽ قرار التعميؽ لنشاط الجمعية إعذار بوجوب مطابقة أحكاـ القانوف في أجؿ  -
 محدد، 

                                                 

 
 .06-12قانوف لمف ا (41)المادة   1
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عذار ) وىي في رأينا مدة كافية مف تبميغ اإل أػشير (3عند إنقضاء أجؿ ثالثة ) -
إذا بقي اإلعذار بدوف جدوى،  في سبب التعميؽ(، و لتمكينيا النظرالجمعية لصالح 

 بتعميؽ نشاط الجمعية.قرار إداري تتخذ السمطة العمومية المختصة 
اء مف يكوف ىذا القرار محؿ تبميغ لمجمعية، حيث يصبح التعميؽ ساري المفعوؿ ابتد -

 تاريخ تبميغ القرار.
تممؾ الجمعية حؽ الطعف باإللغاء في قرار التعميؽ أماـ الجية القضائية اإلدارية  -

 المختصة. 
 

 مما سبق نستنتج ما يمي:

  نشاط الجمعيات.تعدد المخالفات التي تدفع بالسمطة العمومية المختصة لتعميؽ 
 .تحديد مدة التعميؽ بستػػة أشير كحد أقصى 
 عيات إمكانية العدوؿ عف المخالفة مف خالؿ إعذارىا في أجؿ ثالثة أشير، منح الجم 
 ليس قضائي، تتمتع بو السمطة العمومية المختصة، سواء  التعميؽ يكوف بقرار إداري و

رئيس المجمس الشعبي البمدي، الوالي أو وزير الداخمية حسب نوع الجمعية محؿ 
 تعميؽ نشاطيا.

 لنشاط الجمعية ىو قرار إداري فيحؽ لمجمعية الطعف فيو  بما أف طبيعة القرار المعمؽ
 أماـ القضاء اإلداري.

 بعد اعتماده مع إغفال المدة الفصل في توقيف نشاط الحزب السياسي قبل و ثانيا :

استعمؿ المشرع الجزائري مصطمح توقيؼ في التعبير عف تعميؽ نشاط الحزب 
بعد  يف، قبؿ اعتماد الحزب السياسي، وقد فصؿ في توقيؼ النشاط بيف حالت السياسي، و



137 
 

 لعؿ سبب التفرقة يعود أصال إلى الجية المخوؿ ليا قانوف توقيؼ النشاط اعتماده، و
 الحزبي.

  ماده:توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعت -1

، في حالة خرؽ األعضاء 04-12مف القانوف العضوي  (64)خولت المادة  
     بيا أو اللتزاماتيـ قبؿ انعقاد المؤتمر التأسيسي  المؤسسيف لمحزب لمقوانيف المعموؿ

أو بعد، وفي حالة االستعجاؿ واالضطرابات الوشيكة الوقوع عمى النظاـ العاـ، لوزير 
الداخمية أف يوقؼ بقرار معمؿ تعميال قانونيا، كؿ النشاطات الحزبية لألعضاء المؤسسيف 

ت، حيث يجب أف يكوف ىذا القرار محؿ و يأمر بغمؽ المقرات التي تستعمؿ ليذه النشاطا
 تبميغ لألعضاء المؤسسيف فور صدوره.

يحمييا مف أي  السمطة التنفيذية وصالحيات ىذا مف شأنو أف يعزز أكثر فأكثر 
، ثـ أف حاالت االستعجاؿ و االضطرابات الوشيكة التي تخؿ بالنظاـ العاـ رقابة قضائية

يمثؿ الذي  ،ب ىوى وزير الداخميةيمكف أف تفسر حس حاالت فيييصعب حصرىا، 
تنص عمى جواز الطعف في القرار  (64)عمى الرغـ مف أف المادة  و السمطة التنفيذية،

، كما سبؽ و أشرنا، المتقاضيف مف فرصة الطعف في  أماـ مجمس الدولة، إال أنيا تحـر
 ىذا القرار القضائي.

 :توقيف الحزب السياسي المعتمد  -2

المنصوص عمييا في إطار تطبيؽ القانوف العضوي عندما تكوف المخالفات 
حمو أو غمؽ  المتعمؽ باألحزاب السياسية بفعؿ حزب سياسي معتمد فإف توقيؼ الحزب أو

مقراتو ال يمكف أف يتـ إال بقرار قضائي صادر عف مجمس الدولة الذي يخطره وزير 
 1الداخمية قانونا.

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (65)نظر المادة أ  1
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تجاه أي قرار إداري بوقؼ إلحزب السياسي المعتمد يكوف محصف وعميػو، فإف ا
إنما تنحصر سمطة وزير الداخمية في إخطار مجمس الدولة بالخروقات التي  نشاطو، و

 ذلؾ. مطمؽ السمطة التقديرية فيلمقاضي اإلداري كامؿ  قاـ بيا الحزب، و

غمؽ  في التوقيؼ المؤقت لنشاطاتو و أثار توقيف الحزب السياسيتتمثؿ  و
 مقراتػػػػػو.

ف منح الحزب السياسي الحؽ في اإلعذار الذي يسبؽ توقيؼ النشاطات، لكف القانو 
ذلؾ مف أجؿ  ، ور الداخمية لمحزب السياسي المعنيحيث يبمغ اإلعذار مف قبؿ وزي

 1 مطابقة ىذا األخير أعمالو مع أحكاـ القانوف العضوي في أجؿ محدد.

ترؾ ذلؾ  حيثة، تجدر اإلشارة إلى إغفاؿ المشرع الجزائري تحديد األجؿ بدقػ و
 مسمطة التقديرية لوزير الداخمية.ل

عند انقضاء األجؿ، وفي حالة عدـ استجابة الحزب السياسي لإلعذار الموجو  و
بناء عمى إخطار مف  ،لو، يقـو مجمس الدولة بالفصؿ في توقيؼ نشاط الحزب المعني

 الوزير المكمؼ بالداخمية. 

ؿ فييا مجمس الدولة في توقيؼ نشاط ثـ أف المشرع لـ يشر إلى المدة التي يفص
  .أف ىذه الدعوى ليست موقفة لمتنفيذىو اإليجابي  األمرالحزب، لكف 

         ثالثا: وقف صدور النشرية الدورية بقرار من سمطة ضبط الصحافة المكتوبة 
 أو المحكمة

المتعمؽ  05-12تتولى سمطة ضبط الصحافة المكتوبة، حسب القانوف العضوي 
 ـ، وقؼ صدور النشرية في حاالت معينػة أىميا:باإلعال

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (67)نظر المادة أ  1
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في حالة عدـ نشر حصيمة حساباتيا السنوية لمسنة الفارطة في صفحاتيا، حيث يسبؽ  -
وقؼ الصدور توجيو سمطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى النشرية لمعنية إعذارا لنشر 

ة لإلعذار في إذا لـ تمتثؿ النشرية الدوري يوما، و ثالثيفحصيمة حساباتيا في أجؿ 
يمكف أف تقرر سمطة ضبط الصحافة المكتوبة وقؼ صدور النشرية  ،األجؿ المحدد

 1إلى غاية تسوية وضعيتيا.
التي  ، و05-12مف القانوف العضوي  (26)في حالة عدـ االمتثاؿ ألحكاـ المادة  -

أف  و سبؽ ، حيثتحدد البيانات التي يجب أف تكوف في أي عدد مف النشرية الدورية
، ويجب (26ـ يتـ االلتزاـ بأحكاـ المادة )رنا إلييا ، حيث ال يمكف القياـ بالطبع مالأش

عمى مسؤوؿ الطبع إشعار سمطة ضبط الصحافة المكتوبة بذلؾ كتابيا، عندىا يمكف 
 2لسمطة ضبط الصحافة المكتوبة أف تقرر وقؼ صدور النشرية إلى غاية مطابقتيا.

لنيائي أو المؤقت بالوقؼ ا قضائية المختصةالجية التأمر  ذلؾ، باإلضافة إلى
 ذلؾ في الحاالت التالية: ، ولوسيمة اإلعالـ

 التي تنص عمى ما يمي: و ،05-12مف القانوف العضوي  (29)مخالفة أحكاـ المادة  -
تبرر مصدر األمواؿ المكونة لرأسماليا  يجب عمى النشريات الدورية أف تصرح و" 
التنظيـ المعموؿ بيما، كما يجب عمى  طبقا لمتشريع و، األمواؿ الضرورية لتسييرىاو 

تباط كؿ نشرية دورية تستفيد مف دعـ مادي ميما كانت طبيعتو، أف يكوف ليا ار 
يجب بياف ىذه العالقة ما يمنع الدعـ المادي  ، وعضوي بالييئة المانحة لمدعـ

 المباشر وغير المباشر الصادر عف أي جية أجنبية.
ف القانوف العضوي، يمكف لممحكمة أف تأمر بوقؼ صدور م (118)حسب المادة  -

النشرية في حالة القياـ عف قصد بإعارة االسـ إلى أي شخص طبيعي أو معنوي 
                                                 

 
 .05-12مف القانوف العضوي  (30)انظر المادة   1
 القانوف.نفس مف  (27)نظر المادة أ  2
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السيما عف طريؽ اكتتاب سيـ أو حصة في مؤسسة لمنشر،  بغرض إنشاء نشرية، و
 سـ.نسبة لممستفيد مف عممية إعارة اإلوكذا بال

  ؤّلٔ٘ اجليأٜ٘ الزتهاب املخالفات يف إطاز ممازض٘ : تستٔب املطاملطلب الجاىٕ
 اإلعالمٕ اليػاط احلصبٕ، اجلنعْٖ ّ

اإلعالمي مف الناحية العممية لف يتحقؽ و  الجمعوي وإف تأطير النشاط الحزبي 
التي يمكف أف و إال بتكريس السبؿ الكفيمة بقمع بعض الممارسات والمخالفات السمبية، 

  ىذه التنظيمات. ليا سبيال عف طريؽ تجد

في كؿ قانوف مف القوانيف المتعمقة  مف أجؿ ذلؾ، فقد تأكد في ذىف المشرع، و و
بالحريات، بأف إعداد عقوبات جزائية صارمة، يبقى السبيؿ الوحيد لقمع مثؿ ىذه 

 الممارسات.

مف ىذا المطمب ىو معرفة  اليدؼ، لكف تختمؼ نوع العقوبة مف حرية ألخرى و
الواردة في قوانيف اإلصالح المتعمقة باألحزاب السياسية، الجمعيات لجديدة ا أىـ العقوبات

 واإلعالـ.

 مْاد خمتلف٘ علٙللجنعٔات  املكسزٗ: تْشٓع العكْبات الفسع األّل

حكاـ ، و الذي تضمف في بابو الخامس " األ31-90القديـ عمى عكس القانوف 
     قسـ أو فصؿأي  تبويبو لـ يخصص ضمف 06-12 الجديد، فإف القانوف " جزائيةال

و ذلؾ بنية ، ع ىذه العقوبات عمى مواد مختمفةإنما فضؿ المشرع توزي ، وأو باب لذلؾ
 سنشير إلييا بالتفصيؿ مع توضيح نوع كؿ عقوبة  وإخفاء الطابع الردعي ليذا القانوف، 

 سياقيا العاـ: و

دج( لكؿ  5000دينار) دج( وخمسة أالؼ 2000يعاقب بغرامة مالية تتراوح بيف ألفي )  -
يتعمؽ  ، و( مف القانوف19( و )18ة في المادتيف )مف رفض تسميـ الوثائؽ المذكور 

 التغييرات التي تطرأ األمر بالتعديالت التي تدخميا الجمعيات عمى قانونيا األساسي و
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المالية  تقاريرىا األدبية و جتماعاتيا وكذا نسخ عف محاضر إ ، وىيئاتيا التنفيذيةعمى 
الموالية  ايوم ثالثيففي أجؿ و السنوية إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية، 

 1لممصادقة عمييا.
   ، معمقة لـ يتـ تسجيميا أو إعتمادىا يتعرض كؿ عضو أو عضو مسير في جمعية  -

( أشير إلى 03سميا إلى عقوبة الحبس مف ثالثة )يستمر في النشاط بإ أو محمة و
دج( إلى ثالثمائة  100000غرامة مالية تقدر بيف مائة ألؼ دينار) و( أشير، 06ستػة)

نالحظ أف المشرع قد قمص مف الحد االقصى لعقوبة  2دج(. 300000ألؼ دينار)
( أشير، بالمقابؿ رفع مف قيمة الغرامة المالية مف ما 06الحبس مف سنتيف إلى ستة )

 (300000)دج إلى  (100000)دج إلى ما بيف  (100000)دج إلى  (5000)بيف 
 دج.

 :العكْبات اجليأٜ٘ املكسزٗ علٙ األفساد يف احلصب الطٔاضٕ الفسع الجاىٕ

ؼ و حؿ الحزب توقي في ، والمتمثمةباإلضافة إلى األحكاـ الجزائية السابؽ ذكرىا 
، فإف المشرع الجزائري قد ضّمف األحزاب السياسية مجموعة مف العقوبات السياسي
األحزاب داخؿ ألفراد المقررة عمى االغرامات المالية  مثؿ في السجف وتتالتي و  ،الجنائية
مما يدفعنا بالقوؿ مواد،  (05)أي في  (81)إلى  (77)في المواد مف  ، وذلؾ السياسية
تتمثؿ ىذه العقوبات فيما  ليس قانوف األحزاب السياسية، و أماـ قانوف العقوبات و إلى أننا

 يمي:

أعضاء الحزب السياسي عمى المخالفات  لقياديوف ويعاقب األعضاء ا يتابع و -
 3المنصوص عمييا في ىذا القانوف العضوي والتشريع الساري المفعوؿ.

                                                 

 
 .06-12مف القانوف ( 20)نظر المادة أ  1
 القانوف.نفس مف  (46)انظر المادة   2
 .04-12مف القانوف العضوي  (77)نظر المادة أ  3
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( وستمائة ألؼ دينار دج 300000يعاقب بغرامة  تتراوح بيف ثالثمائة ألؼ دينار ) -
بتأسيسو أو إدارتو أو  لعضوي،، كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف ادج( 600000)

يره حزبا سياسيا أيا كاف شكمو أو تسميتو، كما يعاقب بنفس العقوبات كؿ مف يدير تسي
حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليو يكوف قد استمر في نشاطو أو أعاد تأسيسو خالؿ 

 1مدة توقيفو أو بعد حمو.

، الذي كاف  09-97إف ىذه العقوبة قد تـ تعديميا عما كانت عميو في األمر 
الغرامة المالية التي تتراوح  عمى وبة الحبس مف سنة إلى خمس سنوات وعق عمى ينص
قد تـ حذؼ عقوبة الحبس في القانوف ف عميو، ، و2دج 100000دج و 5000بيف 

 الجديد. 

ض كذا استعماليا ألغرا ختالس أمالؾ الحزب السياسي ويعاقب عمى تحويؿ أو إ -
نما ترؾ لـ يحدد الم شخصية طبقا لمتشريع المعموؿ بو، حيث شرع نوع العقوبة بدقة وا 
 تحويميا. ذلؾ لمتشريع المتعمؽ باختالس األمواؿ و

مكافحتو  وانوف المتعمؽ بالوقاية مف الفساد تطبؽ العقوبات المنصوص عمييا في الق -
ىي  تسييره، و ويحدث في إطار نشاط الحزب السياسي عمى كؿ فعؿ معاقب عميو 

الفساد في كؿ أشكالو بإحالة العقوبة عمى القانوف بذلؾ قفزة نوعية لممشرع في محاربة 
مكافحتو، المتمـ،  المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و 2006أفريؿ  3المؤرخ في  06-01
  3المشار إليو في تأشيرات القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية. و

مخالفة مظاىرات عمومية  جتماعات ولحزب السياسي الذيف ينظموف إيعاقب أعضاء ا -
 ،المتمـ و المعدؿ 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89ألحكاـ القانوف رقـ 

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (78)المادة   1
  .09-97 ألمرامف  (38)المادة   2
 .04-12مف القانوف العضوي  (80)انظر المادة   3
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المظاىرات العمومية، بالعقوبات المنصوص عمييا في ىذا  والمتعمؽ باالجتماعات و
  1القانوف، دوف اإلخالؿ بالعقوبات المنصوص عمييا في نصوص أخرى.

عيد املخالفات املستهب٘ يف  ٗكسزالفسع الجالح: إلػاٛ عكْب٘ احلبظ يف العكْبات امل
 إطاز ممازض٘ اليػاط اإلعالمٕ

المتعمؽ باإلعالـ الباب التاسع منو بعنواف"  05-12لقد خصص القانوف العضوي 
 (،11) مادة إحدى عشرةفي "، و المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط اإلعالمي

، لكف الشيء الممفت لالنتباه ىو تي يمكف أف تسمط في حاؿ المخالفالجميع العقوبات الت
بالتالي ألغى المشرع التجريـ ي كانت مقررة في القانوف السابؽ، و عقوبة الحبس الت إلغاء

 يمي:   فيمايمكف إجماؿ ىذه العقوبات  بالنسبة لمنشاط اإلعالمي،  و

دج( إلى ثالثمائة ألؼ دينار  100000العقوبة بغرامة مالية مف مائة ألؼ دينار ) -
التي  و، 05-12مف القانوف العضوي  (29)دج( في حاؿ مخالفة المادة  300000)

تبرر مصدر األمواؿ  يجب عمى النشريات الدورية أف تصرح و"  تنص عمى ما يمي:
التنظيـ المعموؿ  ، طبقا لمتشريع واليا و األمواؿ الضرورية لتسييرىاالمكونة لرأسم

ميما كانت طبيعتو، أف  مف دعـ ماديكما يجب عمى كؿ نشرية دورية تستفيد بيما، 
ما يمنع  يجب بياف ىذه العالقة، ، وتباط عضوي بالييئة المانحة لمدعـر يكوف ليا إ

 غير المباشر الصادر عف أي جية أجنبية. الدعـ المادي المباشر و
 2كما يمكف لممحكمة في ىذه الحالة مصادرة األمواؿ محؿ الجنحة.

ة ألؼ دينار دج( إلى أربعمائ 100000ار )يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ دين -
سمو الشخصي أو لحساب وسيمة إعالـ سواء دج( كؿ مدير، تقاضى بإ 400000)

       ؿ مزايا مف طرؼ مؤسسة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أمواال، أو قبِ 

                                                 

 
 .04-12مف القانوف العضوي  (81)نظر المادة أ  1
 .05-12مف القانوف العضوي  (116)نظر المادة أ  2



144 
 

التنظيمات  شتراؾ واإلشيار وفقا لألسعار وو خاصة أجنبية، ما عدا عائدات اإلأ
 1موؿ بيا، كما يمكف لممحكمة في ىذه الحالة مصادرة األمواؿ محؿ الجنحة.المع

دج( إلى خمسمائة ألؼ دينار  100000يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ دينار ) -
دج( كؿ مف يقـو عف قصد بإعارة إسمو إلى أي شخص طبيعي         500000)

حصة في  كتتاب سيـ أوالسيما عف طريؽ إ أو معنوي بغرض إنشاء نشرية، و
 2سـ.سبة لممستفيد مف عممية إعارة اإليعاقب بنفس العقوبة بالن مؤسسة لمنشر، و

 100000دج( إلى مائة ألؼ دينار ) 50000يعاقب بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار ) -
صوص عمييا في ىذا القانوف دج( كؿ مف نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المن

 3سر التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ.، أي خبر أو وثيقة تمحؽ ضررا بالعضوي
 200000دج( إلى مائتي ألؼ دينار ) 100000يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ دينار ) -

دج( كؿ مف نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف 
، إذا كانت جمساتيا الجيات القضائية التي تصدر الحكـالعضوي، فحوى مناقشات 

 4 سرية.
دج( إلى مائتي ألؼ دينار  50000قب بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار )يعا -

دج( كؿ مف نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنصوص عمييا في  200000)
            ىذا القانوف العضوي، تقارير عف المرافعات التي تتعمؽ بحالة األشخاص

 5اإلجياض. و

                                                 

 
 .05-12مف القانوف العضوي  (117)نظر المادة أ  1
 .القانوفنفس مف  (118)نظر المادة أ  2
 .القانوف نفسمف  (119)نظر المادة أ  3
 .القانوفنفس مف  (120)نظر المادة أ  4
 .القانوفنفس مف  (121)نظر المادة أ  5
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دج( إلى مائة ألؼ دينار  25000يعاقب بغرامة مف خمسة وعشريف ألؼ دينار ) -
دج( كؿ مف نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنصوص عمييا في  100000)

ىذا القانوف العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيؿ كؿ 
 (256) و (225)د ايات أو الجنح المذكورة في المواأو جزء مف ظروؼ الجن

     مكرر (263) و (262) و (261) و (260) و (259) و (258) و (257)و
 (342) و( 341) و (339) و (338) و (337) و (336) و (334) ( و333)و 

 1مف قانوف العقوبات.
دج( إلى مائة ألؼ دينار  25000يعاقب بغرامة مف خمسة وعشريف ألؼ دينار ) -

وف دج( كؿ مف أىاف بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنصوص عمييا في القان 100000)
العضوي ، رؤساء الدوؿ األجنبية وأعضاء البعثات الدبموماسية المعتمديف لدى حكومة 

 2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دج( إلى ثالثمائة ألؼ دينار  100000يعاقب بغرامة مالية مف مائة ألؼ دينار ) -

ذلؾ  و ،ةلرد عبر وسيمة اإلعالـ المعنيدج( كؿ مف يرفض نشر أو بث ا 300000)
 3مف القانوف العضوي. (112)إلى  (100)مع مراعاة أحكاـ المواد مف 

دج( إلى مائة ألؼ دينار  30000يعاقب بغرامة مالية مف ثالثيف ألؼ دينار ) -
دج( كؿ مف أىاف باإلشارة المشينة أو القوؿ الجارح صحفيا أثناء ممارسة  100000)

 .مينتو أو بمناسبة ذلؾ

 

                                                 

 
 .05-12القانوف العضوي  (122)نظر المادة أ  1
 .القانوفنفس مف  (123)نظر المادة أ  2
 .القانوفنفس مف  (125)ظر المادة نأ  3
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 ٚاٌشلبثخ ػ١ٍٗ اٌذضثٟآ١ٌبد إٌشبط ِمبسٔخ دساعـخ : 6. 2جذٚي 

 

 2012 ٠ٕب٠و 12ِإهؿ فٟ  04-12هلُ  اٌؼؼٛٞ مبْٔٛاٌ

 ك ثب٤ؽياة ا١ٌَب١ٍخاٌّزؼٍ

ِٓ  123اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػضٛٞ طجمب ٌٍّبدح )

 (اٌذعزٛس

ِإهؿ فٟ  09-97هلُ  ا٤ِو

اٌّزؼٍك  1997 ِبهً 6

اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ 

  ١خاٌّزؼٍك ثب٤ؽياة ا١ٌَبٍ

ثؤِش ِزضّٓ  اٌّؼبٌجخ)

 (ػضٛٞلبْٔٛ 

-89لبْٔٛ هلُ 

ِإهؿ فٟ  11

5  ٛ١ٌٛ٠1989 

٠زؼّٓ لبْٔٛ 

اٌغّؼ١بد ماد 

 اٌطبثغ ا١ٌَبٍٟ

اٌّؼبٌجخ ) 

 ثمبْٔٛ ػبدٞ(

 

 

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

 ؽىبَ ِب١ٌخرقظ١ض اٌجبة اٌواثغ ٥ٌ

 : ر٠ًّٛ ٔشبؽبد اٌؾية ثبٌّٛاهك اٌّشىٍخ ِّب ٠أرٟ:52اٌّبّكح 

 وبد أػؼبئٗ،اشزوا -

 اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب ٚاٌزجوػبد، -

 اٌؼبئلاد اٌّورجطخ ثٕشبؽبرٗ ِّٚزٍىبرٗ، -

 ·اٌَّبػلاد اٌّؾزٍّخ اٌزٟ رملِٙب اٌلٌٚخ -

: رلفغ اشزواوبد أػؼبء اٌؾية ا١ٌَبٍٟ، ثّب ف١ُٙ 53اٌّبّكح 

ِٓ  62اٌّم١ّ١ٓ ثبٌقبهط، فٟ اٌؾَبة إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكح 

ؾلك ١٘ئبد اٌّلاٌٚخ ٚا١ٌٙئبد اٌزٕف١ن٠خ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ ٚر

 ·ٌٍؾية ِجٍغ ٘نٖ ا٨شزواوبد

: ٠ّىٓ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ أْ ٠زٍمٝ ٘جبد ٚٚطب٠ب 54اٌّبّكح 

ٚرجوػبد ِٓ ِظله ٚؽٕٟ، ٚرلفغ فٟ اٌؾَبة إٌّظٛص ػ١ٍٗ 

 ·ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ 62فٟ اٌّبكح 

ئ٨ ِٓ  : ٨ ٠ّىٓ أْ روك اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب ٚاٌزجوػبد55اٌّبّكح 

( 300أشقبص ؽج١ؼ١١ٓ ِؼوٚف١ٓ ٨ٚ ٠ّىٓ أْ رزغبٚى ص٩صّبئخ )

ِوح ا٤عو اٌٛؽٕٟ ا٤كٔٝ اٌّؼّْٛ ٌىً ٘جخ ٚفٟ إٌَخ اٌٛاؽلح 

ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ  62ٚرلفغ فٟ اٌؾَبة إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكح 

 ·اٌؼؼٛٞ

: ٠ّٕغ ػٍٝ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ أْ ٠زٍمٝ ثظفخ ِجبشوح أٚ 56اٌّبّكح 

كػّب ِب١ٌب أٚ ِبك٠ب ِٓ أٞ عٙخ أعٕج١خ، ثأٞ طفخ  غ١و ِجبشوح

 ·وبٔذ ٚثأٞ شىً وبْ

: ٠ّىٓ رٛفو اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ػٍٝ ِلاف١ً رورجؾ 57اٌّبّكح 

 ·ثٕشبؽٗ ٚرىْٛ ٔبرغخ ػٓ اٍزضّبهاد غ١و رغبه٠خ

 ·٠ّٕغ ػٍٝ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ِّبهٍخ أٞ ٔشبؽ رغبهٞ

ِٓ ئػبٔخ  : ٠ّىٓ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ اٌّؼزّل أْ ٠َزف١ل58اٌّبّكح 

ِب١ٌخ ِٓ اٌلٌٚخ ؽَت ػلك اٌّمبػل اٌّؾظً ػ١ٍٙب فٟ اٌجوٌّبْ، 

 ·ٚػلك ِٕزقجبرٗ فٟ اٌّغبٌٌ

٠م١ّل ِجٍغ ا٦ػبٔبد اٌّؾزٍّخ اٌزٟ رّٕؾٙب اٌلٌٚخ ٥ٌؽياة ا١ٌَب١ٍخ 

 ·فٟ ١ِيا١ٔخ اٌلٌٚخ

: ٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌَّبػلاد اٌزٟ رّٕؾٙب اٌلٌٚخ ٌٍؾية 59اٌّبّكح 

 ·ف١ّب ٠قض ٚعٙخ اٍزؼّبٌٙب ا١ٌَبٍٟ ِؾً ِوالجخ

 ·رٛػؼ و١ف١بد رطج١ك ٘نٖ اٌّبكح ػٓ ؽو٠ك اٌزٕظ١ُ

: ٠زؼ١ٓ ػٍٝ َِإٚي اٌؾية أْ ٠ملَ ٚعٛثب ٌٍّٕلٚث١ٓ 60اٌّبّكح 

اٌّغزّؼ١ٓ فٟ اٌّإرّو أٚ فٟ عّؼ١خ ػبِخ رمو٠وا ِب١ٌب ٠ظّلق 

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

:٠ّٛي اٌؾية  27اٌّبكح  

ا١ٌَبٍٟ ثبٌّٛاهك اٌزٟ رزىْٛ ِٓ 

 ِّب ٠أرٟ:

 ء اشزواوبد ا٤ػؼب
 الهبات و الوصاٌا -
العائدات المرتبطة  -

 بنشاطه
المساعدات المحتملة التً  -

 تقدمها الدولة.

: رلفغ اشزواوبد 28اٌّبكح 

ب ٙأػؼبء اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ثّب ف١

ا٨شزواوبد ا٤ػؼبء اٌّم١ّ١ٓ 

فٟ اٌقبهط، ثبٌؼٍّخ اٌٛؽ١ٕخ فمؾ. 

ٚ رظت فٟ اٌؾَبة إٌّظٛص 

ِٓ ٘نا  35ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكح 

 10ٍٝ أ٨ رزغبٚى َٔجخ اٌمبْٔٛ ػ

ثبٌّبئخ ِٓ ا٤عو اٌٛؽٕٟ ا٤كٔٝ 

اٌّؼّْٛ، ػٓ وً ػؼٛ فٟ 

 اٌشٙو.

: ٠ّىٓ ٌٍؾية ا١ٌَبٍٟ 29اٌّبكح 

أْ ٠زٍمٝ اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب 

ٚاٌزجوػبد ِٓ ِظله ٚؽٕٟ 

ػٍٝ أْ ٠ظوػ ثٙب ٌٛى٠و 

اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ ٠ٚج١ٓ ِظله٘ب 

 ٚأطؾبثٙب ٚؽج١ؼزٙب ٚل١ّزٙب.

ٓ أْ رأرٟ : ٨ ٠ّى30اٌّبكح 

اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب ٚاٌزجوػبد ئ٨ 

ِٓ أشقبص ؽج١ؼ١١ٓ ِؼوف١ٓ، 

( ٨ٚ100 ٠ّىٓ أْ رزغبٚى ِبئخ )

ِوح ا٤عو اٌٛؽٕٟ ا٤كٔٝ 

اٌّؼّْٛ ػٓ اٌزجوع اٌٛاؽل ِٓ 

 إٌَخ اٌٛاؽلح.

٠ّٕغ ػٍٝ اٌؾية  31اٌّبكح 

ا١ٌَبٍٟ أْ ٠زٍمٝ ِجبشوح أٚ 

ثظفخ غ١و ِجبشوح ، كػّب ِب١ٌب 

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

: ٠ٕشو 20اٌّبكح 

اٌٛطً... ٚ 

ٍٝ مٌه ٠زورت ػ

رّزغ اٌغّؼ١خ 

ثبٌشقظ١خ 

اٌّؼ٠ٕٛخ ٚا١ٍ٘٤خ 

اٌمب١ٔٛٔخ ٠ّٚىٕٙب 

ؽ١ٕئن أْ رمزٕٟ 

ِغبٔب أٚ ثّمبثً 

ٚرٍّه ٚر١َو ِب 

 ٠أرٟ:

اشزواوبد  -
 ا٤ػؼبء 

اٌّؾ٩د ٚ  -
 اٌّؼلاد...

أٞ ٍِه ٨ىَ  -

 ٌٕشبؽٙب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ د١ث 

ٌشلبثخ ا

اٌّب١ٌخ 

ٚاٌشلبثخ 

 األخشٜ
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٠ّٕٚؼ ٌٗ · ػ١ٍٗ ِؾبفع ؽَبثبد، ٚمٌه ى٠بكح ػٍٝ اٌزمو٠و ا٤كثٟ

 ·ٌها٦ثواء ثن

 

: ٠غت ػٍٝ وً ؽية ١ٍبٍٟ أْ ٠َّه ِؾبٍجخ ثبٌم١ل 61اٌّبّكح 

 ·اٌّيكٚط، ٚعوكا ٩ِ٤وٗ إٌّمٌٛخ ٚاٌؼمبه٠خ

 ·٠ٚغت ػ١ٍٗ رمل٠ُ ؽَبثبرٗ ا٠ٌَٕٛخ ئٌٝ ا٦كاهح اٌّقزظخ

: ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ؽَبة ِفزٛػ 62اٌّبّكح 

أٚ ٌلٜ فوٚػٙب ٌلٜ ِإٍَخ ِظوف١خ أٚ ِب١ٌخ ٚؽ١ٕخ، فٟ ِمو٘ب 

 ·اٌّزٛاعلح ػجو اٌزواة اٌٛؽٕٟ

: ٠ىْٛ ر٠ًّٛ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ِٛػٛع ٔض فبص، 63اٌّبّكح 

 ·كْٚ ا٦ف٩ي ثأؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ

 اٌشلبثخ األخشٜ

: رىْٛ اٌزغ١١واد اٌزٟ رطوأ ػٍٝ رٕظ١ُ ا١ٌٙئبد اٌم١بك٠خ 36اٌّبّكح 

فٍٟ ٌٍؾية ٚونا وً ٚرشى٩١رٙب ؽجمب ٌٍمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ ٚإٌظبَ اٌلا

( ٠ِٛب 30رؼل٠ً ٌٍمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ، ِؾً رج١ٍغ ف٩ي اٌض٩ص١ٓ )

 ·اٌّٛا١ٌخ ٌٍٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ، ٨ػزّبك٘ب

( ٠ِٛب اثزلاء ِٓ 30ٌٍٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ أعً ألظبٖ ص٩صْٛ )

 ·رج١ٍغٗ اٌزظو٠ؼ اٌّنوٛه فٟ اٌفموح ا٤ٌٚٝ أػ٩ٖ، ٦ػ٩ْ لواهٖ

اهح ثؼل أمؼبء ٘نا ا٤عً ثّضبثخ لجٛي ٌٍزغ١١واد ٠ؼّل ٍىٛد ا٦ك

 ·اٌؾبطٍخ

أػ٩ٖ، ئ٨  36: ٨ ٠ؼزل ثبٌزغ١١واد اٌّنوٛهح فٟ اٌّبكح 37اٌّبّكح 

( 2ثؼل ئشٙبه٘ب ِٓ لجً اٌؾية ا١ٌَبٍٟ اٌّؼزّل فٟ ١ِٛ٠ز١ٓ )

 ·ٚؽ١ٕز١ٓ ػٍٝ ا٤لًئػ١ِ٩ز١ٓ 

ّىٍف : ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ئفطبه اٌٛى٠و ا44ٌاٌّبّكح 

ثبٌلاف١ٍخ ثزشى١ٍخ ١٘ئبرٗ اٌّؾ١ٍخ ٚونا وً رغ١١و ٠طوأ ػ١ٍٙب، فٟ 

 ·( ٠ِٛب30عً ٨ ٠زغبٚى ص٩ص١ٓ )أ

: ٠ّبهً اٌؾية ا١ٌَبٍٟ اٌّؼزّل ٔشبؽبرٗ ثؾو٠خ فٟ 45اٌّبّكح 

ئؽبه إٌظبَ اٌلٍزٛهٞ، ٚاٌطبثغ اٌغّٙٛهٞ، ٚأؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ 

 ·اٌؼؼٛٞ ٚاٌزشو٠غ اٌَبهٞ اٌّفؼٛي

: ٠ّٕغ ػٍٝ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ اٍزؼّبي اٌٍغبد ا٤عٕج١خ فٟ 48اٌّبّكح 

 ·ع١ّغ ٔشبؽبرٗ

: رَوٞ ػٍٝ ٔشبؽبد اٌؾية ا١ٌَبٍٟ أؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ 49اٌّبّكح 

 ·ٚإٌظٛص اٌزٕظ١ّ١خ اٌَبه٠خ اٌّفؼٛي

: ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٍؾية ا١ٌَبٍٟ اهرجبؽ ػؼٛٞ أٚ 50اٌّبّكح 

ظّخ أفوٜ ١ٌٌ ٌٙب رجؼٟ أٚ هلبثٟ ِغ ٔمبثخ أٚ عّؼ١خ أٚ أٞ ِٕ

 ·ؽبثغ ١ٍبٍٟ

: ٠ّىٓ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ هثؾ ػ٩لبد ِغ أؽياة ١ٍب١ٍخ 51اٌّبّكح 

أعٕج١خ، غ١و أٔٗ ٨ ٠ّىٓ هثؾ ػ٩لبد رؼبْٚ أٚ ػ٩لبد ِغ ؽية 

١ٍبٍٟ أعٕجٟ ػٍٝ أٌٍ رزؼبهع ٚأؽىبَ اٌلٍزٛه ٚ/ أٚ اٌمٛا١ٔٓ 

 ·اٌّؼّٛي ثٙب

اٌَّبً ثبٌلٌٚخ  وّب ٨ ٠ّىٕٗ اٌم١بَ ثأػّبي فٟ اٌقبهط ٌغوع

ٚهِٛى٘ب ِٚإٍَبرٙب ِٚظبٌؾٙب ا٨لزظبك٠خ ٚاٌلثٍِٛب١ٍخ أٚ اٌم١بَ 

ثأٞ اهرجبؽبد أٚ أٞ ػ٩لبد ِٓ شأٔٙب أْ رؼط١ٗ شىً فوع أٚ 

 ·عّؼ١خ أٚ رغّغ ١ٍبٍٟ أعٕجٟ

 

٠خ عٙخ أعٕج١خ ثأ٠خ أٚ ِبك٠ب ِٓ أ

 طفخ وبٔذ ٚ ثأٞ شىً وبْ.

: ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٍؾية 32اٌّبكح 

ا١ٌَبٍٟ ػبئلاد رورجؾ ثٕشبؽٗ 

ٚٔبرغخ ػٓ اٍزضّبهاد غ١و 

 رغبه٠خ 

٠ؾؼو ػٍٝ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ أٞ 

 ٔشبؽ رغبهٞ

: ٠ّىٓ ٌٍؾية ا١ٌَبٍٟ 33اٌّبكح 

اٌّؼزّل لبٔٛٔب، أْ ٠َزف١ل َِبػلح 

اٌّمبػل  ِب١ٌخ ِٓ اٌلٌٚخ ٚفك ػلك

 اٌّؾظً ػ١ٍٙب فٟ اٌجوٌّبْ.

٠م١ل ِجٍغ ا٦ػبٔبد اٌّؾزٍّخ اٌزٟ 

رملٔٙب اٌلٌٚخ ٥ٌؽياة ا١ٌَب١ٍخ 

 فٟ ١ِيا١ٔخ اٌلٌٚخ.

: ٠غت ػٍٝ وً ؽية 34اٌّبكح 

١ٍبٍٟ أْ ٠َّه ِؾبٍجخ ثبٌم١ل 

اٌّيكٚط، ٚعوك ٩ِ٤وٗ اٌّمٌٛخ 

 ٚاٌؼمبه٠خ.

وّب ٠غت أْ ٠ملَ ؽَبثبرٗ ا٠ٌَٕٛخ 

اٌّقزظخ ٠ٚجوه فٟ  ئٌٝ ا٦كاهح

أٞ ٚلذ ِظله ِٛاهكٖ اٌّب١ٌخ 

 ٚاٍزؼّبٌٙب.

: ٠غت ػٍٝ اٌؾية 35اٌّبكح 

ا١ٌَبٍٟ أْ ٠زيٚك ثؾَبة ٚاؽل، 

٠فزؼ ٌلٜ ِإٍَخ ِب١ٌخ ٚؽ١ٕخ، 

فٟ ِموٖ اٌوئ١َٟ أٚ فٟ فوٚػٗ 

 اٌّمبِخ ػجو اٌزواة اٌٛؽٕٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌشلبثخ األخشٜا

: ٠ّزٕغ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ 7اٌّبكح  

ؼبْٚ أٚ هثؾ أ٠خ ػ٩لخ ػٓ أٞ ر

ِغ أٞ ؽوف أعٕجٟ ، ػٍٝ لٛاػل 

رقبف أٚ رٕبلغ أؽىبَ اٌلٍزٛه 

 ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب 

وّب ٠ّزٕغ ػٓ أٞ ػًّ ثبٌقبهط 

أٚ اٌلافً ٠ٙلف ئٌٝ اٌَّبً 

ثبٌلٌٚخ ٚثوِٛى٘ب ٚثّإٍَبرٙب 

ٚثّظبٌؾٙب ا٦لزظبك٠خ 

 ٚاٌلثٍِٛب١ٍخ .

 ٠ّٚزٕغ ػٓ أٞ اهرجبؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌشلبثخ األخشٜ ٚ

 د٠ِّٛزٙب

: رّزٕغ 7اٌّبكح 

١خ ماد اٌغّؼ

اٌطبثغ ا١ٌَبٍٟ 

ػٓ أٞ رؼبْٚ أٚ 

هثؾ أ٠خ ػ٩لخ ِغ 

أٞ ؽوف أعٕجٟ ، 

ػٍٝ لٛاػل رقبٌف 

أٚ رٕبلغ أؽىبَ 

اٌلٍزٛه أؽىبَ 

اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي 

 ثٙب

ٚرّزٕغ فبطخ ػٓ 

هثؾ أ٠خ ػ٩لخ ِٓ 

ؽج١ؼزٙب أْ 

رؼط١ٙب شىً فوع 

عّؼ١خ أٚ رغّغ 

١ٍبٍٟ أعٕجٟ ، 

و١فّب وبْ ٔٛع أٞ 

 ِّٕٙب.

وً : 18اٌّبكح 

رغ١١و فٟ اٌم١بكح 

أٚ ا٦كاهح ٚ وً 

رؼل٠ً فٟ اٌمبْٔٛ 

ا٤ٍبٍٟ ٚوً 

ئٔشبء ٌّّض١ٍبد 

ع٠ٛٙخ أٚ ِؾ١ٍخ 

عل٠لح ، ٠غت أْ 

٠ظوػ ثٗ ؽَت 

ا٤شىبي ٚاٌشوٚؽ 

إٌّظٛص ػ١ٍٙب 
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ْ ٠ظوػ : ٠غت أ20اٌّبكح 

ٌٍٛىاهح اٌّىٍفخ ثبٌلاف١ٍخ ثىً 

رغ١١و ٤ػؼبء اٌم١بكح أٚ اٌز١١َو 

اٌن٠ٓ أزقجُٙ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ 

لبٔٛٔب، ٚثىً رؼل٠ً فٟ لبٔٛٔٗ 

ا٤ٍبٍٟ ٚثىً ئٔشبء ١ٌٙبوً 

ِؾ١ٍخ عل٠لح ف٩ي شٙو ػٍٝ 

 ا٤وضو ِٓ ربه٠ـ اٌزغ١١و.

 

 

 

ٚ  11فٟ اٌّبكر١ٓ 

ِٓ ٘نا  12

اٌمبْٔٛ ٚف٩ي 

اٌشٙو اٌنٞ ٠ٍٟ 

اعزّبع أٚ لواه 

ا١ٌٙئخ اٌزٟ لبِذ 

  ثنٌه.

 

 

 اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ

 :رٛل١ف اٌذضة اٌغ١بعٟ ٚدٍٗ ٚاٌطؼْٛ

 :رٛل١ف ٔشبطبد اٌذضة اٌغ١بعٟ لجً اػزّبدٖ -
: كْٚ ا٦ف٩ي ثأؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ ٚا٤ؽىبَ 64اٌّبّكح 

اٌزشو٠ؼ١خ ا٤فوٜ، ٚفٟ ؽبٌخ فوق ا٤ػؼبء اٌّإ١ٍَٓ ٌٍؾية 

ثٙب أٚ ٨ٌزياِبرُٙ لجً أؼمبك اٌّإرّو اٌزأ١ٍَٟ  ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي

أٚ ثؼلٖ، ٚفٟ ؽبٌخ ا٨ٍزؼغبي ٚا٨ػطواثبد اٌٛش١ىخ اٌٛلٛع ػٍٝ 

إٌظبَ اٌؼبَ، ٠ّىٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ أْ ٠ٛلف ثمواه ِؼًٍ 

رؼ٩١ٍ لب١ٔٛٔب، وً إٌشبؽبد اٌؾيث١خ ٥ٌػؼبء اٌّإ١ٍَٓ ٠ٚأِو 

 ·ٖ إٌشبؽبدثغٍك اٌّمواد اٌزٟ رَزؼًّ ٌٙن

ْ ل٩١ٍ ٌٍطؼٓ ِجٍغ اٌمواه فٛه طلٚهٖ ٥ٌػؼبء اٌّإ١ٍَٓ ٠ٚىٛ

 ·أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ

 :رٛل١ف اٌذضة اٌغ١بعٟ اٌّؼزّذ ٚدٍّٗ -

: ػٕلِب رىْٛ اٌّقبٌفبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ئؽبه 65اٌّبّكح 

ّْ رٛل١ف اٌؾية  رطج١ك ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ ثفؼً ؽية ِؼزّل فا

ٗ ٨ ٠ّىٓ أْ ٠زُ ئ٨ ثمواه ٠ظله ػٓ ِغٌٍ أٚ ؽٍّٗ أٚ غٍك ِموار

 ·١خ لبٔٛٔباٌلٌٚخ اٌنٞ ٠قطوٖ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلافٍ

: ٠ٕغو ػٓ ِقبٌفخ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٤ؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ 66اٌّبّكح 

اٌؼؼٛٞ اٌزٛل١ف اٌّإلذ ٌٕشبؽبرٗ، اٌنٞ ٠ظله ػٓ ِغٌٍ 

 ·اٌلٌٚخ

 ·ر٠ٚٗزورت ػٍٝ اٌزٛل١ف اٌّإلذ رٛلف ٔشبؽبرٗ ٚغٍك ِموا

 66: ٠َجك رٛل١ف إٌشبؽبد إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكح 67اٌّبّكح 

أػ٩ٖ رج١ٍغ ئػناه ِٓ لجً اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ ٌٍؾية 

ا١ٌَبٍٟ اٌّؼٕٟ ثؼوٚهح اٌّطبثمخ ِغ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ 

 ·فٟ أعً ِؾلك

ٚثبٔمؼبء ٘نا ا٤عً، ٚفٟ ؽبٌخ ػلَ ا٨ٍزغبثخ ٧ٌػناه، ٠فظً 

خ فٟ رٛل١ف ٔشبؽ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ اٌّؼٕٟ ثٕبء ػٍٝ ِغٌٍ اٌلٌٚ

 ·هٖ ِٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخئفطب

 :دً اٌذضة اٌغ١بعٟ -
ب ػٓ 68اٌّبّكح  ِّ : ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ؽً اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ئِب ئهاك٠ب ئ

 ·ؽو٠ك اٌمؼبء

: ٠ٛػؼ اٌمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ ئعواء اٌؾً ا٦هاكٞ ٌٍؾية 69اٌّبّكح 

 ·١ٙئخ اٌؼ١ٍب ٌٍؾية٠ٚزُ ِٓ لجً اٌ· ا١ٌَبٍٟ

 ·٠زُ ئػ٩َ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ ثبٔؼمبك ٘نٖ ا١ٌٙئخ ٚثّٛػٛػٙب

: ٠ّىٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ أْ ٠طٍت ؽً اٌؾية 70اٌّبّكح 

 

 اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ

 ٚ دً اٌذضة اٌغ١بعٟ:ك رؼ١ٍ
: فٟ ؽبٌخ ل١بَ ا٤ػؼبء 36اٌّبكح 

اٌّإ١ٍَٓ ٌٍؾية ا١ٌَبٍٟ 

ثقوق اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب أٚ 

٨ٌزياِبرُٙ لجً ػمل اٌّإرّو 

اٌزأ١ٍَٟ، ٚفٟ ؽبٌخ اٍزؼغبي أٚ 

فطو ٠ٛشه أْ ٠قً ثبٌٕظبَ اٌؼبَ 

، ٠غٛى ٌٍٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ 

أْ ٠ؼٍك ثمواه ٔٙبئٟ ِٚؼًٍ ، أٚ 

أْ ٠ّٕغ وً ا٤ٔشطخ اٌؾيث١خ 

٥ٌػؼبء اٌّإ١ٍَٓ ، ٠ٚأِو 

ثغٍك اٌّمبه اٌزٟ ٠َزؼٍّٛٔٙب 

ٌّّبهٍخ ٘نٖ ا٤ٔشطخ ، كْٚ 

ا٦ف٩ي ثب٤ؽىبَ اٌزشو٠ؼ١خ 

 ا٤فوٜ.

٠ٚجٍغ اٌمواه ئٌٝ ا٤ػؼبء 

 اٌّإ١ٍَٓ.

٠ّىٓ اٌطؼٓ ف١ٗ أِبَ اٌغٙخ 

اٌمؼبئ١خ ا٦كاه٠خ اٌزٟ ٠زجؼٙب ِمو 

رفظً  اٌؾية ٚاٌزٟ ػ١ٍٙب اْ

ف٩ي اٌشٙو اٌّٛاٌٟ ٌزبه٠ـ هفغ 

 اٌلػٜٛ.

٠ىْٛ اٌّموه اٌمؼبئٟ لبث٩ 

٩ٌٍزئٕبف أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ 

اٌنٞ ٠فظً ف١ٗ ف٩ي اٌشٙو 

 اٌّٛاٌٟ ٌزبه٠ـ هفغ اٌلػٜٛ.

: ئما وبٔذ اٌّقبٌفبد 37اٌّبكح 

 36إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ طبكهح ػٓ ؽية 

رٛل١فٗ  ١ٍبٍٟ ِؼزّل ، ف٩ ٠غٛى

أٚ ؽً أٚ غٍك ِموٖ ئ٨ ثؾىُ 

لؼبئٟ رظلهٖ اٌغٙخ اٌمؼبئ١خ 

ا٦كاه٠خ ٌّل٠ٕخ اٌغيائو ثلػٜٛ 

 ِٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف١ٍخ.

 

 اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ

ٌؼمٛثبد ا

 اٌجضائ١خ:

 :ِٓ ف٩ي اٌّٛاك

  39ئٌٝ  36

ِٓ د١ث 

اٌؼمٛثبد 

)اٌزذاث١ش 

اٌمضبئ١خ 

 ٚاإلداس٠خ(
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 ا١ٌَبٍٟ أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ فٟ ؽبٌخ:

ل١بَ اٌؾية ثٕشبؽبد ِقبٌفخ ٤ؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ أٚ  -

 لبٔٛٔٗ ا٤ٍبٍٟ، غ١و رٍه إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ

( أزقبثبد ِززب١ٌخ رشو٠ؼ١خ 4ػلَ رمل٠ّٗ ِوشؾ١ٓ ٤هثؼخ ) -

 ِٚؾ١ٍخ ػٍٝ ا٤لً،

 أػ٩ٖ، ثؼل أٚي رٛل١ف، 66اٌؼٛك فٟ ِقبٌفخ أؽىبَ اٌّبكح  -

صجٛد ػلَ ل١بِٗ ثٕشبؽبرٗ اٌزٕظ١ّ١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ  -

 ·ا٤ٍبٍٟ

خ، فٟ ؽبٌخ ا٨ٍزؼغبي : ٠ّىٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف ثبٌلاف71١ٍاٌّبّكح 

ٚلجً اٌفظً فٟ اٌلػٜٛ اٌمؼبئ١خ اٌّوفٛػخ، ارقبم ع١ّغ اٌزلاث١و 

أٚ ِٛاعٙخ أٚ ئ٠مبف ٚػؼ١بد   اٌزؾفظ١خ اٌؼوٚه٠خ، ٌزغٕت 

 ·ا٨ٍزؼغبي ٚفوق اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب

٠ّٚىٓ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ اٌّؼٕٟ، فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ، رمل٠ُ ؽؼٓ أِبَ 

ٌطٍت ئٌغبء ا٦عواء ٠ب ا٨ٍزؼغب١ٌخ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفبطً فٟ اٌمؼب

 ·٨ٚ ٠ٛلف ئ٠لاع ٘نا اٌطؼٓ رٕف١ن اٌمواه· اٌزؾفظٟ اٌّموه

 : ٠زورت ػٍٝ اٌؾً اٌمؼبئٟ ٌٍؾية ا١ٌَبٍٟ ِب ٠أرٟ:72اٌّبّكح 

 رٛلف ٔشبؽبد وً ١٘ئبرٗ، -

 غٍك ِموارٗ، -

 رٛلف ٔشو٠برٗ، -

 ·رغ١ّل ؽَبثبرٗ -

ؾية ا١ٌَبٍٟ أ٠ٌٍٛخ أ٩ِوٗ : ٠زورت ػٍٝ اٌؾً إٌٙبئٟ 73ٌٍاٌّبّكح 

 ·ؽجمب ٌمبٔٛٔٗ ا٤ٍبٍٟ ِب ٌُ ٠ٕض لواه لؼبئٟ ػٍٝ ف٩ف مٌه

 اٌفظً اٌضبٌش

 اٌطؼٓ اٌمؼبئٟ

: رؼفٝ ا٤ؽياة ا١ٌَب١ٍخ ِٓ اٌوٍَٛ اٌمؼبئ١خ فٟ ع١ّغ 74اٌّبّكح 

 ·اٌمؼب٠ب اٌّزؼٍمخ ثزطج١ك ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ

ً فٟ وً : ٠ىْٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ِقزظب فٟ اٌفظ75اٌّبّكح 

 إٌياػبد إٌبعّخ ػٓ رطج١ك أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ،

: ٠فظً ِغٌٍ اٌلٌٚخ فٟ اٌمؼب٠ب اٌّطوٚؽخ ػ١ٍٗ فٟ 76اٌّبّكح 

 ·( اثزلاء ِٓ ربه٠ـ ئ٠لاع اٌؼو٠ؼخ ا٨فززبؽ١خ2أعً شٙو٠ٓ )

٠ىْٛ ٌٍطؼٓ أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ أصو ِٛلف ٌٍزٕف١ن، ثبٍزضٕبء اٌزلاث١و 

 ·اٌزؾفظ١خ

 ئ١خأؽىبَ عيا

: ٠زبثغ ٠ٚؼبلت ا٤ػؼبء اٌم١بك٠ْٛ ٚأػؼبء اٌؾية 77اٌّبّكح 

ا١ٌَبٍٟ ػٍٝ اٌّقبٌفبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ 

 ·اٌؼؼٛٞ ٚاٌزشو٠غ اٌَبهٞ اٌّفؼٛي

: ٠ؼبلت ثغواِخ رزواٚػ ث١ٓ ص٩صّبئخ أٌف ك٠ٕبه 78اٌّبّكح 

كط(، وً ِٓ  600.000كط( ٍٚزّبئخ أٌف ك٠ٕبه ) 300.000)

ؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ ثزأ١ٍَٗ أٚ ئكاهرٗ أٚ ر١١َوٖ ٠قبٌف أ

 ·ؽيثب ١ٍب١ٍب أ٠ب وبْ شىٍٗ أٚ ر١َّزٗ

٠ٚؼبلت ثٕفٌ اٌؼمٛثبد وً ِٓ ٠ل٠و ؽيثب ١ٍب١ٍب أٚ ١َ٠وٖ أٚ 

٠ٕزّٟ ئ١ٌٗ ٠ىْٛ لل اٍزّو فٟ ٔشبؽٗ أٚ أػبك رأ١ٍَٗ ف٩ي ِلح 

 ·رٛل١فٗ أٚ ثؼل ؽٍٗ

ً أ٩ِن اٌؾية ا١ٌَبٍٟ : ٠ؼبلت ػٍٝ رؾ٠ًٛ أٚ افز79٩اٌّبّكح 

 ·ٚونا اٍزؼّبٌٙب ٤غواع شقظ١خ، ؽجمب ٌٍزشو٠غ اٌّؼّٛي ثٗ

: رطجك اٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك 80اٌّبّكح 

ثبٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ ػٍٝ وً فؼً ِؼبلت ػ١ٍٗ ٠ؾلس فٟ 

 ·ئؽبه ٔشبؽ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٚر١١َوٖ

ا١ٌَبٍٟ اٌن٠ٓ ٠ٕظّْٛ  : ٠ؼبلت أػؼبء اٌؾية81اٌّبّكح 

 - 89اعزّبػبد ِٚظب٘واد ػ١ِّٛخ ِقبٌفخ ٤ؽىبَ اٌمبْٔٛ هلُ 

رفظً اٌغٙخ اٌمؼبئ١خ اٌّنوٛهح 

أػ٩ٖ ف٩ي شٙو ِٓ ربه٠ـ هفغ 

 اٌلػٜٛ.

٠ىْٛ ٘نا اٌؾىُ لبث٩ ٩ٌٍزئٕبف 

أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌنٞ ٠زؼ١ٓ 

ٗ ف٩ي شٙو ِٓ ػ١ٍٗ اٌجذ ف١

 ربه٠ـ ا٨ٍزئٕبف.

 األدىبَ اٌجضائ١خ

: كْٚ ا٦ف٩ي ثب٤ؽىبَ 38اٌّبكح 

اٌزشو٠ؼ١خ ا٤فوٜ اٌَبه٠خ 

اٌّفؼٛي، ٠ؼبلت ثبٌؾجٌ ِٓ ٍٕخ 

ئٌٝ ؽٌّ ٍٕٛاد ٚثغواِخ ِب١ٌخ 

كط  5000 رزواٚػ ِب ث١ٓ

أٚ ثاؽلٜ ٘بر١ٓ  كط 100000ٚ

اٌؼمٛثز١ٓ فمؾ ، وً ِٓ ٠قبٌف 

ثزأ١ٍَٗ أٚ  أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ 

ئكاهرٗ أٚ ر١١َوٖ ؽيثب ١ٍب١ٍب أ٠ب 

 وبْ شىٍٗ أٚ ر١َّزٗ، 

اٌؼمٛثبد وً ِٓ  ٘نٖ ٠ؼبلت ثٕفٌ

ؽيثب  أٚ ١َ٠وٖ أٚ ٠ٕزّٟ ئ٠ٌٝل٠و 

٠ىْٛ لل اٍزّو فٟ ٔشبؽٗ ١ٍبٍٟ 

ف٩ي ِلح رٛل١فٗ  رشى١ٍٗأٚ أػبك 

 .أٚ ثؼل ؽٍٗ

: رطجك ػٍٝ وً ِٓ 39اٌّبكح 

ِٓ  7، 5، ٠3قبٌف أؽىبَ اٌّٛاك 

٘نا اٌمبْٔٛ، اٌؼمٛثبد إٌّظٛص 

ِٓ لبْٔٛ  79ػ١ٍٙب فٟ اٌّبك 

 اٌؼمٛثبد.

رطجك وً ِٓ ٠قبٌف  40اٌّبكح 

ِٓ ٘نا  6اٌفموح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبكح 

اٌمبْٔٛ، اٌؼمٛثبد إٌّظٛص 

ِٓ لبْٔٛ  80ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

 اٌؼمٛثبد.

: ٠ؼبلت وً ِٓ ٠قبٌف 41اٌّبكح 

أؽىبَ اٌّٛاك 

28،29،30،31،32،34،35 ِ ٓ

٘نا اٌمبْٔٛ ثبٌؾجٌ ِٓ ٍٕخ ئٌٝ 

فٌّ ٍٕٛاد ٚثغواِخ ِب١ٌخ 

كط   5000رزواٚػ ِب ث١ٓ 

كط أٚ ثاؽلٜ ٘بر١ٓ  5000ٚ

 اٌؼمٛثز١ٓ فمؾ.

٠ّىٓ أْ ٠ؼبػف اٌؾل ا٤لظٝ 

ٌٍؼمٛثخ اٌَّبه ئ١ٌٙب فٟ اٌفموح 

اٌَبثمخ ئما وبْ ِورىت اٌغو٠ّخ 

َِإ٨ٚ ػٓ ِب١ٌخ اٌؾية 

 ا١ٌَبٍٟ.
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اٌّؼلي ٚاٌّزُّ، ٚاٌّنوٛه  1989ك٠َّجو ٍٕخ  31اٌّإهؿ فٟ  28

أػ٩ٖ، ثبٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ، كْٚ ا٦ف٩ي 

 ·ثبٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٔظٛص أفوٜ
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 ١ٌبد إٌشبط اٌجّؼٛٞ ٚاٌشلبثخ ػ١ٍٗدساعخ ِمبسٔخ ٢ :7. 2جذٚي 

 

طفو  18ِإهؿ فٟ  06-12هلُ  ا مبْٔٛاٌ

اٌّزؼٍك  2012 ٠ٕب٠و 12اٌّٛافك  1433

 ثبٌغّؼ١بد

 بدٞ()اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػ

ِإهؿ فٟ  31-90لبْٔٛ هلُ 

اٌّزؼٍك  1990 ك٠َّجو 4

 ثبٌغّؼ١بد

 اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ()

ِإهؿ  15-87لبْٔٛ هلُ 

اٌّزؼٍك  1987 ١ٌٛ٠ٛ 21

 ثبٌغّؼ١بد

 

 اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ() 

 

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

لقد نص القانون المتعلق بالجمعٌات على أن موارد 
إلى  >5)م/  خاللالجمعٌات ٌتم الحصول علٌها من 

6;): 

 اشتراكات أعضائها -

 المداخٌل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوٌة و -
 أمالكه، 

 مداخٌل جمع التبرعات -

وال تقبل  الهبات النقدٌة والعٌنٌة والوصاٌا، -
الهبات والوصاٌا المقٌدة بؤعباء وشروط إال إذا 

كانت مطابقة مع الهدؾ المسطر فً القانون 
  65م/االساسً وأحكام القانون 

حٌث ال ٌجب أن تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات 
الجمعٌات إال لتحقٌق األهداؾ المحددة فً قانونها 

األساسً، ٌعنً أن استخدام موارد الجمعٌة أو أمالكها 
ألؼراض شخصٌة أو أخرى ؼٌر تلك المنصوص 

علٌها فً قانونها األساسً، تعسفا فً استؽالل األمالك 

 .64م/ ً ٌترتب عنه جزاءات.الجماعٌة ، وبالتال

  اإلعانات التً تقدمها الدولة أو الوالٌة أو
 البلدٌة.

ٌجب أن تسجل جمٌع الموارد والمداخٌل وجوبا فً 

 .66حساب اٌرادات المٌزانٌة الخاصة بالجمعٌة .م/
 ارد المتؤتٌة من الجهات باإلضافة إلى المو

، ما عدا تلك الناتجة عن عالقات األجنبٌة
 مإسسة قانونا التعاون ال

٠ٚقؼغ ٘نا اٌز٠ًّٛ ئٌٝ اٌّٛافمخ اٌَّجمخ ٌٍٍَطخ 

  .30اٌّقزظخ َ/

  ٌٙب  رؼزوف  ِؼ١ٕخ  عّؼ١خ  وٓ   34 : . ّكحاٌّب

 ٚ  ػبَ  طبٌؼ  مٚ  ٔشبؽٙب  أْ  اٌؼ١ِّٛخ اٌٍَطخ

  ئػبٔبد  ِٓ  رَزف١ل  أْ ػ١ِّٛخ  ِٕفؼخ  أٚ/

  أٚ  ا٠٨ٌٛخ أٚ  اٌلٌٚخ  ِٓ  ِبك٠خ  َِٚبػلاد

  ِم١لح وبٔذ  ٍٛاء  أفوٜ  َِبّ٘خ  ٚوً  اٌجٍل٠خ

 . ثشوٚؽ  ِم١لح  غ١و  أٚ

 َبّ٘بدٌّ ٚا  َبػلادٌّٚا  ا٦ػبٔبد  وبٔذ  ٚئما

  ٠زٛلف  ِٕؾٙب  فاْ  ثشوٚؽ  ِم١لح  ٌّّٕٛؽخ ا

  شوٚؽ  ثلفزو  ٌَّزف١لحا  اٌغّؼ١خ  اٌزياَ ػٍٝ

  ؽجمب  ِوالجزٗ  ٚو١ف١بد    إٌشبؽ ثواِظ  ٠ؾلك

 . ثٗ  ؼّٛياٌّ  ٠غٌٍزشو

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

١ص اٌفصً اٌشاثغ ِٓ رُ رخص

 اٌمبْٔٛ ٌٍّٛاسد ٚ األِالن

رزىْٛ ِٛاهك اٌغّؼ١بد ِّب ٠أرٟ 

/َ26: 

 اشزواوبد اػؼبئٙب -

 اٌؼبئلاد اٌّورجطخ ثٕشبؽبرٙب. -

 اٌٙجبد ٚ اٌٛطب٠ب. -

ا٦ػبٔبد اٌّؾزٍّخ اٌزٟ رملِٙب  -
 اٌلٌٚخ أٚ ا٠٨ٌٛخ أٚ اٌجٍل٠خ

 4) دصش ِٛاسد اٌجّؼ١خ فٟ 

ٌزٌه ص١ص ِبدح ِٛاسد، رخ

 (شاٌذص

ٔفٌ اٌؾىُ ثبٌَٕجخ ٌٍؼبئلاد 

 27اٌّورجطخ ثبٌٕشبؽ. َ/

اٌزشل٠ل ثبٌَٕجخ ٌّٕغ اٌٙجبد 

ٚاٌٛطب٠ب اٌّضمٍخ ثل٠ْٛ أٚ شوٚؽ 

ئ٨ ئما وبٔذ ٘نٖ ا٤ػجبء أٚ اٌشوٚؽ 

٨ رزؼبهع ِغ ا٤٘لاف اٌَّطوح 

فٟ اٌمٛا١ٔٓ ا٤ٍب١ٍخ ِٚغ ا٤ؽىبَ 

 28٘نا اٌمبْٔٛ. َ/

خ ِٓ ال رمجً اٌٙجبد ٚاٌٛصب٠ب ا٢ر١

جّؼ١بد أٚ ١٘ئبد أجٕج١خ إال ثؼذ أْ 

رٛافك ػ١ٍٙب اٌغٍطخ اٌؼ١ِّٛخ 

اٌزٟ رزؾمك ِٓ ِظله٘ب  اٌّخزصخ

ِٚجٍغٙب ٚرٛافمٙب ِغ اٌٙلف اٌَّطو 

فٟ اٌمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ ٌٍغّؼ١خ ِٚٓ 

اٌؼغٛؽ اٌزٟ لل رٕغُ ػٓ مٌه. 

/َ28. 

٠ّىٓ أْ رىْٛ ٌٍغّؼ١بد ػبئلاد 

أفوٜ ِزؼٍمخ ثغّغ اٌزجوػبد 

ِوفض ثٙب ؽَت اٌشوٚؽ  اٌؼ١ٍٕخ

ٚا٤شىبي إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ 

 اٌزشو٠غ ٚ اٌزٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثّٙب.

 

ٚػ١ٍٙب أْ رصشح ٌٍغٍطخ اٌؼ١ِّٛخ 

اٌّخزصخ فٟ ٔٙب٠خ جّغ وً رجشع 

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

رزىْٛ ِٛاهك اٌغّؼ١خ ِٓ 

ِٚٓ  شزشاوبد اػضبئٙبا

اٌزٟ ٠ّٕؾٙب اٌٙجبد ٚاٌٛصب٠ب 

ا٤شقبص اٌطج١ؼ١ْٛ 

 ٚاٌّؼ٠ْٕٛٛ اٌقٛاص.

٨ رمجً اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب ئما 

وبٔذ ِموٚٔخ ثأػجبء أٚ شوٚؽ 

رزٕبفٝ ٚاٌٙلف اٌّوٍَٛ فٟ 

 اٌمبْٔٛ ا٨ٍبٍٟ ٌٍغّؼ١خ

٨ٚ رمجً اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب اٌزٟ 

٠ملِٙب ا٤شقبص اٌطج١ؼ١ْٛ 

٤عبٔت ئ٨ ثؼل ٚاٌّؼ٠ْٕٛٛ ا

ئمْ َِجك ٠ٍَُ ؽَت اٌى١ف١بد 

اٌّؾلكح ػٓ ؽو٠ك اٌزٕظ١ُ. 

) رم١١ل اٌٙجبد ٚاٌٛطب٠ب  11َ/

ثامْ َِجك كْٚ اٌزفظ١ً ف١ٗ 

 فٟ اٌمبْٔٛ(

ِذاخ١ً ٠غٛى أْ رىْٛ ٌٍغّؼ١خ 

ؽجمب ٌمبٔٛٔٙب  رشرجظ ثؤػّبٌٙب

ا٤ٍبٍٟ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚا٤ٔظّخ 

اٌّؼّٛي ثٙب ، ٠ٚغت أ٨ 

اف١ً ئ٨ فٟ رَزؼًّ ٘نٖ اٌّل

رؾم١ك ا٤٘لاف اٌّؾلكح فٟ 

اشزشاط .)لبٔٛٔٙب ا٤ٍبٍٟ

رذم١ك ٘ذف اٌجّؼ١خ ِٓ 

اٌّذاخ١ً اٌّشرجخ ثؤػّبي 

 اٌجّؼ١خ(

رجشػبد ٠ّىٓ ٌٍغّؼ١خ أْ رغّغ 

ثؼل أْ ٠إمْ ٌٙب ؽجمب  ػ١ِّٛخ

)  12ٌٍزٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثٗ. َ/

سثظ اإلػبٔبد ٌّٛافمخ اإلداسح 

= ٔٛع ِٓ اٌشلبثخ ػٍٝ ِٛاسد 

 جّؼ١خ(اٌ

اٌجّؼ١خ إػبٔبد ٠غٛى اْ رزٍمٝ 

 ِٓ اٌذٌٚخ ٚاٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ
ٚاٌّإٍَبد ٚا١ٌٙئبد اٌؼ١ِّٛخ 

ِٓ د١ث 

اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ 

ٚاٌشلبثخ 

 األخشٜ
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 اٌؼبَ  ثبٌظبٌؼ  ا٨ػزواف  ٚو١ف١بد  شوٚؽ  رؾلك

 . اٌزٕظ١ُ  ؽو٠ك  ػٓ  اٌؼ١ِّٛخ  ٌّٕفؼخ ا أٚ 

  اٌؼ١ِّٛخ  ا٦ػبٔبد  ِٕؼ  ٠قؼغ:    35اٌّبكح 

  ِغ  ٠ز٩ءَ  ثؤبِظ  ػمل  ئثواَ  ئٌٝ  عّؼ١خ ٌىً

 ِٚطبثك  اٌغّؼ١خ  ؽوف  ِٓ  ٌَّطوح ا ا٤٘لاف

 بٌؼاٌظ  ٌمٛاػل 

 . اٌؼبَ

  ئ٨  اٌّؾ١ٍخ ٚاٌغّبػبد اٌلٌٚخ ئػبٔبد رّٕؼ ٨ٚ

  إٌّّٛؽخ ا  ا٦ػبٔبد  طوف  ؽبٌخ رمل٠ُ ثؼل

  اٌّظبه٠ف   ِطبثمخ  رؼىٌ أْ  ٠ٚغت  ٍبثمب

 . ا٦ػبٔبد ماد  أعٍٙب  ِٓ  ِٕؾذ  اٌزٟ

 ِٓ 16 اٌّبكح ثأؽىبَ ا٦ف٩ي كْٚ   36 :اٌّبكح

 َبػلادٚاٌّ ا٦ػبٔبد رقؼغ اٌمبْٔٛ ٘نا

  ٚاٌغّبػبد  اٌلٌٚخ  رّٕؾٙب اٌزٟ  اٌؼ١ِّٛخ

 ٚاٌزٕظ١ُ  ٌٍزشو٠غ ؽجمب اٌّوالجخ  ٌمٛاػل  اٌّؾ١ٍخ

 . ثّٙب  ؼّٛياٌّ

 ٧ٌػبٔبد  اٌغّؼ١خ  اٍزقلاَ  ٠إكٞ  37 :  بّكحٌّا

  أفوٜ ٤غواع  َبّ٘بدٌّٚا  َبػلادٚ اٌّ

  ٚ 34اٌّبكربْ   فٟ  ػ١ٍٙب ظٛصٌّٕا رٍه  غ١و

  ٍؾجٙب  أٚ  رؼ١ٍمٙب  ئٌٝ  ٌمبْٔٛا  ٘نا  ِٓ 35

 فٟ  اٌؼ١ِّٛخ  اٌٍَطخ ثنٌه روفض  ٌُ  ِب  ٔٙبئ١ب

 .  رَل٠ل٘ب  ػلَ  ؽبٌخ 

 ػٍٝ رزٛفو أْ اٌغّؼ١خ ػٍٝ ٠غت   38 :اٌّبكح

 .ؽَبثبد ِؾبفع لجً ِٓ ِؼزّلح ِيكٚعخ ِؾبٍجخ

 ٌلٜ ِفزٛػ ٚؽ١ل ؽَبة ػٍٝ رزٛفو أْ ٠غت ٚ

 اٌجٕه

 

 29. َ/ثذص١ٍزٗ

 اٌٍَطخ روٜ اٌزٟ اٌغّؼ١خ ٠ّىٓ

 ِٕفؼخ را أٚ ِف١ذا ٔشبطٙب اٌؼ١ِّٛخ

 أٚ اٌذٌٚخ ِٓ رذصً أْ ػ١ِّٛخ،

 أٚ إػبٔبد ػٍٝ اٌجٍذ٠خ اٌٛال٠خ أٚ

 ِغبّ٘بد ػٍٝ أٚ ِبد٠خ ِغبػذاد

 .ِم١ذح غ١ش أٚ ثششٚط ِم١ذح أخشٜ

 اٌّغبػذاد أٚ اإلػبٔبد وبٔذ اما ٚ

 أِىٓ ثششٚط ِم١ذح اٌّغبّ٘بد أٚ

 أؼّبَ ػٍٝ ِٕؾٙب ٠زٛلف أْ

 ٠ؼذ رفبقئٌٝ ا اٌَّزف١لح اٌغّؼ١خ

 ٚ إٌشبط ثشاِج ثذلخ ٠ج١ٓ ٚ ِغجمب

 ٌٍزشو٠غ ؽجمب ِشالجزٗ و١ف١بد

  30َ/ .ثٗ اٌّؼّٛي

 ٚ ٧ٌػبٔبد اٌغّؼ١خ اٍزقلاَ رشىً

 فٟ اٌَّبّ٘بد ٚ اٌَّبػلاد

 اٌزٟ ا٤غواع غ١و أفوٜ أغواع

 ؽلكرٙب

 ٠زؾًّ ِقبٌفخ اٌّبٔؾخ ا٦كاهح

 ِب اٌّقبٌفخ رٍه َِإ١ٌٚخ أػؼبؤ٘ب

 .اٌّقزظخ اٌٍَطخ ثنٌه روفض ٌُ

/َ31 

 

وّب ٠غٛى ٌٙب أْ رؾظً ِٕٙب 

  13َ/ ػٍٝ ػْٛ ِبكٞ أٚ رمٕٟ.

٠غٛى أْ ٠م١ل ِٕؼ ا٦ػبٔبد 

ٚاٌؼْٛ اٌّبكٞ أٚ اٌزمٕٟ 

ثشوٚؽ ِٕٙب ِشبهوخ اٌشقض 

اٌّؼٕٛٞ اٌؼبَ فٟ ئكاهح اٌغّؼ١خ 

) رشىً ِبدح خط١شح  13.َ/

رؼٕٟ اٌزذخً فٟ رغ١١ش 

  اٌجّؼ١خ(
) ؽظو ِٛاهك اٌغّؼ١خ فٟ 

أهثؼخ ِٛاهك عبءد فٟ ِٛاك 

 ِزفولخ(

 اٌشلبثخ األخشٜ ٚ د٠ِّٛزٙب

٠غٛى ٌٍٍَطخ ا٦كاه٠خ 

اٌّقزظخ أْ رطٍت فٟ أٞ ٚلذ 

ِٓ اٌغّؼ١خ وً اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 

روا٘ب ِف١لح ؽَت اٌى١ف١بد اٌزٟ 

 ١16ُ. َ/رؾلك ػٓ ؽو٠ك اٌزٕظ

) ك٠ِّٛخ اٌولبثخ ٌٍز١١َو 

 ا١ٌِٟٛ ٌٍغّؼ١خ(

٠قؼغ أٞ رؼل٠ً فٟ اٌمبْٔٛ 

ا٤ٍبٍٟ أٚ أٞ رغ١١و فٟ ِىبْ 

ِمو اٌغّؼ١خ ٌٍزظو٠ؼ أٚ 

٦عواء ا٨ػزّبك ؽَت اٌؾبٌخ. 

/َ17 

٠غت ػٍٝ اٌغّؼ١خ أْ رؼٍُ 

اٌٍَطخ ا٦كاه٠خ اٌّؼ١ٕخ ثأٞ 

رغ١١و فٟ ١٘ئزٙب اٌّل٠وح 

  18ٚا١ٌَّوح. َ/

أؼّبَ أٚ أزّبء أٚ ٠قؼغ 

رغّغ عّؼ١بد ئٌٝ عّؼ١خ 

أعٕج١خ أٚ ئٌٝ ١٘ئخ ك١ٌٚخ ، 

ٌٍّٛافمخ اٌَّجمخ ٌٍٍَطخ 

ا٦كاه٠خ اٌّؼ١ٕخ ؽَت اٌى١ف١بد 

اٌزٟ رؾلك ػٓ ؽو٠ك اٌزٕظ١ُ. 

) سلبثخ ِشذدح فٟ ػاللخ  22َ/

 اٌجّؼ١خ ثبٌزٕظ١ّبد األجٕج١خ(
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 ا٦كاه٠خ اٌؼمٛثبد

 رؼ١ٍك اٌغّؼ١خ ٚؽٍٙب

  رؾً  أٚ  عّؼ١خ  وً  ٔشبؽ  ٠ؼٍك  39 :  اٌّبكح

 أٚ  ٌٍج٩ك  اٌلاف١ٍخ  اٌشإْٚ  فٟ  اٌزلفً ؽبٌخ  فٟ

 . اٌٛؽ١ٕخ ثب١ٌَبكح  ٌَّبً ا 

  15  ٌٍّٛاك  اٌغّؼ١خ  فوق  ٠إكٞ  40 :  ٌّبكحا

ٚ  18 ٚ 19  ٚ28  ٚ  30 ٚ  55 ٚ  60 ٚ  63 

  ٨ ٌّلح  ٔشبؽٙب رؼ١ٍك  ئٌٝ ،ْٛاٌمبٔ  ٘نا  ِٓ

 . أشٙو  (6)  ٍزخ  رزغبٚى

  ٌٕشبؽ  اٌزؼ١ٍك  لواه  ٠َجك  41 :  اٌّبكح

 اٌمبْٔٛ  أؽىبَ  ِطبثمخ  ثٛعٛة  ئػناه   اٌغّؼ١خ

 (3)  ص٩صخ  أعً  أمؼبء  ػٕل .  ِؾلك  أعً  فٟ 

  ا٦ػناه  ثمٟ  ٚئما  ا٦ػناه  رج١ٍغ  ِٓ  أشٙو 

  رظخٌّقا اٌؼ١ِّٛخ  اٌٍَطخ  رزقن  علٜٚ  ثلْٚ

 ٘نا  ٠ٚجٍغ  اٌغّؼ١خ  ٔشبؽ  ثزؼ١ٍك  ئكاه٠ب  لواها

  ٍبهٞ  اٌزؼ١ٍك  ٠ٚظجؼ p  اٌغّؼ١خ  ئٌٝ  اٌمواه

 فؼٛيٌّا

 . اٌمواه  رج١ٍغ  ربه٠ـ  ِٓ  اثزلاء

 اٌزؼ١ٍك  لواه  فٟ  ثب٦ٌغبء  اٌطؼٓ  ؽك  ٌٍغّؼ١خ

 . رظخٌّقا  ا٦كاه٠خ  اٌمؼبئ١خ  اٌغٙخ  أِبَ

  اٌغّؼ١خ  ؽً  ٠ىْٛ  أْ  وٓ   42 : . ٌّبكحا

  ٠ٚجٍغ  اٌمؼبء  ؽو٠ك  ػٓ  ِؼٍٕب أٚ  ئهاك٠ب

 .  ا٨ػزّبك ٌٙب  ِٕؾذ  اٌزٟ  ٌٍٍَطخ

 اٌغّؼ١خ أػؼبء ؽوف ِٓ ا٦هاكٞ اٌؾً ٠ؼٍٓ

 .ا٤ٍبٍٟ ٌمبٔٛٔٙب ؽجمب

  ٔشبؽب  رّبهً  ؼ١ٕخٌّا  اٌغّؼ١خ  وبٔذ  ئما

  مٞ  أٚ/ ٚ  ػبَ  طبٌؼ  مٞ  وٕشبؽ  ثٗ ِؼزوفب

 رظخٌّقا  اٌؼ١ِّٛخ  اٌٍَطخ رزقن  ػ١ِّٛخ  ِٕفؼخ

  أٚ  ٩ٌّئّخ ا ، اٌزلاث١و  َِجمب  أفطود  اٌزٟ 

  اٍزّواه٠خ ػّبْ  لظل  ٠زقن٘ب  ِٓ  رىٍف

 . ٔشبؽٙب

 ٌّوفٛػخ ا  ثبٌمؼب٠ب  ا٦ف٩ي  كْٚ  43 :  بّكحاٌّ

 اٌغّؼ١خ ؽً ؽٍت ى٠ّٓ . اٌغّؼ١خ  ػؼبءأ ِٓ 

  :جًل ِٓ أ٠ؼب

  اٌّؾىّخ  أِبَ  رظخٌّقا  اٌؼ١ِّٛخ  اٌٍَطخ - 

  ٘نٖ  رّبهً  ػٕلِب  ئل١ّ١ٍب  رظخٌّقا ا٦كاه٠خ

 رٍه  غ١و  أفوٜ  أٔشطخ  ػلح أٚ  ٔشبؽب  اٌغّؼ١خ

  ؽظٍذ  أٚ  ا٤ٍبٍٟ لبٔٛٔٙب  ػ١ٍٙب ٔض  اٌزٟ 

  أعٕج١خ رٕظ١ّبد  ِٓ  ئ١ٌٙب  روك  أِٛاي  ػٍٝ

  أٚ  اٌمبْٔٛ  ٘نا  ِٓ  30  ٌّبكح ا  ٤ؽىبَ  فولب

  ثشىً  ٔشبؽٙب  ػٓ ِّبهٍخ  رٛلفٙب  ئصجبد ػٕل

 ، ٚاػؼ

  ِغ  ٌّظٍؾخ ا  ؽٛي  ٔياع  ؽبٌخ  فٟ  اٌغ١و - 

 . رظخٌّقا  اٌمؼبئ١خ  اٌغٙخ  أِبَ اٌغّؼ١خ

 ٌٍغّؼ١خ  ا٦هاكٞ  اٌؾً  ػٓ  ٠زورت  44 :  اٌّبكح

  ٌٍْٛمبٔ  ؽجمب  اٌؼمبه٠خإٌّمٌٛخ ٚ  ا٩ِ٤ن أ٠ٌٍٛخ 

 . ا٤ٍبٍٟ

  اٌمؼبئ١خ  اٌغٙخ  ػٓ  ٌّؼٍٓ ا  اٌؾً  ؽبٌخ  فٟ

  ٌٍمبْٔٛ  ؽجمب  ا٩ِ٤ن  أ٠ٌٍٛخ  رزُ، رظخٌّقا

 مٌه  ثق٩ف  اٌؼلاٌخ  لواه ٠مغ  ٌُ  ِب  ا٤ٍبٍٟ

 اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ

 رؼ١ٍك اٌجّؼ١خ -

 أْ اٌّقزظخ اٌمؼبئ١خ اٌغٙبد ٠ّىٓ

 ع١ّغ ٚ اٌغّؼ١خ ٔشبؽ رؼ١ٍك رؼٍٓ

 اٌقبطخ اٌزؾفظ١خ اٌزلاث١و

 اٌَّبً كْٚ ٩ِ٤ناثز١١َو

 ثٙب اٌغبهٞ اٌزٕظ١ّبد ٚ ثبٌمٛا١ٔٓ

 رملِٙب ػو٠ؼخ ٝػٍ ثٕبء اٌؼًّ

ؽَت  اٌّقزظخ اٌؼ١ِّٛخ اٌٍَطخ

 اٌّبكح فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌشوٚؽ

 ٘نٖ رٕزٟٙ ٚ .اٌمبْٔٛ ٘نا ِٓ 33

 هفؼذ ئما اٌمبْٔٛ ثمٛح اٌزلاث١و

 ثزٍه اٌمؼبئ١خ اٌّؼ١ٕخ اٌغٙخ

 هأٞ غٓ إٌظو ثظوف اٌؼو٠ؼخ

 32َ/. آفو ؽؼٓ ؽو٠ك

 ؽً ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ  دً اٌجّؼ١خ: -

 ِؼٍٕب أٚ اك٠بئه اٌغّؼ١بد ئؽلٜ

) اٌفصً ث١ٓ .اٌمؼبئ١خ ثبٌطوق

 اٌذً اٌمضبئٟ( اٌذً اإلسادٞ ٚ

 اٌغّؼ١خ أػؼبء ا٦هاكٞ اٌؾً ؼ٠ٍٓ

 ؽجمب لبٔٛٔب اٌّؼ١ْٕٛ ِٕلٚثُٙ أٚ

 اٌمبْٔٛ فٟ اٌٛاهكح ٥ٌؽىبَ

 .34 َ/ا٤ٍبٍٟ 

 ِىٍفخ اٌّؼ١ٕخ اٌغّؼ١خ وبٔذ ئما ٚ

 ِٕفؼخ أٚ ػبِخ فبئلح مٞ ثٕشبؽ

 اٌٍَطخ غٍٚ فٟ وبْ ػ١ِّٛخ،

 وً رزقن َِجمب، أْ اٌّؼٍٕخ اٌؼ١ِّٛخ

 ِٓ رىٍف أٚ ا٩ٌّئّخ اٌزلاث١و

 اٍزّواه٠خ ػّبْ لظل ٠زقن٘ب

  .اٌّمظٛك إٌشبؽ

 :اٌذً اٌمضبئٟ -

 ؽً اٌغّؼ١خ ٠طوأ أْ ٠ّىٓ  

 ؽٍت ػٍٝ ثٕبء اٌمؼبئ١خ ثبٌطوق

 ئما اٌغ١و شىٜٛ أٚ اٌؼ١ِّٛخ اٌٍَطخ

 رقبٌف أٔشطخ اٌغّؼ١خ ِبهٍذ

 غ١و رىْٛ أٚ ثٙب اٌّؼّٛياٌمٛا١ٔٓ 

 35َ/ .ا٤ٍبٍٟ لبٔٛٔٙب فٟ ٚاهكح

 ػٍٝ ثٕبء اٌّؾىّخ رأِو أْ ٠ّىٓ

 رلاث١و ثبرقبم اٌؼبِخ، ا١ٌٕبثخ ؽٍت

 اٌغّؼ١خ أ٩ِن ثّظبكهح أٚ رؾفظ١خ

 كْٚ اٌمؼبئٟ، ٌٍؾً رزؼوع اٌزٟ

 اٌٛاهكح ا٤فوٜ ثب٤ؽىبَ اٌَّبً

 36َ/.ثٗ اٌّؼّٛي اٌزشو٠غ فٟ

 اٌؾً ػٍٝ ٠زورت  أثبس اٌذً:

 ا٩ِ٤ن أ٠ٌٍٛخ اٌمؼبئٟ، أٚ ا٦كاهٞ

 فٟ عبء ٌّب ؽجمب اٌؼمبه٠خ ٚ إٌّمٌٛخ

 ا٤ٍبٍٟ اٌمبْٔٛ

 ٘نا ِٓ 35 اٌّبكح أؽىبَ ِواػبح ِغ

 .اٌمبْٔٛ

 فٟ اٌمبٟٔٛٔ اٌطؼٓ ِّبهٍخ أْ غ١و

 اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ

دً رؼّل اٌٍَطخ ا٦كاه٠خ ئٌٝ 

لف ، رَؼٝ ٌغ١و اٌٙ أ٠خ جّؼ١خ

اٌنٞ ؽلك فٟ لبٔٛٔٙب ا٤ٍبٍٟ 

كْٚ ا٦ف٩ي ثب٨ؽىبَ ا٤فوٜ 

اٌزٟ ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌزشو٠غ... 

٠ٚزورت ػٍٝ لواه ؽٍٙب ِٕغ 

ا٨عزّبػبد ٚ ئغ٩ق اٌّؾً 

ٚؽغي ا٩ِ٤ن ؽَت اٌى١ف١بد 

 6اٌزٟ ٠ؾلك٘ب اٌزٕظ١ُ" َ/

٠ّىٓ ٌٍٍَطخ ا٦كاه٠خ اٌّؼ١ٕخ 

الصبء ثؼل رمل٠ُ اػناه ، 

ه َِجت اٌّؼٕٟ ثموااٌؼضٛ 

ؽَت اٌى١ف١بد إٌّظٛص 

 .9ػ١ٍٙب فٟ اٌزٕظ١ُ" َ/

رى١ف ِلح اٌغّؼ١خ ِغ ٘لفٙب 

 ٚرؾلك لبٔٛٔٙب ا٤ٍبٍٟ

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌغّؼ١خ اٌزٟ ثٍغذ 

اٌٙلف اٌّوٍَٛ ٌٙب فٟ لبٔٛٔٙب 

ا٨ٍبٍٟ أْ رٛلف أػّبٌٙب أٚ 

 14رؾً. َ/

٠ّىٓ أْ ٠إكٞ هفغ رمل٠ُ 

اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ئٌٝ اٌياَ 

ل٠ل ١٘ئزٙب اٌّل٠وح اٌغّؼ١خ ثزغ

ٚا١ٌَّوح ، لجً ا٨عً اٌّؾلك 

فٟ لبٔٛٔٙب ا٤ٍبٍٟ وّب رزقن، 

اْ الزؼٝ ا٨ِو، رلاث١و رظً 

". 6ؽَت اٌّبكح   إٌٝ دٍٙب

/َ16 

٠إكٞ ػلَ اؽزواَ اٌغّؼ١خ 

اٌّنوٛهح ٍبثمب  17ثٕض اٌّبكح 

ئٌٝ رطج١ك اٌزلاث١و إٌّظٛص 

ٚاٌّزؼٍمخ  6ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

 17. َ/ثبٌذً

 18ٞ ا٦ف٩ي ثأؽىبَ اٌّبكح ٠إك

اٌفموح ا٨ٌٚٝ ئٌٝ ئعواء اٌؾً 

 .18ٌٍغّؼ١خ . َ/

( اٌّزؼٍمخ 22ِقبٌفخ اٌّبكح ) 

ثبٔؼّبَ اٌغّؼ١خ ئٌٝ اٌغّؼ١بد 

ا٤عٕج١خ ثامْ َِجك ٠ٛكٞ ئٌٝ 

رطج١ك ا٨ؽىبَ إٌّظٛص 

ِٓ  6ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

 .22اٌمبْٔٛ.َ/

 اٌؼمٛثبد اٌمضبئ١خ

أٚ ٠ؼبلت وً ِٓ ٠إٌٍ عّؼ١خ 

٠وأً أٚ ٠ل٠و عّؼ١خ ٍِغبح أٚ 

ِٕؾٍخ أٚ ٠ىْٛ ػؼٛا ف١ٙب، 

ثبٌؾجٌ ِٓ ٍٕخ ئٌٝ ؽٌّ 

ٍٕٛاد ٚثغواِخ ِب١ٌخ رمله ِب 

ك ط  700000ٚ  30000ث١ٓ 

ِٓ د١ث 

اٌؼمٛثبد 

)اٌزذاث١ش 

اٌمضبئ١خ 

 ٚاإلداس٠خ(
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 اٌؼمٛثبد اٌجضائ١خ
دج(  2000ٌعاقب بؽرامة مالٌة تتراوح بٌن ألفً )

ل من رفض تسلٌم دج( لك 5000) وخمسة أالؾ دٌنار

من القانون ،  11 و 11الوثائق المذكورة فً المادتٌن 

وٌتعلق االمر بالتعدٌالت التً تدخلها الجمعٌات على 

قانونها األساسً والتؽٌٌرات التً تطرأعلى هٌئاتها 

التنفٌذٌة ، وكذا نسخ عن محاضر اجتماعاتها 

وتقارٌرها األدبٌة والمالٌة السنوٌة إثر انعقاد جمعٌة 

الموالٌة  اٌوم 30امة عادٌة أو استثنائٌة، فً أجل ع

 منه 51م/ .للمصادقة علٌها

ٌتعرض كل عضو أو عضو مسٌر فً جمعٌة لم ٌتم 

تسجٌلها أو اعتمادها ، معلقة أو محلة وٌستمر فً 

( أشهر 03النشاط باسمها إلى عقوبة الحبس من ثالثة )

لؾ ( أشهر، وؼرامة مالٌة تقدر بٌن مائة أ6) إلى ستـة

دج( إلى ثالثمائة ألؾ  100000) دٌنار

   46/م. دج( 300000دٌنار)

 رٛلف اٌؾً، ثٙنا اٌمؼبئٟ اٌؾىُ

 ٠ظله ؽزٝ اٌغّؼ١خ أ٩ِن أ٠ٌٍٛخ

 37َ/ .إٌٙبئٟ اٌمؼبئٟ اٌؾىُ

 ٠ؾلك اٌمبْٔٛ ٘نا ٤ؽىبَ ف٩فب

 اٌّإٍ٘خ اٌغّؼ١بد ١ٍو ٚ رٕظ١ُ

 اٌؼ١ِّٛخ ٌٍٍَطبد وأػٛاْ ٌٍؼًّ

 اٌشؼج١خ ا٦ٍؼبفبد رٕظ١ُ ١ِلاْ فٟ

 ؽو٠ك ػٓ اٌؾوة أٚ اٌٍَُ ٚلذ

 38َ/ .اٌزٕظ١ُ

 األدىبَ اٌجضائ١خ

 ( 03 ) ص٩صخ ِٓ ثبٌؾجٌ ٠ؼبلت

 ثغواِخ ٚ ( 02 ) ٍٕز١ٓ ئٌٝ أشٙو

 ٚ كط 50.000 ١ٓث رزواٚػ ِب١ٌخ

 ٘بر١ٓ ثاؽلٜ أٚ كط100.000

 ٠ل٠و أٚ ١َ٠و ِٓ وً فمؾ اٌؼمٛثز١ٓ

 أٚ ِؼٍمخ أٚ ِؼزّلح غ١و عّؼ١خ

٠ًَٙ  أٚ ئؽبه٘ب فٟ ٠ٕشؾ أٚ ِٕؾٍخ

 45أػؼبئٗ /َ/ اعزّبع

 فٟ اٌغّؼ١خ أ٩ِن اٍزؼّبي

 أغواع فٟ أٚ شقظ١خ أغواع

 ا٤ٍبٍٟ، لبٔٛٔٙب فٟ ٚاهكح أفوٜ

 ٚفمب ػ١ٍٗ ٚ ٠ؼبلت ٥ٌِبٔخ ف١بٔخ

 46َ/ .اٌؼمٛثبد لبْٔٛ ٤ؽىبَ

 2.000 ث١ٓ رزواٚػ ثغواِخ ٠ؼبلت 

 هفغ ِٓ وً كط 5.000 ٚ  كط

 ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌّؼٍِٛبد رمل٠ُ

 47َ.اٌمبْٔٛ ٘نا ِٓ 18اٌّبكح فٟ

 ) ٚوؤٕٔب أِبَ لبْٔٛ ٌٍؼمٛثبد(

أٚ ثاؽلٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ فمؾ 

، كْٚ ا٦ف٩ي ثب٤ؽىبَ 

ا٤فوٜ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ 

 اٌزشو٠غ اٌّؼّٛي ثٗ.

٠ٚؼبلت ثٕفٌ اٌؼمٛثخ وً ِٓ 

عّٕبع أػؼبء عّؼ١خ ًٍٙ ا

 ِٕٗ. 7ٍِغبح أٚ ِٕؾٍخ. َ/

فٟ اٌؾبٌخ اٌؼى١َخ اٌّقبٌفخ 

ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ رطجك  14ٌٍّبكح 

 14أؽىبَ اٌّبكح اٌَبثؼخ ِٕٗ. َ/

٠إكٞ ػلَ اؽزواَ اٌغّؼ١خ 

اٌّنوٛهح ٍبثمب  17ثٕض اٌّبكح 

ئٌٝ رطج١ك اٌزلاث١و إٌّظٛص 

 17ِٕٗ. َ/ 7ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

اٌّزؼٍمخ  22ِقبٌفخ اٌّبكح 

ثبٔؼّبَ اٌغّؼ١خ ئٌٝ اٌغّؼ١بد 

ا٤عٕج١خ ثامْ َِجك ٠ٛكٞ ئٌٝ 

رطج١ك ا٨ؽىبَ إٌّظٛص 

ِٓ اٌمبْٔٛ.  6ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

/َ22. 

 أثبس دً اٌجّؼ١خ:

رإٚي أ٩ِن اٌغّؼ١خ فٟ ؽبٌخ 

ؽٍٙب اٌطٛػٟ أٚ اٌمبٟٔٛٔ ؽجمب 

 ٤ؽىبَ لبٔٛٔٙب ا٤ٍبٍٟ.

٠ّٚىٓ اٌؾىُ ثّظبكهح أِٛاٌٙب 

ذ ثب٤ؽىبَ اٌٛاهكح فٟ ئما أفٍ

 ِٓ اٌمبْٔٛ. 6ٚ  4اٌّبكر١ٓ 
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 ػالِٟ ٚاٌشلبثخ ػ١ٌٗ١ٍبد إٌشبط اإل: دساعخ ِمبسٔخ 8٢. 2جذٚي 

 
 12ِإهؿ فٟ  01-82لبْٔٛ هلُ  

 6اٌّٛافك  1402هث١غ اٌضبٟٔ 

 ٠زؼّٓ لبْٔٛ 1982 فجوا٠و

 ا٦ػ٩َ

 اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ() 

 8ِإهؿ فٟ  07-90لبْٔٛ هلُ 

اٌّٛافك أثو٠ً  1410هِؼبْ 

  اٌّزؼٍك ثب٦ػ٩َ 1990

 )اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػبدٞ(

 05-12اٌمبْٔٛ اٌؼؼٛٞ هلُ 

 1433طفو  18ِإهؿ فٟ 

اٌّزؼٍك  ٠2012ٕب٠و  12اٌّٛافك 

  ثب٦ػ٩َ

)اٌّؼبٌجخ ثمبْٔٛ ػضٛٞ طجمب 

 اٌذعزٛس(ِٓ  123ٌٍّبدح 

من حٌث 
المالٌة  الرقابة

 وغٌرها

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

سنوي لحساب االستثمار "البد من تقدٌم 
بؤسماء  مإسساتهم وقائمة وحصٌلة نشاط

 الصحفٌٌن المستخدمٌن لدٌها.
عدد النسخ المسحوبة ومبٌعات كل عدد منها 

 .>4أشهر" م/ 6كل 

 
 
 
 
 

 اٌشلبثخ اٌؼبِخ

المذكورة فً  " كل تؽٌٌر ٌلحق بالبٌانات
المتعلقة بالتصرٌح البد أن ٌصرح  49المادة 

 8خالل  48بها للسلطات المذكورة بالمادة 
 منه. :4أٌام" م

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

"ٌجب على عناوٌن اإلعالم وأجهزته 
تبرر مصدر األموال التً ٌتكون أن 

منها رأسمالها واألموال الضرورٌة 
 وتصرح بذلك.لتسٌٌرها 

عنوان أو جهاز  كما ٌجب على كل
إعالمً ٌحصل على إعانة مهما ٌكن 
نوعها أو ٌرتبط عضوا بالهٌئة التً 

تقدم إلٌه اإلعانة وٌذكر هذا االرتباط ما 
عدا العناوٌن واألجهزة اإلعالمٌة 

 التابعة للقطاع العام
ٌمنع تلقً إعانات مباشرة أو ؼٌر 

مباشرة من أٌة جعة أجنبٌة شخصا 
و كحكومة طبٌعٌا كانت أو معنوٌا أ

) تشدٌد نوعا ما الرقابة منه  ;4"م/

 المالٌة(

 اٌشلبثخ اٌؼبِخ

 41" التصرٌح بالتؽٌٌر ٌكون فً أجل 

 ) تمدٌد فً اآلجال" .منه 51أٌام" م/

 

 اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ

ٔفٌ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ ؽٛي رجو٠و " 

 .29َ/ ا٤ِٛاي فٟ ٘نا اٌغبٔت"

" ػوٚهح ٔشو ؽظ١ٍخ اٌؾَبثبد 

إٌَخ اٌفبهؽخ، ٚفٟ ِظبكلب ػ١ٍٗ ػٓ 

ؽبٌخ ػلَ اٌم١بَ ثنٌه ٠ٛعٗ ٌٙب ئػناه 

٠َٛ ، ٚفٟ ؽبٌخ ػلَ  30ٌٍٕشو فٟ أعً 

إٌشو ٌٍَطخ ػجؾ اٌظؾبفخ اٌّىزٛثخ 

أْ رموه ٚلف طلٚه ئٌٝ غب٠خ ر٠َٛخ 

) ٔالدظ رشذ٠ذ  .30ٚػؼ١زٙب "َ/

 صبسَ فٟ ِجبي اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ.(
 

 اٌشلبثخ اٌؼبِخ

ػجؾ " اٌزظو٠ؼ ثبٌزغ١١و ٌٍَطخ 

اٌظؾبفخ اٌّىزٛثخ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ فٟ 

أ٠بَ. رٍَُ ٌٗ ٚص١مخ اٌزظؾ١ؼ  10أعً 

) ٠َٛ اٌّٛا١ٌخ ٌزبه٠ـ اٌزج١ٍغ"  30ف٩ي 

 ِٕخ ضّبْ فٟ ٘زٖ إٌمطخ(

 

من حٌث 
 تنظٌم المهنة

نظمها الباب الثانً من هذا القانون بالمواد 

  48إلى  00من 

 تعرٌف الصحفً -0
كونه  ٌنظر للصحفً من وجهة النظر إلى

 "67م  66موظؾ م/

ٌعتبر صحفٌا محترفا كل مستخدم فً 
صحٌفة ٌومٌة أو  دورٌة تابعة للحزب أو 
للدولة..." ومن جهة أخرى نظر إلٌه كمناظل  

ٌعمل الصحفً المحترؾ بكل مسإولٌة  68م/

، كما تحددها على تحقٌق أهداؾ الثورة
النصوص األساسٌة لحزب جبهة التحرٌر 

 الوطنً"
 ن أوجب على الصحفً أن تكونهذا القانو

لكن سمح  66م /مهنته األساسٌة والوحٌدة 

بنشاطات تعلٌمٌة  أن ٌقوم 74له بالمادة 

ضمن المعاهد والمإسسات التابعة للحزب 
والدولة طبقا للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة 

 المعمول بها.

الثانً إلى  أدرج تنظٌم المهنة فً الباب
، وبالتالً الخلط جانب إصدار النشرٌات

بٌن تنظٌم المهنة اإلعالمٌة التً هً 
من اختصاص المنظمات المهنٌة وبٌن 

إلعالمٌة التابعة للقطاع المؤسسات ا
نها وبٌن حقوق النشر من العان وبٌ

 جهة اخرى.
 تعرٌف الصحفً -0

هذا القانون أبعد صفة الموظؾ 
وعرؾ  ;5والمناضل عن الصحفً م/

الصحفً المحترؾ بؤنه كل شخص 
ٌتفرغ للبحث عن األخبار وجمعها 
وانتقائها ، واستؽاللها وتقدٌمها خالل 

نته نشاطه الصحفً الذي ٌتخذه مه
 المنتظمة ومصدرا رئٌسٌا لدخله"

بمفهوم المخالفة تمنح  >5هذا القانون م/

للصحفً حرٌة أكبر فً القطاع الخاص 
لممارسة نشاطه فً أكثر من جهاز 

دط ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ ٔظّٙب اٌجبة اٌغب

 115إٌٝ  73ثبٌّٛاد ِٓ 
 تعرٌف الصحفً -0

عرؾ الصحفً المحترؾ بؤنه كل شخص 
ٌتفرغ للبحث عن األخبار وجمعها 

وانتقائها ،  ومعالجتها و تقدٌم الخبر لدى 
نشرٌة دورٌة أو وكالة أنباء أو خدمة 

اتصال سمعً بصري أو وسٌلة إعالم عبر 
ه األنترنٌت وٌتخذ هذا النشاط مهنت

 6:المنتظمة ومصدرا رئٌسٌا لدخله." م/

" كما ٌعد صحفٌا محترؾ كل مراسل دائم 
)  7:له عالقة تعاقدٌة مع جهاز إعالم " م/

 توسٌع فً تعرٌؾ الصحفً(
من القانون العضوي على  ::تمنع المدة 

الصحفً الذي ٌمارس مهنة دائمة لدى 
نشرٌة دورٌة او وسٌلة إعالم أن ٌإدي 

أخرى إال بترخٌص من عمال لحساب جهة 
 .::الهٌئة المستخدمة. م/
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 بطاقة الصحفً -4
تسلم له من طرؾ وزٌر اإلعالم بناء على 

) ٌحدد كٌفٌة تشكٌلها وسٌر  رأي لجنة وطنٌة
عملها بموجب التنظٌم( بعد أن ٌإشر علٌها 

 .;6و  :6وزٌر الداخلٌة م 

 
 واجبات  وحقوق الصحفً -0

 الواجبات: -
" تحقٌق أهداؾ الثورة كما تحددها  -

النصوص األساسٌة لحزب جبهة التحرٌر 
 منه. 68الوطنً م 

" أن ٌمارس مهنته ضمن منظور عمل  -
ً تنظمها ٌارات التنظامً فً خدمة االخت

، ان ٌحترس النصوص األساسٌة للبالد
، أن إدخال أخبار خاطئة أو ؼٌر ثابتة من

ٌحترس من استعمال االمتٌازات المرتبطة 
بمهنته فً أؼراض شخصٌة ، أن ٌحترس 
من تقدٌم أي عمل ٌمجد مزاٌا مإسسة 

 75م/. ..."
أن ٌكون عمله فً إطار السمو بالمثل  -

ان والسالم والتعاون العلٌا لتحرٌر االنس
ضمن روح العدالة والمساواة بٌن 

 76الشعوب ". م/
) تضٌٌق الخناق على الصحفً لكثرة 

 الواجبات(
 
 الحقوق -

الحق فً تكوٌن مهنً مستمر فً إطار 
األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول 

 71م/ بها.
ضمن  الحق فً أن ٌقوم بنشاطات تعلٌمٌة

للحزب  المعاهد والمإسسات التابعة
والدولة طبقا للنصوص التشرٌعٌة 

 74م/ والتنظٌمٌة المعمول بها.

 78الحق فً الوصول إلى مصادر الخبر. م/

) عدم إدراج الحق فً التعوٌض دون أي 
 مبرر ٌستحق الذكر(

 السر المهنً -0
 ;7هو حق وواجب فً نفس الوقت. م/ -

 ،المبدأ ٌستثنى من المجال العسكريهذا  -
ستراتٌجً ، عندما المجال االقتصادي اال

ٌمس اإلعالم أمن الدولة، عندما ٌمس 
ا ٌتعلق االمر معند أطفال أو مراهقٌن،

 .>7بؤسرار التحقٌق م/

ال ٌمكن اإلعفاء من السر المهنً أثناء  -
ممارسة الصحفً لعمله إال بترخٌص 
مكتوب من السلطة صاحبة الحق فً 
التعٌٌن والتوظٌؾ باستثناء الحاالت التً 

لتشرٌع والتنظٌم المعمول به. ٌنص علٌها ا
 .81م/

 حماٌة الصحفً -4
ٌمنح له نوع من الحماٌة لكن دون تفصٌل 

 .85و 84فً المادتٌن 

 مسؤولٌة الصحفً -0

 إعالمً بخالؾ القطاع العام.
 
 

 بطاقة الصحفً -4
لم ٌحدد القانون الجهة المسإولة عن 

تسلٌم البطاقة وترك هذا األمر للمجلس 
  61عالم. م/األعلى إل

 
 

 واجبات  وحقوق الصحفً -0
 الواجبات: -

مارس المهنة فً ظل احترام أخالق ت" 
 آداب المهنة ومن ثم ٌجب علٌه:و

احترام حقوق المواطنٌن الدستورٌة 
والحرٌات الفردٌة، الحرص الدائم على 

تصحٌح تقدٌم إعالم كامل وموضوعً، 
، التحلً أي خبر ٌتبٌن أنه ؼٌر صحٌح

حق للصحفً أن ٌرفض بالنزاهة.... ٌ
أي تعلٌمة تحرٌرٌة آتٌة من مصدر 

 71آخر ؼٌر مسإولً التحرٌر. م/

) نالحظ أن لفقرة االخٌرة تمنح 
الصحفً بعض من االستقاللٌة فً 

 ممارسة مهنته(
 الحقوق:

الشًء الجدٌد الذي جاء به القانون فً 
منه  67هذا المجال ما ورد فً المادة 

لتعوٌض التً تمنح للصحفً الحق فً ا
 فً حالة فسخ العقد؟

مع جملة من الحقوق المنصوص علٌها 
 .69 68 66فً المواد 

 
 السر المهنً -0

هو حق وواجب فً نفس الوقت.  -
 :6م/

الجدٌد هو الزام الصحفٌٌن والمإلفٌن  -
الذٌن ٌستؽلون أسماء مستعارة أن 
ٌعلموا كتابٌا مدٌر النشرٌة بهوٌتهم 

 ;6قبل نشر مقاالتهم. م/
ٌة ملزم بالسر المهنً مدٌر النشر -

الذي ٌحرر منه فً حالة حصول 
متابعة قضائٌة ضد كاتب مقال ؼٌر 

  >6موقع أو موقع باسم مستعار. م/
 

 
 حماٌة الصحفً -4

برزت أكثر من خالل الحماٌة والحق فً 
التعوٌض بعد فسخ العقد المنصوص 

 .67علٌها فً المادة 

 
 
 
 
 
 

) قد ٌفهم منه على أنه نوع من التقٌٌد لكن 
 قد كون لحماٌة حرٌة اإلعالم وتعدده(.

 بطاقة الصحفً -4
تصدرها لجنة تحدد تشكٌلتها وتنظٌمها 

 9:وسٌرها عن طرٌق التنظٌم. م/
 
 

 واجبات  وحقوق الصحفً -0
 الواجبات: -

ب أن تقرٌبا نفس األحكام. حٌث ٌج
تمارس المهنة فً إطار االحترام 

 5>الكامل ألداب وأخالقٌات المهنة م/

 منه. 5مع مراعاة أحكام المادة 

تم إنشاء مجلس أعلى ٌسنى المجلس 
األعلى آلداب وأخالقٌات المهنة 

الصحافة، حٌث ٌنتخب أعضاإه من 
بٌن الصحفٌٌن المحترفٌن، ونظمته 

 .>> ;> :> 9> 8> 7>المواد 
 الحقوق  -

لشًء الجدٌد هو منح الصحفً عن ا
طرٌق إلزام الهٌئة المستخدمة اكتتاب 

تؤمٌن على حٌاته فً حالة إرساله 
لمناطق الحرب أو التمرد أو المناطق 
التً تشهد أوبئة وكوارث طبٌعٌة أو 

أٌة منطقة أخرى تعرضه للخطر ، وله 
أن ٌرفض التنقل فً حالة عدم منحه 

نً. التؤمٌن دون أن ٌعد ذلك خطؤ مه

 .4>و 1>م/

 السر المهنً -0
بالنسبة للصحفً والمدٌر  حقٌعد 

المسإول طبقا للتشرٌع والتنظٌم 
 المعمول به

نفس األحكام فً حالة االسم المستعار. 

 9;م/
 مسؤولٌة الصحفً -4

_ المسإولٌة ٌتحملها المدٌر مسإول 
النشرٌة أو مدٌر جهاز الصحافة 

إللكترونٌة، وكذا صاحب الكتابة أو 
كل كتابة أو رسم ٌتم نشرها الرسم، ل

من طرؾ نشرٌة دورٌة أو صحٌفة 
 إلكترونٌة. 

وٌتحمل مدٌر خدمة االتصال السمعً 
البصري أو عبر االنترنٌت وصاحب 

الخبر الذي تم بته المسإولٌة عن الخبر 
السمعً و/أو البصري المبث من قبل 
خدمة االتصال السمعً البصري أو 

 .448عبر األنترنٌت. م

قانون المستفٌد من حق _ حدد ال

و   414التصحٌح والرد فً المادة 

 منه ، حٌث  415
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إقرار مسإولٌة المدٌر وصاحب النص  -
 5:و  4:م/

 6:إقرار مسإولٌة مدٌر المطبعة م/ -

 .411لكن تتقادم لمدة معٌنة م/
التصحٌح مقتصر على السلطة العمومٌة  -

 41ٌنشر فً أجل أقصاه  8: ،7:م/

 .9:ٌوم م/
منح الحق للشخص الطبٌعً والمعنوي  -

 .>:بالرد فً حالة نشر ما ٌضره م/

 

 
 

 مسؤولٌة الصحفً -0
لتشمل  توسٌع المسؤولٌة -

المدٌر والكاتب للمقال والبائع 
 .75و 74والموزع والطابع م/

من حق  لم ٌحدد المستفٌد -
التصحٌح وٌجب أن ٌنشر فً 
أجل ٌومٌن من تارٌخ تقدٌم 

 .77الشكوى م/
منح للشخص حق الرد أو حق  -

 رفع دعوى قضائٌة 
) هذا القانون حرص كثٌرا على 
حماٌة كرامة األشخاص 

 وسمعتهم(
 

منح لكل شخص ٌرى أنه تعرض 
التهامات كاذبة من شؤنها المساس 

بشرفه أو سمعته أن ٌستعمل حقه فً 

الذي ٌكون برسالة مضمنة  414الرد م/

ٌوم إذا تعلق األمر  61فً أجل 

بصحٌفة ٌومٌة أو خدمة اتصال سمعً 
و جهاز إعالم إلكترونً، بصري أ

ٌوم فٌما ٌخص النشرٌات الدورٌة  91و

 .416األخرى. م/

 ) تقٌٌد المعنً باآلجال عند الرد( 
منح الحق فً اللجوء إلى قاضً 

االستعجال للمطالبة بالنشر اإلجباري 
 للرد.

 411) تنظٌم محكم للرد بالمواد من 

 (447إلى 

من حٌث 
 العقوبات
اإلدارٌة 
 والقضائٌة

فٌما ٌتعلق  :44إلى  8;واد من الم -

 بالعقوبات عن المخالفات العامة.
فٌما ٌتعلق  459إلى  ;44المواد من  -

 بحماٌة السلطة العمومٌة و المواطن.
من مواد  4/6مادة )أكثر من  75 -

 القانون(. 
ٌتضمن عدة أنواع من المخالفات الجزائٌة 

 وعقوبات تتراوح بٌن الؽرامة والحبس.
ٌخضع مرتكبو المخالفات ) جرت العادة أن 

والجناٌات والجنح عن طرٌق الصحافة 
ووسائل اإلعالم إلى القوانٌن العامة ، مثل 
ؼٌرهم من المواطنٌن وبعضها اآلخر ٌسند 
إلى قواعد األخالقٌات المهنٌة التً تصدر 

عن المنظمات المهنٌة ، القارئ للقانون 
للوهلة األولى ٌظن أنه أمام قانون  5/14;

وهذا ٌبرز ولٌس قانون اإلعالم.  العقوبات
ال حرٌة اإلعالم خالل التقٌٌد الصارم فً مج

 .(هذه الفترة

 

)الباب  >>إلى  ::المواد من  -

 المتعلق باألحكام جزائٌة(.
مادة، وهً مخالفات  56تضمنت   -

 تتراوح بٌن الؽرامات والحبس 
-  

رم١ٍص ٔغجٟ فٟ ػذد اٌّٛاد إٌٝ ) 

خ ِبدح = إٌظش إٌٝ دش٠ 23دٛاٌٟ 

اإلػالَ ثؤوثش رذش٠ش ػّب وبٔذ ػ١ٍٗ 

 عبثمب(

رُ إٌض ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌزبٍغ اٌّزؼٍك 

ثبٌّقبٌفبد اٌّزورجخ فٟ ئؽبه ِّبهٍخ 

 إٌشبؽ ا٦ػ٩ِٟ، 

ِبكح ) َ  11رؼّٕذ ٘نٖ ا٤ؽىبَ فٟ 

(، رزٕٛع ٘نٖ 126ئٌٝ اٌّبكح 116

اٌؼمٛثبد ث١ٓ اٌزٛل١ف إٌٙبئٟ 

بكهح ٚاٌّإلذ، اٌغواِبد اٌّب١ٌخ، ِٚظ

 ا٤ِٛاي ِؾً اٌغٕؾخ.

)رم١ٍص ِؼزجش فٟ ػذد اٌّٛاد إٌّظّخ 

ٌٍجضاءاد ِغ غ١بة وٍٟ ٌؼمٛثخ 

 اٌذجظ (
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 ٘ـنـاتـاخل

يتـ مالحظتيا مع الوقت،  نقائصنتيجة لتسجيؿ اإلصالحات بصفة عامة  تكوف
إصالحات  ستعداد لتنفيذ، و إذا كاف اإلو التقميؿ منيا يااستدراكبيدؼ  اإلصالحاتفتأتي 
بداية العاـ البالد  شيدتياحتجاجات التي اإلكرّد فعؿ السمطات إزاء  قد جاء شاممة
تغيرات جذرية، فإف ذلؾ لـ يكف إال  عرؼسياؽ دولي  ، و التي جاءت في2011

مع  تتجاوبكما أنيا  أو مؤسسات، كانوا مواطنيف ،استجابة النشغاالت الجزائرييف
بناء أسس ديمقراطية  الحريات و لتكريس الحقوؽ و ، و ذلؾالمشروعة الشعب طموحات

 المجتمع المدني.أطراؼ  يساىـ فييا كافة الفاعميف السياسييف و

 أكثر في مجاؿ الحريات، أف يكوفأي إصالح يفترض في  و في ىذا الصدد،
، الثقافيةاإلقتصادية و و اإلجتماعية  السياسية و كؿ جوانبيافي و  ضمانا لمحريات العامة،

 الممارسة الديمقراطية. الشكؿ الذي يكّرسب و

سابقة الذكر في مجموعة القوانيف التي طرحت عمى اإلصالحات تجسدت و لقد 
 ،2012 مع بدايةصدرت  ، و2011مصادقة في دورة الخريؼ لسنة ال البرلماف لممناقشة و

في ر، لمحريات العامة في الجزائ في اإلطار القانونيأمال في أف تحدث تغييرات عميقة 
 النشاط.  و يسالتأس تيمرحم

فالقوانيف التي تـّ ، أي إصالحاتاألمؿ في إمكانية تحقيؽ ىذا لكف، تضاءؿ 
نفتاح الذي أعمف أف تستجيب إلى منطؽ التحرير و اإل، بداًل مف 2012في يناير  عتمادىاا

لحريات العامة مّما يتناقض مع تراجعًا في ا تعكسفقد ، في خطابو رئيسالعنو 
الخاص لتزامات الدولية التي قطعتيا الجزائر عمى نفسيا، بما في ذلؾ العيد الدولي اإل

 ،في الواقع، فبات واجبًا إجراء اإلصالحات المنشودة قدل و ،السياسية بالحقوؽ المدنية و
، الحياة السياسية و المدنيمزيدا مف القيود عمى المجتمع  ىذه النصوص القانونية فرضت

  مف تعزيز السيطرة عمى المجتمع ككؿ.ثر فأكثر أك ت السمطةمكن و
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القانونيف العضوييف في مثمة الم ،قوانيف الثالثممف خالؿ التحميؿ المفصؿ لف
لتعرؼ عمى تـ االقانوف المتعمؽ بالجمعيات،  اإلعالـ و باألحزاب السياسية و يفالمتعمق
تحديد عناصر  و السابقة،تقدـ أو تراجع ىذه القوانيف بالمقارنة مع النصوص   مدى

عمى أرض  الممارسات اإلدارية ستمرارية بالمقارنة مع التشريعات السابقة واإل القطيعة و
 : نتائج، نذكر أىمياتسجيؿ جممة مف الو ىو ما مكننا مف  الواقع؛

  اإلصالحمقابؿ ضمانات قميمة ال تتطمع إلى مستوى  "مييمنة"إدارة: 

المواطنيف  مى المجتمع الجزائري وىذه المسائؿ تأثر بشكؿ غير مباشر عإف 
األحزاب السياسية  بشكؿ عاـ. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كانت القوانيف المتعمقة بالجمعيات و

عتماد أو الموافقة عمى التسجيؿ قد تشكؿ الطعف في قرارات اإلدارة برفض اإلإمكانية  تتيح
، عؿ التمتع بيذا الحؽ وىماً إلى ج في حاؿ لـ يؤد غياب العدالة المحايدة ،ً عنصرًا إيجابيا

 .يصعب تجّنب تعسؼ اإلدارةفإنو 

نوعية نصوص القوانيف، ال تزاؿ تجاوزات اإلدارة في  فبغض النظر عف طبيعة و
و فتح المجاؿ لمحرية األحزاب السياسية و ممارستيا تشكؿ عقبة أماـ إنشاء الجمعيات 

ميس فوجوب تبرير الرفض،  عمى تنص قوانيف اإلصالحعمى الرغـ مف أف  ، واإلعالمية
يضمف تسميـ  يوجد ماال  وحتراـ السمطات اإلدارية ليذا البند، كما أنإىنالؾ ما يضمف 

 الت اإليداع إلى األحزاب أو الجمعيات.و صو 

 نتيجة سمبية لمقوانيف الجديدة: 

قيوده بشكؿ مفّصؿ، فالتحميؿ  إذا كاف تحميؿ كؿ نص يسمح برؤية أحكامو و
جاىات السمبية المشتركة بيف تف الجديدة يسمط الضوء عمى بعض اإلوانيالشامؿ ليذه الق

السياسية المنصوص عمييا  تشكؿ خرقًا لمحقوؽ المدنية ويمكف أف التي  و ،القوانيف سائر
و نذكر ىا ىنا عمى  الجزائر، طرؼ مف عمييا دؽاتفاقيات الدولية المصفي اإل

التي تفتح الباب عمى  و ،قةر دقيغي استخداـ مصطمحات شديدة الغموض و :الخصوص
امتيازات السمطة التنفيذية؛ فرض قيود إضافية  مصراعيو لمتعسؼ؛ زيادة صالحيات و
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نظاـ الترخيص المسبؽ  عمى اإلبقاء أو التعاوف مع الدوؿ األجنبية؛فيما يتعمؽ بالعالقات 
 .واسعة النطاؽ لمتعميؽ أو الحؿ المبررات؛ التصريحنظاـ بدؿ 

نصوص القوانيف  تتضمن :غير دقيقة طمحات شديدة الغموض واستخداـ مص -
اإلعالـ إشارات إلى شروط غامضة وغير  الجمعيات و المتعمقة باألحزاب السياسية و

القيـ "  و " الثقافة المجتمعية" و " القيـ الوطنية" و "اليوية الوطنية"دقيقة مثؿ 
مف ائعة في مختمؼ النصوص ، فيذه الصيغ الش"والمكونات األساسية لميوية الوطنية

التي يمكف  ، وواسعة النطاؽالتعزز المخاوؼ بشأف التفسيرات التعسفية شأنيا أف 
 و ذلؾ بالنظر إلى ما يمكف قولو حوؿ مدى ،استغالليا لمسمطات اإلدارية أو القضائية

 ىذه السمطات.   استقاللية و شفافية
نصوص القوانيف  تمنحؿ عاـ، بشك :امتيازات السمطة التنفيذية زيادة صالحيات و -

اإلعالـ وزارة الداخمية صالحيات واسعة،  الجمعيات و األحزاب السياسية وبالمتعمقة 
الموافقة عمى ب عندما يتعمؽ األمرأيضًا  لكف التأسيس، وفي مرحمة ليس فقط 

باإلضافة و  ؛األحزاب السياسية اسية لمجمعيات والتغييرات فيما يتعمؽ باألنظمة األس
تصريح وزارة الداخمية، ُيضاؼ اإلخطار المسبؽ المطموب مف وزارة الشؤوف  إلى

عمؽ باإلعالـ، يخضع طمب يت مافيأما  ،ندما يتعمؽ األمر بجمعيات أجنبيةالخارجية ع
 صدارات أجنبية بشكؿ مباشر لتصريح مف قبؿ وزارة الشؤوف الخارجية.إاستيراد 

باإلضافة إلى  :التعاوف مع الدوؿ األجنبيةما يتعمؽ بالعالقات أو فرض قيود إضافية في -
وزارة الخارجية، فأي عالقة أو تعاوف مع الدوؿ األجنبية التي تمنحيا التراخيص 
    قييد صاـر جدًا مف قبؿ القوانيف الجديدة، سواء تمؾ المتعمقة بالجمعياتتتخضع ل

اطنيف يتناقض ىذا التقييد مع مصالح المو  ،أو اإلعالـ أو األحزاب السياسية
يعمموف في الجزائر. فالقانوف المتعمؽ  الرعايا األجانب الذيف يقيموف و الجزائرييف، و

 ميف في الجزائر مف تولي إدارة أيباإلعالـ يمنع، عمى سبيؿ المثاؿ، األجانب المقي
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ممارسة مياـ إدارة أي صحيفة في  أجنبيبالتالي ال يمكف لشخص  إصدارات، و
يجب فالمعتمدة أو المرخصة بموجب القانوف، الجمعيات  بالنسبة إلى ، أماالجزائر
تحصؿ عمى تصريح مسبؽ مف السمطات الجزائرية حتى تتمكف مف التعاوف  أفعمييا 

في حيف ُتمنع األحزاب  ،مع المنظمات غير الحكومية األجنبية ربط شراكة وأ
مؤسساتيا  رموزىا و بالدولة والمساس  بحجةالخارج السياسية مف القياـ بأعماؿ في 

 يعتبر نوع مف أنواع التمويؿ األجنبيو كؿ   ،الدبموماسية قتصادية وومصالحيا اإل
أو مشروطًا في بعض الحاالت بموافقة مسبقة مف السمطات، عمى صعيد  اإما ممنوع

ع قيود كما تشتمؿ القيود عمى منع أو وض ،اإلعالـ األحزاب السياسية و الجمعيات و
اإلدارة الجزائرية  فيو ال تزاؿالوقت الذي في  ،ات األجنبيةستخداـ المغاصارمة عمى 

في حيف أف  و ،في الكثير مف المياديف نفسيا تستخدـ المغة الفرنسية إلى حد كبير و
زعماء األحزاب السياسية ممنوعوف منعًا باتًا مف التحدث عالنية بأي لغة أخرى غير 

صدار مطبوعات بالمغة األجنبية إ خضع القانوف المتعمؽ باإلعالـالمغة الوطنية، يُ 
 .وافقة سمطة ضبط الصحافة المكتوبةملػ

لقد تـ تقنيف بعض   :نتقاؿ مف نظاـ التصريح إلى نظاـ الترخيص المسبؽاإل -
مطات اإلدارية خارج نطاؽ القانوف في الممارسات التعسفية التي كانت تمارسيا الس

، بات يكرس (08)يات، في المادة فالقانوف المتعمؽ بالجمع ،نصوص القوانيف الجديدة
نتقاؿ مف النظاـ التصريحي إلى نظاـ الترخيص المسبؽ، مما يتناقض مع روح اإل

كما أف إصدار أي منشور  ،السياسية ونص العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية و
ياسية، فيخضع أما إنشاء األحزاب الس ؛مرىوف بموافقة مسبقة مف السمطات المختصة

 ، حيثبسمطة تقديرية واسعة النطاؽاإلدارة فييا مراحؿ تتمتع  عمى الثيلتصريح ث
 يمكف الطعف في قرار اإلدارة بالرفض، غير أف الحواجز اإلدارية لتسميـ وصؿ إيداع

 العممي. ىالمستو  ىالممؼ يجعؿ الطعف شبو مستحيؿ عم
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     معية باتت إجراءات تأسيس أي جلقد  :واسعة النطاؽ لمتعميؽ أو الحؿ المبررات -
الحؿ مف قبؿ السمطة  التعميؽ و مبرراتتقييدًا، ف أكثر تعقيدًا و أو حزب أو مطبوعة

الخصوص، تضيؼ القوانيف المتعمقة ففي ىذا  ؛واسعة النطاؽ تالتنفيذية بات
يمكف حؿ ، حيث األحزاب السياسية أحكامًا جديدة بشأف التعميؽ أو الحؿ بالجمعيات و

محمية  نتخابات تشريعية متتالية وإو مرشحيف ألربعة ي حزب في حاؿ عدـ تقديمأ
في حيف أنو قد بات باإلمكاف حّؿ جمعية ما في حاؿ تمقييا أي تمويؿ  ،عمى األقؿ
المنصوص أي أنشطة أخرى غير تمؾ ات غير حكومية أجنبية أو ممارسة مف منظم

في حالة ية ذلؾ أنو يجوز حّؿ جمعية جزائر األسوأ مف  و ؛عمييا في نظاميا األساسي
حد لكف، أال يقضي أ ، ولمبالد أو تفويض السيادة الوطنيةالتدخؿ في الشؤوف الداخمية 

ىتماـ بالشؤوف الداخمية لبمدىا، كما قد يكوف الحاؿ أىداؼ الجمعيات الجزائرية باإل
إذف يحظر  ؟  بمكافحة الفساد أو الدفاع عف حقوؽ اإلنساف جمعية معنيةلبالنسبة 

معالجة أي  مابشكؿ ممموس عمى الجزائرييف األعضاء في جمعية  القانوف الجديد
 مسائؿ تعنييـ مباشرة.

عف مكتسابات واضحا تراجعًا تسجؿ ديدة القوانيف الجيمكننا القوؿ أف في الختاـ،  
فبعدما كاف مف الضروري صدور قرار قضائي لتعميؽ عمؿ جمعية أو حزب  ،أساسية

 اري كافيًا بموجب أحكاـ القوانيف الجديدة.سياسي في الماضي، بات القرار اإلد

لـ تكف إال اإلجمالية ليذه اإلصالحات  ستخالص بأف النتيجةاإل نا، يمكنلؾلذ
إنما تحبطو القيود العديدة، ال بؿ  لمضمانات فالتقّدـ الضئيؿ المحرز ،سمبية بشكؿ عاـ

نفذ تمة التي كانت التشدد في اإلجراءات القائمة، في حيف أف الممارسات التعسفية القائ
، و ىو ما يجرنا إلى القوؿ بأف عة بموجب القانوف الجديدو مف قبؿ اإلدارة قد باتت مشر 

  ىذه اإلصالحات إنما تحتاج، ىي في حد ذاتيا، إلى إصالح.
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 قاٜن٘ املساجع

 اليصْص الدضتْزٓ٘ االتفاقٔات الدّلٔ٘ ّأّال: 

 10عية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ ، الصادر عف الجماإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف -
 .1948ديسمبر 

 .1966السياسية، الصادرة عف األمـ المتحدة سنة  تفاقية الحقوؽ المدنية وإ -
الشعوب، الصادر عف الدورة السادسة عشر لمؤتمر  تفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف واإل -

لمنعقدة في ليبيريا بتاريخ الحكومات العضوة في منظمة الوحدة اإلفريقية، ا رؤساء الدوؿ و
 .1979جويمية  17-20

 .1989نوفمبر  20تفاقية حقوؽ الطفؿ الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ إ -
 .1963أكتوبر  18والمعدؿ في  1963سبتمبر  08دستور الجميورية الجزائرية، الصادر في  -
 .1976نوفمبر  19دستور الجميورية الجزائرية، الصادر في  -
 .1989فيفري  23دستور الجميورية الجزائرية، الصادر في  -
 .1996نوفمبر 07دستور الجميورية الجزائرية، الصادر في  -
 .2008 نوفمبر 23 دستور الجميورية الجزائرية ، الصادر في -
 .1976الميثاؽ الوطني لسنة  -
 .1986الميثاؽ الوطني لسنة  -
 .2005سبتمبر  29في استفتاء يـو ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية المصادؽ عميو  -

 التيعٔنٔ٘ ثاىٔا: اليصْص التػسٓعٔ٘ ّ

، المعدؿ تالمتضمف قانوف العقوبا ،1966جواف  08المؤرخ في  156-66رقـ  األمر -
  والمتمـ.

  المتضمف قانوف اإلعالـ، ،1982فيفري  6المؤرخ في  01-82القانوف رقـ  -
 ، المتعمؽ بالجمعيات، 1987 يوليو سنة 21المؤرخ في  15-87القانوف  -
، المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع 1989يوليو سنة  05المؤرخ في  11-89القانوف رقـ  -

 .السياسي
المظاىرات  و جتماعاتباإلالمتعمؽ  1989ديسمبر  31المؤرخ في  28- 89القانوف  -

 .العمومية
 .المتعمؽ باإلعالـ 1990أبريؿ 3المؤرخ في  07-90القانوف رقـ  -



164 
 

 .المتعمؽ بالجمعيات 1990ديسمبر  04مؤرخ في ال 31-90قـ القانوف ر  -
 31المؤرخ  28-89المعدؿ والمتمـ لمقانوف  1991ديسمبر  04المؤرخ في  19-91القانوف  -

 .المظاىرات العمومية و جتماعاتباإلالمتعمؽ  1989ديسمبر 
المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ  1997مارس  06المؤرخ في  09-97األمر رقـ  -

 .األحزاب السياسيةب
قاية مف الفساد ، المتعمؽ بالو 2006فيفري سنة  20المؤرخ في  01-06القانوف رقـ  -

  .ومكافحتو، المتمـ
المصالحة  ، المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ و2006فيفري  27المؤرخ في  01-06رقـ  األمر -

 .الوطني
  .المتعمؽ بالبمدية ،2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانوف رقـ  -
، المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانوف رقـ  -

 واإلدارية، 
ليات زيادة فرص آل المحدد 2012يناير  12المؤرخ في  المؤرخ في 03-12 رقـ القانوف -

 .تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة
 .ؽ باألحزاب السياسيةوالمتعم 2012يناير  12المؤرخ في  04-12القانوف العضوي رقـ  -
 .و المتعمؽ باإلعالـ 2012يناير  12المؤرخ في  05-12القانوف العضوي رقـ  -
 .المتعمؽ بالجمعيات  2012يناير  12الصادر في  06-12القانوف رقـ  -
 .ة والمواطفبيف اإلدار  ة، المنظـ العالق1988جويمية  04المؤرخ في  131-88مرسـو رقـ ال -
، المتعمقة بتنظيـ 1964مارس  02رة عف وزارة الداخمية بتاريخ الصاد 404التعميمة رقـ  -

 الجمعيات.
عتماد إ، المتعمقة ب1972أكتوبر  16اريخ الصادرة عف وزارة الداخمية بت 18التعميمة رقـ  -

 الجمعيات.

 الهتـب: لجاثا

رابح كماؿ لعروسي، المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر، دار قرطبة  -
 .2007لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .2007عمي زغدود، األحزاب السياسية في الدوؿ العربية،الجزائر، متيجة لمطباعة،  -
 .2012ناصر جابي، لماذا تأخر الربيع الجزائري، منشورات الشياب، الجزائر،  -
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ناصر جابي، الحركات اإلجتماعية في الجزائر بيف أزمة الدولة الوطنية وشروخ المجتمع:  -
الحركات االجتماعية في العالـ العربي، مركز البحوث العربية و اإلفريقية و مكتبة مدبوؿ، 

 .2006القاىرة، 
 .2009نور الديف حاروش، األحزاب السياسة في الجزائر، دار األمة،  -
ياسيف ربوح، األحزاب السياسية في الجزائر، التطور والتنظيـ، دار بمقيس، الدار البيضاء  -

 .2010الجزائر، 

 زابعا: أطسّحات ّ زضاٜل جامعٔـ٘

رسالة دكتوراه دولة في القانوف ة في النظاـ القانوني الجزائري، الحريات العامػ ،سكينػة عزوز -
 .2007/2008العاـ، كمية الحقوؽ بف عكنوف، 

مذكرة ماجستير في  الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر،، أحمد سحنيف -
 .2005، كمية بف عكنوف، القانوف العاـ

العمجة مناع، التعددية الحزبية في الجزائر و دورىا في البناء الديمقراطي، مذكرة ماجستير،  -
 .2001/2002كمية الحقوؽ، بف عكنوف، 

في اإلدارة و المالية  الحركة الجمعوية والدولة في الجزائر، رسالة ماجستير ،رابحيحسف  -
 .2000/2001، كمية الحقوؽ بف عكنوف، العامة

رابح زنيبع، النظاـ القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ،  -
 .2002/2003تخصص اإلدارة و المالية العامة، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، 

صالح شراؾ، نظاـ الجمعيات في القانوف الجزائري، مذكرة ماجستير في اإلدارة و المالية  -
 . 2002ة الحقوؽ، بف عكنوف، العامة، كمي

آليات ضمانيا في تعديؿ  المواطف و حقوؽ اإلنساف و الحريات األساسيػة و ،عمرافقاسي  -
 .2002، كمية بف عكنوف، ، مذكرة ماجستير 1996دستور 

عمر تمدرتازا، تدرج المعايير كعامؿ ايجابي لحماية رسالة ماجستير الحريات العامة، كمية  -
 . 2002الحقوؽ، بف عكنوف 

مذكرة ماجستير في القانوف، كمية  النظاـ القانوني لمحريات العامة في الجزائر، ،مريـ عروس -
 .1999الحقوؽ بف عكنوف، 

ممارسة الحريات العامة، مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء،  ،محمد جودر -
2006/2009. 
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 خامطا :الدّزٓات ّ اجملالت 

، مجمة الفكر عالف لمبادرة اإلصالحات السياسيةإ 15/04/2011خطاب  ،عمار بوضياؼ -
 .2011، نوفمبر 28البرلماني، العدد 

، نوفمبر 28عمار عباس، مبادرة اإلصالحات السياسية، مجمة الفكر البرلماني، العدد  -
2011. 

البمدية: النشأة...المسار...اإلصالح، عيف المواطف عمى البمدية ويده ممدودة إلييا، مجمة  -
 .2011جويمية  جواف و 47س األمة ، العدد مجم

، مجمػة دفاتر ائر، بيف األزمة ومحاولة اإلصالحعالقة المواطف باإلدارة في الجز ، قاسـميمود  -
 ،2011، جواف 5العدد  السياسة والقانوف، جامعة قاصدي مرباح ورقمة،

ائية، المجمة محمد شييوب ، الحماية القضائية لمحريات األساسية في ظؿ الظروؼ االستثن -
، 01، رقـ 36الجزائرية لمعموـ القانونية واالقتصادية والسياسية ، جامعة الجزائر ،الجزء 

1998. 
حقوؽ اإلنساف في اإلعالـ ) اإلعالـ الجزائري نموذجا(، مجمػة دفاتر السياسة  ،نادية خمفة -

 ،2011، جواف 5العدد  ورقمة، ،والقانوف، جامعة قاصدي مرباح
، مجمة مجمس األمػة، ديسمبر ت السياسية إلى التكريس القانونيالمشاورااإلصالحات مف  -

2011، 
سياسة اإلصالحات الوطنية الشاممة وتعميؽ المسار الديمقراطي)تقويـ...تجديد...وتطوير(،  -

 .2011، أفريؿ 27رسالة مجمس األمة، مجمة الفكر البرلماني، العدد 
أسس ديمقراطية... مسؤولية وطنية... و إنجازات دور البرلماف في اإلصالحات السياسية )...  -

 .2011، نوفمبر 28ثرية(، رسالة مجمس األمة، مجمة الفكر البرلماني، العدد 
اإلصالحات: مف المشاورات السياسية .. إلى التكريس القانوني، جمسات، مجمة مجمس األمة،  -

 .2012، جانفي 49العدد 

 ضادضـا: التكازٓس ّ املطبْعـات

لممجاؿ  و ح سياسي أـ تقييد إضافي لممجتمعإصالؿ اإلصالحات في الجزائر، تقرير حو  -
( CFDAمشترؾ بيف إتالؼ عائالت المفقوديف في الجزائر ) ، تقريرالسياسي في الجزائر
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( والنقابة الوطنية المستقمة لمستخدمي LADDHوالرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف )
( وبدعـ مف الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوؽ SNAPAP)اإلدارة العمومية بالجزائر 

 .2012منشور، سنة  (.EMHRNاإلنساف )
مطبوعات عف الممتقى الدولي حوؿ "األحزاب السياسية في بمدػاف المغرب العربي"، جامعة  -

 .2012باجي مختار، كمية الحقوؽ، عنابة، أفريؿ 

 ضابعا: مساجع أخسٚ

 :ّضاٜط مً الػبه٘ العيهبْتٔ٘ -أ

، المصدر: محرؾ البحث عمى قانوف األحزاب الجديد: نحو تنظيـ العالقة بيف األحزاب واإلدارة -
 .19/06/2012"، تاريخ إجراء البحث:   googleالشبكػة العنكبوتية "

المصدر: محرؾ البحث عمى الشبكػة  الداخمية تتشدد في منح اإلعتماد لألحزاب السياسية، -
 .19/06/2012خ إجراء البحث: "، تاري  googleالعنكبوتية "

 البرلماف األوروبي: اإلصالحات السياسية في الجزائر فرصة تاريخية ال ينبغي تفويتيا، -
"، تاريخ إجراء البحث:   googleالمصدر: محرؾ البحث عمى الشبكػة العنكبوتية "

19/09/2012. 
المصدر:  صويت،تعديالت شكمية عمى قانوف الجمعيات بالجزائر: اإلسالميوف يرفضوف الت -

 .08/08/2012"، تاريخ إجراء البحث:   googleمحرؾ البحث عمى الشبكػة العنكبوتية "
المصدر: محرؾ  الخضوع لمقانوف الجزائري شرط لمحصوؿ عمى دعـ صندوؽ الصحافة، -

 .20/12/2012"، تاريخ إجراء البحث:   googleالبحث عمى الشبكػة العنكبوتية "
حر في عصر الظالـ العربي، المصدر: محرؾ البحث عمى الشبكػة مشكمة تمويؿ اإلعالـ ال -

 .21/01/2013"، تاريخ إجراء البحث:   googleالعنكبوتية "
 اجلساٜد الْٔمٔ٘ -ب

 جريدة الخبػر، -
 جريدة الشروؽ اليومي، -
 جريدة النيار، -
 .جريدة البػالد -
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 43..........    مبدأ نظاـ التصريح التأسيس مع استثناء الترخيص واالعتماد :المطمب األول       



169 
 

 45............   التصريح التأسيسي  كوسيمة إخطـار وأثره عمى التأسيس :األولالفرع            
 45لو..........   تأسيس والجية المسؤولة عف إستقباحجـ ممؼ التصريح بال أوال:                   

 51....................................   دراسة مطابقة التصريح التأسيسي ثانيا:                  
 54......    شائيةاإلبقاء عمى نظام اإلعتمـاد و الترخيص في المرحمة اإلن :الفرع الثـاني          

 54...............    : تعديالت غير جوىرية في نظاـ إعتماد الحزب السياسيأوال                  
  القانونية لوصؿ تسجيؿ التصريح التأسيسي لمجمعية إرتقاء بالقيمة ثانيا:                  

 60..................................   إلى االعتماد......................                        
 66   ..........جيات تسميموتعدد و نظاـ االعتماد المسبؽ لوسائؿ اإلعالـ  ثالثا:                  

 71............   : تزايد مظاىر السمطـة التقديرية لإلدارة في مرحمة التأسيس المطمب الثاني      
 71............   لوزير الداخمية عند إعتماد الحزب السياسي ة التقديريةالسمط: الفرع األول         
  73...........   الرفض القضائي إلى الرفض اإلداري لتأسيس لمجمعياتمف : الفرع الثاني         
 74..................   سمطة ضبط الصحافةلالصالحيات الواسعة الممنوحة : الفرع الثالث         

 
المفروضة  الرقابة في ظل: تضييق آليات النشاط الحزبي، الجمعوي، اإلعالمي ل الثـانيالفص

 94.....................................................................   عمييا.
 95.....   ، الجمعيات و اإلعالم رقابـة اإلدارية عمى عمل األحزابال وسائل : ديمومـةالمبحث األول

 95. القيود المفروضة عمى عمميـة التسيير والتنظيم والعالقات بالجيات األخرى: المطمب األول     
ستقاللية نسبية في التسيير وتنظيم محكم لعالقات الجمعيات بالجيات إ: الفرع األول        

 95.............................................................    األجنبية
  95.....................   الداخمي لمجمعيات ستقاللية  النسبيػة في التسييراإلأوال:                  

 98...........    المختصة: ال انضماـ لجمعيات دولية إال بترخيص مف اإلدارة ثانيا                

 99..  ابـة وزارة الداخمية: خضوع جميع تغييـرات و عالقات الحزب السياسي لرقالفرع الثـاني        
  99الداخمي.....................................   ستقاللية نسبية في التسييرإأوال:                 
      100........................ عالقات الحزب بالتشكيال ت األخرىمف  التخوؼثانيا:                

 101.......................................  م مينـة الصحافة: في مجال تنظيالفرع الثالث        
 101.........................................  تنظيـ مينة الصحفيحيث مف أوال:                 
            103...  إنشاء ىيئة مكمفة بالرقابة الذاتيةالتزاـ الصحفي بأخالقيات المينة مع : ثانيا                      

 105..................................  انفتاح محدود لمقطاع السمعي البصريثالثا: 

 106...........................................  الحؽ في التصحيححؽ الرد و رابعا:               
 107...................  مييا: محدودية الموارد المـالية وتكثيـف الرقابة اإلدارية عالمطمب الثـاني  
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                    108....................   : اإلبقاء عمى حصر التمويل المالي لألحزاب السياسيةالفرع األول     
  108................................  اإلبقاء عمى حصر موارد األحزاب السياسيةأوال: 

 112........................  اإلدارية عمى ماليػة األحزاب السياسيةحدود الرقابة  :ثانيا             
 113.............................................  : الرقابة عمى مالية الجمعياتالفرع الثاني     

 114...............................................   محدودية المصادر الخاصػةأوال :            
 114..................................   تقييد األمواؿ الواردة مف الجيات األجنبيةثانيا:            
 115..................    اإلعانات المقدمة مف طرؼ الدولة أو الجماعات المحميةثالثا:            
 119...........................    ........الرقابة عمى تمويؿ الجمعيات األجنبيةرابعا:             

 119.........................................    عالمي.: ضبط تمويـل النشاط اإلالفرع الثـالث    
     120صندوؽ دعـ الصحافة.................................................    أوال:              
 122............................    مؤسسات اإلعالميةلمسيمة تمويؿ اإلشيار كو ثانيا:             

    124....................    والقضائية : اآلثار المترتبـة عن عممبة الرقــابة اإلداريــةالمبحث الثاني
  124 التوقيف، كعقوبات إدارية وقضائية................................  : الحل، المطمب األول  

  124......    وسيمة اإلعالم الحزب السياسي و: الحل اإلداري والقضائي لمجمعية، الفرع األول    
 124...........................   أنواع وحاالت الحؿ المقرر قانوناالتفصيؿ في أوال:              
 132 وسيمة اإلعالـ و ب السياسي، الحز مترتبػة عف الحؿ النيائي لمجمعيةاآلثار الثانيا:             

 : توقيف نشاط الحزب السياسي ، الجمعية ، النشرية الدورية بقرار إداريالفرع الثاني   
 133...............................................................   قضائي. و                

 134..................  ميؽ نشاط الجمعياتكيفيات تع التفصيؿ بدقة في حاالت وأوال:            
 136..  الفصؿ في توقيؼ نشاط الحزب السياسي قبؿ وبعد إعتماده مع اغفاؿ المدةثانيا:            

 138...  أو المحكمةار مف سمطة ضبط الصحافة المكتوبة وقؼ صدور النشرية بقر ثالثا:            
 لجنائية الرتكاب المخالفات في إطار ممارسة النشاط : ترتيب المسؤولية االمطمب الثاني   

 140.............................................................. اإلعالمي الحزبي، الجمعوي و
 140................... بالنسبة لمجمعيات في مواد مختمفة المقررةتوزيع العقوبات : الفرع األول    
 141.......... لعقوبات الجنائية المقررة عمى األفراد في الحزب السياسي........ا :الفرع الثاني    
 عند المخالفات المرتكبة في إطار  ةالعقوبات المقرر  إلغاء عقوبة الحبس في: الفرع الثالث    

 143....................................................   ممارسة النشاط اإلعالمي              
 158...................................................................................  الخاتمـة

 163..............................................................................  قائمة المراجع
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