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  : المقدمة

   ǑƼ Ɨالسياسي ƖحياǄب لƿالمرا Ǉائرإƨƞال  ǇرمتيƮǈالم Ǉشريتيƶال ýǚƤ
Ɨ و الƛقاƼيƗù درǁ دوǇ عǈاƇ مدǎ اƨǕمƗ السياسيƗ و تƶƕا لǌا اƨǕمات اƞǙتماعيي

حوǙت Ƥ ÜاƊ ǑƼ ƗƮعقاب التالمƞتمƴ الƨƞائرǐو اƿǙتƮاديƗ التǑ يƶاǑǈ مǌǈا 
Ƽعر Ǒالت ǎرƕǂال Ɨالسياسي ƖترƼ ǑƼ اǌ ǑسيسƋت ǅاƲǈ ǇمƼ ÜǇمƨال Ǉدا مƞ Ɩƨيƞو

لƲǈ Ǐاǅ تƶددÜǐ و مƲǈ Ǉاǅ اƿتƮادǐ اشتراǑǂ إيقوǅ عƲǈ ǏǄاǅ الحƨب الواحد 
  .موǊƞ إلƲǈ Ǐاǅ اƿتƮادǐ حر

   ǎدƊ ǁلƦ ýǂ ǐائرƨƞال ƴتمƞالم ýƶƞ مات وƨƊ و ýǂمشا  Ƴوƿو Ǐإل
  .ƨƊمƗ حادƖواǊƞ ي

ƕضماǇ حريƗ الرǙ Ɨ ǐƊ يمǇƊ Ǉǂ يتƋتǏ إù ƃǙإǇ الƤروƜ مǉƦǋ Ǉ الوضƶي  
ماǇ حƾ اǄƿǕيù Ɨو اǙستماƳ إلǏ الرǐƊ اƤǓر و الƤضوƳ لرǐƊ اƕǄƹǕيƗ و ض

ƤǕا ǉƦǋ ارƕاعتƕ Ɨارضƶو الم Ǒود السياسƞالو ǑƼù Ɩير ǅدمتقدƤùعمومي Ɨù ÜƗ
 ǐƊالر ƇداƕǗ ƗƮرƽال Ɨإتاح ǏǄع Ǒǈƕم Ǒديمقراط ǐددƶت ǅاƲǈ ƗامƿƎƕ ارƮتƤاƕ و

  .ريƗ المƶƽوýلساǑƼ إطار الدستور و القواǈيǇ ا

   Ɨرديƽو الحريات ال ƾحقوǄل ǑǄƶƽسيد الƞالت ƾطري Ǉع ƃǙإ ǁلƦ ǏتƋيت Ǉو ل
Ɨاب السياسيƨحǕا اǌمقدمت ǑƼ و Üدستوريا ƗسŇرǂالم ƗساسيǕا Ɨماعيƞو ال .  

مƕاشرǈ Ɩشاطǌا ýǂƕ حريù Ɨ  السياسيƗ وو لýƶ تشǂيý و ƿياǅ اǕحƨاب   
ù يƶد مǅǋƊ Ǉ  الديمقراطيƗ لǅعƹ ǏǄرار ما ǋو موƞود ǄƹƊ ǑƼب دوý الƶا

ƴتمƞات تطور المǈضما.  

   Ǉم ýحا ǐƋƕ Ǒǈƶي Ǚ ÜƗاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري ƾǚطǗ ǎالدعو Ǉإ
Ƥإ ǅعد ýحواǕاǕ اǌشاطǈا لǌا و ممارستǌǈويǂت Ƴضا Ưرƺال Ǉوǂط يƕضوا Ɨي
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ƕ Ʃالمسا Ǉدو Ɨالحري ǉƦǋ ǅداƤاست ǅيƲǈا تǌǈم Ɨالدستوري Əادƕالم Ǉم Ɨموعƞم 
Ǖو حرماا Ǉيǈالمواط Ǉيƕ Ɩالمساواƕ ƗقǄƶالمت ǁǄتǂ Ɨساسي Ɨممارس Ǉم ǅǌضƶƕ Ǉ

ما ƕسƕب الƶقيدƊ Ɩو الƊ Ʃǈƞو الƶرƊ ƾو الƊ ÜƗƺǄو ƕما يƕدوǊǈ مǇ إ. ǉƦǋ الحريات
 ƾات حقوǈǚإع ǑƼ Ɩو مستقر Ɨعام Əادƕم Ǒǋ Əادƕالم ǉƦǋ ǇǕ ارǂƼƊ و Ƈراƈ

ور الƨƞائرǐ المƶدýŇ المƮادƾ اǈǗساǇ و ǄƹƊ ǑƼب دساتير الƶالÜǅ و مǌǈا الدست
 Ƈاƽاست ǑƼ ǊيǄر  28عƕمƼوǈ1996.  

   ǉƦǋ Ưƶƕ Üƾيƕد التطǈات عƕقƶƕ ǅطدƮيرا ما يƛǂ Əادƕالم ǉƦǋ سيدƞت Ǉإ
عاƿ ƫراƗƕ الƛǚƛيǇ  سǊƕƕ تحوýŇ المƞتمƴ الƨƞائرǐ الǐƦالƶقƕات يƕدو موضوعيا 

 Ǐإل ǐحادƊ ǅاƲǈ ýƲ ǑƼ Ɨǈسƴتمƞم Ǚتحو Ɨǌƞموا ǑƼ ƖƋƞƼ Ǌسƽǈ دƞتقرر ت و
 ƚد حوادƶƕ Ɩوحد ǅالقائ ǅاƲǈال ƖرادƎƕ5  رƕتوǂƊ1988 ýاƤإد Ưرƺƕ Ʃلي Ü
ǌƕدف إطالƗ عمرƼ ǉقطÜ و لقد تƛƋر  لǇǂإǚƮحات ƦƞريƗ عǏǄ الƲǈاǅ القائÜǅ و 

Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا  ǅادر عاƮور  1997الƮا التƦǌƕ
Ǒالسياس ƴƕات الطاƦ ياتƶمƞال Ǉوǈقاƕ Ɨǈمقار  Ɨǈس ǑƼ ادرƮ1989ال Ǉم ǁلƦ و Ü

 ǅاƲǈ Ǐطار إلƤǗا ǅاƲǈ Ǉم ýتقاǈǙا و اǌǈتضم Ǒالت Ɩديدƶالقيود ال ýǚƤ
Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ ýاƞم ǑƼ ƾƕالمس ǐدارǗا ƭيƤالتر. 

  ǇƊ بƞي ǐƊالر Ǉير عƕƶالت ýوسائ ǎا إحدǋارƕاعتƕ Ɨيƕƨالح Ɨالممارس Ǉإ
ود إǙ ما ǋو متƶارف و متƾƽ عǄيǊ  تǂوǇ مƽǂولƗ و Ǚ ǇƊ يوضƴ عǄيǌا مǇ القي

 Ǉالوط ǇمƊ و ǅاƶال ǅاƲǈال ǏǄع Ʋاƽالح ƾحƕ Ǌو ما يقتضي ǅالƶال Ǉيǈواƿ بǄƹƊ ǑƼ
 ýǂǂ Ǌمتǚو سǇوǈقاǄقا لƕمطا ƴƿالوا Ǉوǂي ǇƊ 1و.  

  ƕƨالح Ɨدديƶالت ǅاحتراƕ ائرƨƞال ǅاƨالت Ǉما إǈإ ƗساسيǕو الحريات ا Ɨي
و المƶاǋدات الدوليƗ التƮ Ǒادƿت عǄيǌا اǙتƽاƿيات  ƕاحتراǅالتƨامǌا يƞسùد 

                                                 
انوني و الواقع السياسي، دار النهضة العربية القاهرة الدآتورة نبيلة عبد الحليم، حرية تكوين األحزاب السياسية في مصر، النص الق  1

  .11، ص  1992
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ǏسمƊ اǋارƕاعتƕ ƗيǄƤالدا Ǉيǈالقوا Ǉ1م Ü ǏǄع Ɨالدولي ƭوƮǈال ǉƦǋ Ǉر مǂƦǈ و
ƭوƮƤال:  

  1  ùǇساǈǗا ƾحقوƕ ƗقǄƶالمت Ɨيات الدوليƿاƽتǙا :   
حيƚ تƶد الƨƞائر مǇ الدوý الƶرƕيƗ القǄيƗǄ التǑ تǄتƕ ǅƨاحتراǅ الحريات   

لدوليƗ لحمايƗ حقوƾ و ƿد اǈضمت ǅǋǕ الƮǈوƭ ادوليƕ ÜƗموƞب مƶاǋدات 
 ǁلƦ ǑƼ ماƕ ǇساǈǗاتاƇراƞإ Ɨƕƿت2المراƿادƮ طارǗا اƦǋ ǑƼ و Ü  ǑƼ ائرƨƞال

1985 Ǆل Ǒد الدولǌƶال ǏǄعƼضاǗا ýوǂروتوƕو ال Ɨو السياسي Ɨيǈالمد ƾحقوǑ 
Protocole facultatif  ƾلحقو Ǒالدول ƩǄƞالم ǅماƊ Ɨالدول Ɨƶƕمتاƕ Ơيسم ǐƦال

ǗاǊيǄع ƭوƮǈالم ƾالحقو Ǉم ƾح ƾرƤ Ɨحال ǑƼ Ǉساǈ.  

   ƴوب مƶو الش ǇساǈǗا ƾلحقو ǑريقƼǗا ƾاƛالمي ǏǄيضا عƊ تƿادƮ ماǂ
  .إƞراƇات المراƗƕƿ التǑ يضǌƶا

  2 ù ياتƿاƽات ǑƕوروǕتحاد اǗا ƴم Ɨǂ3الشرا :  
   Ɨǂيات الشراƿاƽات Ǉو تتضمǕورواƕ Ɨود تتمتوسطيǈƾǄƶ " Ɨالشرطيƕ

Ɨالديمقراطي"   CONDITION DEMOCRATIQUE ƾحقو ýǂتش Ǒا  التǌيƼ ǇساǈǗا
  ."عƮǈرا Ɗساسيا"

   Ǉإ " ƗالشرطيƗالديمقراطي "ýدو ƾعات ǏǄع ƴوب تقǈƞالÜ  Ǚ Ƈƨƞ Ǒǋ و
 Ʀيƽǈيف تƿتو ǑƕوروǕتحاد اǘل Ǉǂو يم ÜƗيƿاƽتǙا Ǉم ƊƨƞيتƗيƿاƽتǙا  Ɨحال ǑƼ

Ɨحالǂ اǌƿرƤ  "Ǌاليƞƶاست ƗƮاƤ" ( URGENCE SPECIALE)  دǈƕ Ǐإل ƇوƞǄو ال

                                                 
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص : " من الدستور الحالي على أن  132ـ تنص المادة   1

  ".عليها في الدستور، تسمو على القانون
  (protocole facultatif)الوحيد الذي صادق على هذه اإلجراءات التي تندرج ضمن  ـ باستثناء ليبيا تعد الجزائر البلد العربي  2

  .البروتوآول اإلضافي
  :للمزيد من التفاصيل راجع  3

- Ahmed MAHIOU, Texte présenté au Congrès International d’études Africaines, Barcelone, 
2004.      
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 Ʀيƽǈالت ǅعدCLAUSE DE NON-EXECUTION مǄقا لƕط Ü Ɩ90/2اد  ƗيƿاƽتǙا Ǉم
  .Ǐ Conseil D’Association1 مƩǄƞ الشراƗǂ التǑ تƭǈ عǏǄ إمǂاǈيƗ الƞǄوƇ إل

   Ɲرامƕ ǇƊ ماǂ(MEDA)  ǉƦǋ Ʃرǂت"Ɨالديمقراطي Ɨالشرطي"ƖالمادƼ Ü  Ɨƛالƛال
 Ǒالمال ǅاƲǈال ǇمREGLEMENT FINANCIER) ( ǏǄع ƭǈت ǑƞƦموǈاالǌǈƊ  Ƌشǈت

 ƩسƊ ǏǄاحعǅترا ƕالمù ƏادƗيùالديمقراط ǈالقا Ɨو دولùو حق ǇوùسǈǗا ƾوù Ǉا
ƗساسيǕو الحريات ا.  

  3 ù Ǒقد الدولǈال ƾدوǈƮود التشاور لǈƕ:  
   Ɨƕاƿالر ǏǄع Ǒقد الدولǈال ƾدوǈƮل ǑǄƤالدا ǅاƲǈǄود التشاور لǈƕ ƭǈت

Ʈو ال Ɩالسياالمشدد ǏǄع Ɨات سارمƗاديƮتƿǙا  Ǒǋ Ǒالت ýطرف الدو Ǉم Ɨƶƕالمت
 Ǐإل Ɨƞحا ǑƼƖادƽستǙا Ɩدǈرار المساƿ Ǉم ƾدوǈƮال Ɩو مساعد.  

   Ǒو السياس Ǒǈوǈو القا ǑتماعƞǙا Ƣاǈالم ýالسياسات لتشم ǉƦǋ ƴو تتس
" اسǑ و اƞتماعǑيس إƞماƳ"و يمýƛ الƕحƚ عǇ  اƕǈƞǕيƗ اǙستƛمارات اتƞاǉالسائد 

Ǆل ǑǄƽالس ƾƕالطاǑǄǂيǌال ƠحيƮتÜ Ǒقد الدولǈال ƾدوǈƮ مدير ƟرƮ قدƼ  Ɨعشي
 ǐرƽيƼ Ɨايǌǈ ǑƼ Ɨائريƨƞال Ǉالديو Ɨدولƞ Ɩ1994إعاد ǊǈƋƕ " Ɲامǈرƕ ǏǄب عƞي

 ƗومǂالحƳاǈƿإ  Ǉائرييƨƞال ýǂǉƦƤǕ  ǇيƶƕارƕعتǙعرب"  اƊ ماǂ  ǑƼ ƾدوǈƮال
ǎدوƞ ǅعد Ǉع Ǌل Ɨرسمي Ɨيقƛو " Ɨارضƶالم ƴالح" الحوار م Ʀوƽǈ ƴلتوسيƗومǂ"2.  

يù ƗيƗ عǄمùإلǏ اعتƕارات موضوع يرǄ ƴƞموضوƳاƤتيارǈا ل ǇƎƼمǈǋ Ǉا   
ǑاتƦ رƤƈ و.  

  

                                                 
 :للمزيد من التفاصيل راجع  1

 - Aomar BAGHZOUZ, La Clause Démocratique et des Droits de l’Homme dans les 
Accords d’association Euro-méditerranéen, coopération ou ingérence? IDARA, Volume 
13, N° 2, 2003, pp. 65 – 73. 

  .35، ص 17حول مشاورات المادة  1995صندوق النقد الدولي، تقرير لسنة  2
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  ǑǄيما يƼ ýƛتتمƼ ƗميǄƶال Ɨارات الموضوعيƕعتǙما اƋƼ:  
ý مƞموعƗ مǇ الƕاحƛيǇ ار اǋتماƕǂƊ ǅر مùƕƿ Ǉ  يƋتƦǋ Ǒا الƕحǑƼ ƚ إط 1  

يǑƼ Ɨ الƨƞائر ùالسياس اǈوƕ ǇدراسƗ و تحǄيý الƲǈاǅ القاǈوǑǈ لǖحƨابو رƞاý الق
  .حوý الديمقراطǑ التƶددǐو تقييǅ تƞرƗƕ الت

  2  ù Ǉيƶم ǎمستو Ɨقƕسا ƚحوƕ رار دراسات وƹ ǏǄع ƚحƕا الƦǋ ýƛيم
 ǉارƕاعتƕ Ǌاتǈوǂو م ǐائرƨƞال Ǒالسياس ǅاƲǈر الƮاǈع ǎحدǗ ǑمǄƶال ýيǄالتح Ǉم

 ǎو مد ǐائرƨƞال Ǒالسياس ǅاƲǈال ǅǌƼ و ýيǄساسيا لتحƊ ǚƤمد Ǌيǈƕتǅلقي  Ɨدول
Ǉوǈالقا.  

راƇ المǂتƗƕ القاǈوǈيƗ الوطǈيƗ و الƶرƕيƗ ساǋمǑƼ Ɨ إùƛ يمƦǋ ýƛا الƕحƚ م 3  
 ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا Ǉومات عǄƶم Ɩاعدƿ Ƈاǈƕ ائروƨƞال.  

تمǑƼ ýƛ التƞرƗƕ الǈضاليƗ الشƮƤيƗ سواƇ داýƤ الƦاتƼ Ǒي اǙعتƕارƊما   
ǈالمد ƴتمƞيمات المƲǈو تƊ Ɨيƕǚالط ƗǂالحرǎرƤǕا Ǒ.  

   Ǉا مƿǚطǈطار و اǗا اƦǋ ǑƼ وƗميǋƊ ƚحƕالÜ Ɨالتالي ƗاليǂشǗا Ɵطرǈ اǈǈƎƼ:  

  مǊǈ عǏǄ 42لمادƖ لƨƞائرǐ السارǐ المƶƽوý يقر ǑƼ اإƦا ǂاǇ الدستور ا  
 ƗحريƇشاǈإ Ɨاب السياسيƨحǕاÜ  Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا ýǌƼ

يǂرǉƦǋ Ʃ  1997مارƩ  06مƌرǑƼ Ƣ ال 09-97: لƮادر ƕموƞب اǕمر رǅƿا
ƗالحريÞ ط و تحديدƕض ǑƼ ǐائرƨƞال Ƴالمشر ƾƼو ǎمد ǐƊ Ǐإل ǎرƤƊ Ɩارƕƶƕ و Ü

 Ǐإل ǐدƌت Ǒالقيود الت Ǉيدا عƶƕ ÜابƨحǕا ƩسيƋت Ǉلضما Ɨمƨǚالشروط ال
عرǄƿتǌا و التقǄيý مǌǈاÜ و ǉƦǋ ǇƊ ýǋ الشروط تتǅƇǚ مƴ حريƗ تǂويǇ اǕحƨاب 

ǂويǌǈاÞ و ýǋ الممارسƗ الƶمǄيƗ لǄسǄطات تتحد مǇ حريǌǈƊ ǅƊ Ɨا تشƿ ýǂيودا 
 Ɨموميƶال)ƖدارǗا (ÞǚƶƼ Ɨالحري ǉƦǋ سيدƞتƕ Ơتسم  
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  ǊيǄوع ǇƎƼ Ɨالدراس ǉƦǋ دفǌت  ƗقǄƶالمت ƗƽǄتƤالم Ɨيǈوǈالقا ǅاǂحǕا ýيǄتح Ǐإل
السياسيƗ مǇ حيƚ الشروط الواƞب توƼرǋا و اƞǗراƇات  ǈƎƕشاƇ اǕحƨاب

Ǆوǌǂا لتǂويǇ الحƨبÜ مƴ تقييǉƦǋ ǅ اǕحǂاǑƼ ǅ ضوƇ القاǈوǈيƗ الواƞب س
 Ǒات التƕقƶو تحديد ال ƭيƤو تش ÜƗيǈƶالم Ɨموميƶطات الǄسǄل Ɨاليومي Ɨالممارس

دƗƿ تƶترƮƊ Ưحاب المƕادرǈƎƕ ƖشاƇ الحƨب ƕمƞǌǈيƗ عǄميƗ موضوعيƗ و Ʈا
ات التǑ يمǇǂ عƊ ǏǄساسǌا لƕƶر و اǙستǈتاƞحتǏ يمǇǂ استƭǚƤ الدروƩ و ا

لقاǈوǇ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƗ و رسƼƈ ǅاƞ ƾديدƖ لتǂريƩ تƶدديƗ ا تطوير
Ɨحقيقي Ɨيƕƨح.  

  ƚحƕال Ǉوǂسوف ي ǁلƦ ƾو لتحقي Ƴموضو ƗيǄيǄتح ƗميǄع Ɨدراس  ƗريƲǈ
 Ɨحري Ɨممارس ƖرǋاƲل Ɨيƶƿائروواƨƞال ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ  Ǉا مƿǚطǈا

 ǐضوƶال ǇوǈابالقاƨحǕاƕ ƾǄƶاسالمت Ǉمحاولي Ü ǐƦال ǑǄيǄالتح Ɲǌǈالم ǅداƤت
 Ɨموميƶيئات الǌال ǅاƨالت ǎمد ƗƼرƶلم ƗƲحǚيف المƲو تو ƚحƕال Ɨƶيƕط ǊرضتƼ
 ƗطƤال ƾƼو Ɨيƞǌǈو م ƗميǄع ƖورƮƕ Ɨالدراس ǉƦǋ ǅتت Ǐحت Ɨيǈوǈالقا ƭوƮǈالƕ

Ɨالتالي :  

  

  

  

  

  

  

  



 - 7 -

üوǓا üƬƻال  
 ƞريƬالت ǃاưالسياسيةن ƒاƦحǓحرية إنشاء ا Ǎيد علƽ  

• üوǓالمبحث ا: ƩسيƋالتƕ ƠريƮات التƇراƞإ  
       ùüوǓا ƒلƯالم: ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄط ǅتقدي  

           ùüوǓا Ʊرƻال: ƗسيسيƋالت Ɨامƶال Ɨيƶمƞعقد ال  
           ùانيƙال Ʊرƻإعداد و  :الƳإيدا  ƩسيƋالتƕ ƠريƮف التǄم  

                                   ƗيǄƤالدا Ɩارƨو ǎلد  
      ùانيالمƙال ƒلƯ:  ǏǄع ýوƮالحýƮو ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت  

           ùüوǓا Ʊرƻال:  ýƮالو ǅيǄتس Ɩضرور ǉشرǈ و  
           ù Ʊرƻانيالƙال: ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄط ǑقǄت Ɩارƨالو ƯƼر Ɨحال  

  ƿرار الوƨير و القيد القضائǑ عǄيǊ :المبحث الƙاني •
       ùüوǓا ƒلƯالم: ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت Ɨحال  

  التƮريƠ الƮريƠ:الƻرƱ اǓوüـ          
  التƮريƠ الضمǑǈ :الƻرƱ الƙانيـ          

       ùانيƙال ƒلƯالم:  ƗحالƯƼر ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت  
  الرƯƼ الƮريƠ :الƻرƱ اǓوüـ          

  الرƯƼ الضمǑǈ :الƻرƱ الƙانيـ   
       ùالثƙال ƒلƯالم:  ƖطورƤ ابƨحǕا ǏǄع ƗداريǗا Ɨƕاƿالر  

          ƩسيƋالت ƗǄمرح ǑƼ  
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   Ǉم Ƴوǈƕ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ǏǄع Ɨروضƽالم ƗداريǗات اƇراƞǗا ƨŇتتمي
 ƖرƲǈ ǅƞتتر Ǒǋ و Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري Ǉالحد م Ǐإل ǐدƌالتقييد ي

ƴƿالوا ǑƼ اǌو ممارست Ɨالحري ǉƦǋ سيدƞلت Ɨموميƶطات الǄالس.  

وǈيƗ المƽروضǑƼ Ɨ مرحƗǄ التƋسيƩ ت القاǈإǇ دراسƗ و تحǄيý طƕيƗƶ اƞǗراƇا  
 ƗيǄمƶقيدات الƶشف التǂتǑت الت ƠريƮالت ƗǄمرح ǑƼ ابƨحǕا ǉƦǋ Ƈشاǈإ Ɨحري Ǉحد م

 ƩسيƋالتƕ)ýŇوǕا ƚحƕالم ( Ƈالقضا Ǐإل ƯƼرار الرƿ ƳضاƤإ ǅƹر)Ǒǈاƛال ƚحƕالم.(  
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üņوǓالمبحث ا  

  إجراءاƖ التƬريƞ بالتƉسيس
  

المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƞ ƗمƗǄ مǇ اƞǗراƇات  القاǈوǇ الƶضوǐ يحدد  
و ƿد تƕدو ǉƦǋ  عǈد تƋسيǉƦǋ Ʃ اǕحƨاب السياسيƗ القاǈوǈيƗ يتƶيǇ القياǌƕ ǅا

 ǑسيسƋالتƕ ƠريƮب التǄط ǅتقدي ǎدƶتت Ǚ ƗيǄǂو ش Ɨسيطƕ ƗǄǋو ýŇوǕ اتƇراƞǗا
)ýŇوǕب اǄالمط(Ƌالت ƗيǄقد عمƶت Ɨقيدات إداريƶتƕ ǅطدƮما ت Ǉسرعا Ǉǂل Ü ýǂشƕ Ʃسي

 ).المطǄب الƛاǇ)Ǒǈ حريƗ إǈشاǉƦǋ Ƈ اǕحƨاب يحد م

üņوǓا ƒلƯالم  
 مرحلة تقديƯ ǃلƒ التƬريƞ بالتƉسيس

   Ǉا مǌǈƊ ƃǙإ ÜƗيǄǂو ش Ɨسيطƕ Ɨدايƕال ǑƼ رǌƲد تƿ ƗǄالمرح ǉƦǋ ǇƊ Ǉم ǅƹالرƕ
 Ǉيǈالمواط ǅماƊ عائقا ýǂيش ǐƦال ƖدارǗا ýƤا لتدƶواس Ǚاƞم ýǂتش ƗيǄمƶال Ɨاحيǈال

المƕادرǑƼ Ɩ تƋسيƩ حƨب سياسƦƎƼ ÜǑا ǂاǇ حƦ ƾيǇ يرƕƹوǑƼ Ǉ ممارسƗ حقǅǌ ال
ƩسيƋالتƕ  اǈǋ Ɵيطر ǇƊ Ǉǂيم ǐƦال ýاǂشǗا ǇƎƼ ÜƗسيسيƋالت Ɨامƶال Ɨيƶمƞال Ǐود إلƶي

ور Ɗساسا ùيتمحƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƗ و الǐƦ لǅ يتƶرƯ لǊ القاǈوǇ ال
لǏ التǑ تتƾǄƶ مǇ حيƚ محتواǋا ƞƕميƴ حوý اǕعماý التحضيريƊ Ɨو الساƕقƗ اǕو

Ǒ لǄحƨب و Ʋǈامù ǊاǕساسƕ ƗالقاǈوǇ ائƾ و الƮǈوƭ الƤاùùƮلوƛاريƴ اùمش
يريǊ و ما تتطù ǊƕǄيار مسùسيÜǊ و اƤتǑù و مƌسùالداǑǄƤ و ƕرǈامƝ عمǊǄ السياس

 Ɨتحضيري ƖترƼ ودƞو ǅƨǄتست ƗǄƮو متوا Ɨƕوƌد ýعماƊ ودات وǌƞم Ǉم ƗيǄمƶال ǉƦǋ
Ƽيǌا مشروƳ الحƨب السياسǑ المراد تƋسيسƤ ǊاƗƮ و ǉƦǋ ǇƊ اǕعماý  مسƕقƗ يتƞسد

اǙت و عقد عدد مǇ اƞǙتماعات ùسƗǄ مǇ اǙتùƮريƗ تستوƞب القياƕ ǅسùǄالتحضي
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و الǄقاƇاتǂ Üما ǌǈƊا ƿد تتطǄب إƞراƇ اǈتƤاƕات و تƮƤيƭ محǚت و مقرا رسميا 
  .ت الƤاǉƦǌƕ ƗƮ المرحƗǄلǄحƨب السياسǑ و Ɗمواý لتمويƞ ýميƴ اǕعماý و الǈشاطا

   Ɨقƕشاطات الساǈو ال ýعماǕا ǉƦǌل Ɨيǈوǈالقا Ɨƶيƕتحديد الطƕ ƾǄƶيت ǇƦإ ýاǂشǗاƼ
 ǑƼ بƨالح Ǒسسƌوليات مƌط و تحديد مسƕضƕ اƦǂ و Ǒب السياسƨالح Ǉويǂت ǏǄع

 ýƕƿ ƗǄالمرح ǉƦǋƗيǈوǈالقا ǊتƋشǈ  ƇسواƾǄƶيما يتƼ ƕ قدƶƕ ƭيƤتر ǏǄع ýوƮالح
 Ɨيƶمƞالتال Ɨامƶال ƗسيسيƋ)ýŇوǕا Ƴرƽو إعداد )الƊ Ü بǄف طǄب مƨالح Ǒسسƌم

Ǌو إيداع ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت )Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  

•  üņوǓا Ʊرƻسيسية: الƉعقد الجمعية العامة الت  

ضƕط و تحضير المǄف المطǄوب تقديمǊ إلǏ الوƨارƖ المƕ ƗƽƃǄǂالداǄƤيƗ  يتطǄب  
اوǙت ƕيǇ اǕعضاƇ و مد عǈد تƋسيƩ الحƨبÜ عقد عدƖ لقاƇات و اƞتماعات

Ǉسسيƌف  المǄتƤمƕ ǅقياǄل Ɨمƨǚال ýمواǕا ƴمƞ ا وǌƕيƮǈو ت ƗيǄيات محǄƛمم Ɨامƿو إ
 ƾƕمس ƭيƤتر Ǐإل ƳضوƤال Ɨالتحضيري ýعماǕا ǉƦǋ ýƛب مƞتستو ýǌƼ Üشاطاتǈال

المتƾǄƶ  28 – 89: مقتضيات القاǈوǇ رǅƿ ل لسǄطات الƶموميƗ المǈƶيƗ طƕقامýƕƿ Ǉ ا
اƦǋ ǅا ùوƳ إلƊ ǏحƦùǂلƕ ǊǈƊ ǁالر1Ü ƞلمƲاǋرات الƶموميƗماعات و اƕùاƞǙت
ǈالقاù Ɨƶƕالرا Ǉالمادتي ƭǈ التحديد Ǌƞو ǏǄو ع Ǉ4(و ( ƗامسƤو ال)ما ) 5ǋدƞǈ Ǌǈم

 ǊǈƊ ǏǄع Ǉداǂƌت:  

  ǌال Ǉيƕي ƠريƮت Ǌقƕيس ǇƊ Ǒعموم Ƴتماƞا ýǂ ǏǄب عƞيù ÜǊǈاǂو م ÜǊǈدف م
رر ùاƭ المقùعدد اǕشƗ Ƥ الƦǄيǇ يƶقد ƼيǌماÜ و مدتǊ وùو اليوǅ و الساع

ƇتضاƿǙد اǈع Ǌƕ Ɨيǈƶالم Ɨيئǌو ال ǅǋحضور.  

   Ɨƛǚƛ Ǌƶƿيو ƠريƮا التƦǋ ي) 3(وǙالو ǅǌǈموط ÜƭاƤشƊƗ  Ǉوƶو يتمت
 ǅǄيس ǇƋƕ Ǉوǈا القاƦǋ بƞوƊ دƿ و ÜƗيǈو الوط Ɨيǈالمد ǅǌƿحقوƕبǄط  ƠريƮالت

                                                 
بتاريخ  4ر عدد .المتعلق باالجتماعات و المظاهرات العمومية، ج 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28 – 89: ـ القانون رقم   1
  ).165 – 163(، ص 24/01/1990
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تسǄمǊ الǌيئƗ  وýƮلǏ المƩǄƞ الشǑƕƶ الǄƕدǐ مقاýƕ إƕاƞǙتماƳ إما إلǏ الوǙيƊ Ɨو 
ÜǇييǈùƶالم ƭاƤشǖل ƳتماƞǙاƕ ƠريƮب التǄا طǌلدي Ƴالمود  ǇميƲǈالم ƇسماƊ Ǉيƕي

ƶالت Ɨƿطاƕ ǅƿر ǁلƦǂ و Üǅǌǈاويǈو ع ǅǌƕلقاƊ وùǈريف الوطù ýƮالو ǅǄتس ƣو تاري Ɨي
ƤشǕو عدد ا ƳتماƞǙا Ǉدف مǌو ال Ɨǌƞ Ǉم Ǌǈاǂو مù ÜǊيƼ ǅǋر حضورƲتǈالم ƭا

الساعƗ التǑ يƶقد Ƽيǌا و مدتǊ مƤƊ Ɨǌƞ ǇرÜǎ و يƞب ǇƊ يقدǅ و مǂاǊǈ و تاريǊƤ و 
 ƣتاري Ǉر مƛǂǕا ǏǄع ƗǄامǂ ǅياƊ Ɨƛǚƛ ýƕƿ ƗديǄƕو الƊ ƗيǙالو Ǐإل ƠريƮا التƦǋ

ƳتماƞǙا.   

القاǈوƽǈ ǇسǊ عǏǄ المƲǈميǇ  ت المادƖ الƤامسƗ الƽقرƖ اƤǕيرƖ مǂƕƞǇما Ɗو  
ǄطÜƗ و Ʀلǁ دوǇ تحديد ǉƦǋ اǙستǌƲار Ʀǌƕا الوýƮ عǈد ýǂ طǄب يƮدر مǇ الس

ƶو ما يǋ و ÞǎرƤƊ Ɨǌƞ وƊ ƠريƮالت ƖدرƮم Ɨǌƞال Ǒǋ ýǋ ƗطǄالسƾور  مƶالش
 ýƿرƶد تƿ Ɨئƞاƽات مƕواƞتيشات و استƽلمضايقات و ت Ɨعرض Ǉوǈوǂما يƕر ǅǌǈƋƕ

  .مشروƳ إǈشاƇ الحƨب

   ýماƶاست Ǉم Ɨموميƶطات الǄالس Ǉوǈا القاƦǋ Ǉƃǂقد مƼ القيود ǉƦǋ ǏǄع Ɩيادƨ و
Ưƶƕ ýالوسائ Ǒالت  Ǒالتالƕ و ÜƗسيسيƋالت Ɨامƶال Ɨيƶمƞال ǉƦǋ عقد ýƿرƶت ǇƊ اǌǈƋش Ǉم

عرƗǄƿ إعداد الوƛائƾ المطǄوب تقديمǌا إلǏ الوƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيÜƗ إƎƕ Ʀمǂاǌǈا طƕقا 
 Ɨالسادس Ɩالماد ǅاǂحƊ و ƭǈ6(ل ( ýǚƤ ǇميƲǈالم Ǉب مǄتط ǇƊ Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم

 Ǉشريƶو ال ƗƶƕرǕسا) 24(ا ǅتقدي Ǉدو ƳتماƞǙا Ǉاǂيير مƺت ƠريƮالت Ƴإيدا Ǉم Ɨع
 ÜǁلƦرر لƕم ǐƊ ǏǄع Ǉسسيƌالم ýوƮح ƗƕوƶƮ Ɵد يطرƿ ييرƺا التƦǋ ǇƋƕ ماǄع

 ÜƗƕوǄالمط ƗيǈمǕو ا ƗحيƮالشروط ال Ǉم ƗǄمƞ ǏǄر عƼيتو Ƴتماƞǚل ǅئǚم Ǉاǂم
ƗيƼإضا Ɨمالي ƇاƕعƊ ýتحم ǅǋدƕǂد يƿ ǊǈƊ ǏǄع Ɩيادƨ.  
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ǇƊ تتƿ ƦƤرارا ƕمƊ ƴǈو عرƗǄƿ عقد ǉƦǋ الƞمƶيƗ  الƶموميƗيمǇǂ لǄسǄطات ǂما   
تƶيƫ حالƗ الطوارƏ مƕƼ Ʀǈراير  الƨƞائرالƶامƗ التƋسيسيƗ لسƕب Ɗو ƤǓر ƤاƗƮ و 

19921.  

      ǉƦǋ عقد ƳضوƤ ǅعد Ɨحال ǑƼ و  ƾǄƶالمت Ǉوǈالقا Ǐإل ƗسيسيƋالت Ɨامƶال Ɨيƶمƞال
ƕƗموميƶرات الǋاƲتماعات و المƞǙا Ɗ ǏشƤي ǊǈƎƼ Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ǅاǌات ƴيق Ǉ

 Ɨمǌتƕ بƨحǄي"لƹ Ɨيƶمƞ Ǉويǂاتǌƕ ƭƤر مر"  Ɨƞحا ǏǄد عǂƌǈ اǈǄƶƞو ما يǋ و
 Ǉوǈالقا ǇƊ و ƗƮاƤ ÜƗسيسيƋالت ƗǄالمرح ǑƼ Ɨيǈوǈاƿ Ɨحماي Ǐإل Ǉسسيƌالم ƇǙƌǋ
 Ɨƕعقو ǑƼ ýƛتتم Ɨاسيƿ Ɨائيƨƞ اتƕد رتب عقوƿ Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال

شƊ ǊǄǂو  Ɗ Ǌو تسييرǉ حƕƨا سياسيا Ɗيا ǂاƊǇحǂامƕ ǊتƋسيسƊ Ǌو إدارت ýǂ مǇ يƤالف
 ƗمسƤ Ǐإل Ɨǈس Ǉم Ʃƕالحƕ Ǌ5(تسميت ( ƗمسƤ Ǉيƕ Ɵتتراو Ɨمالي Ɨرامƺƕ وات وǈس

 Ɗ Ɯ2Üو Ǝƕحدǋ ǎاتيǇ الƶقوƕتيƼ Ǉقط.د) 100.000(و مائƊ Ɨلف  ƜÜ.د) Ǚƈ)5000ف 
ù ǏƲ ǉƦǋيƗ ضرورǇƊ Ɩ تحاǕمر الǐƦ يتطǄب عǈد مراƿ ƗƶƞاǈوǇ اǕحƨاب السياس

 ƇعضاǕا ƴو يقƊ Ǐقƕي Ǚ Ǐحت ÜƗمƨǚال Ɨو الحماي ǅǂùالمح ǅيƲǈالتƕ ƗǄùالمرح
اù ǉƦǋ ǅاǇ اتسùمƗǄ الƶقوƕات الƨƞائùيƗ مƗǌƞ Ǉ و ضسوǇ تحت طائùالمƌس
Ǆالمرحùǈƶاد و الƞالتحضير الƕ Ɨùمƨǚال ƗايùƤƊ Ɨǌƞ Ǉم Ɨù ƴميƞ ǇƊ سيما و Üǎر

 Ɨيǈوǈالقا ƭوƮǈال ƴا مشاريǋا و إعدادǋوب تحضيرǄالمط ƾائƛو الو Ɨو السياسي
ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ǑƼ ƗǄƛمم Ɨموميƶطات الǄالس Ɨƕاƿلر ƴضƤت.  

  

  

  

                                                 
المتضمن  1992فبراير  2المؤرخ في  44 – 92ـ تم إعالن حالة الطوارئ  في آامل التراب الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1

  ).286 – 285(، ص 1992فبراير  09بتاريخ  10ر  عدد .إعالن حالة الطوارئ، ج
المؤرخ  09 – 97: من القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية الصادر بموجب األمر رقم  41إلى  38ـ أنظر نص المواد من   2

  .12: ر عدد .، ج1997مارس  6في 
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  إعداد و إيداƱ ملƹ التƬريƞ بالتƉسيس لدǌ: الƻرƱ الƙاني  •
  وƦارƔ الداƢلية          

يتƶيǇ عǏǄ اǕعضاƇ المƌسسيǇ لǄحƨب السياسǇƊ Ǒ يودعوا لدǎ الوƨير   
ƃǄǂالمƩسيƋتƕ ƠريƮف التǄم ƗيǄƤالداƕ ف  فǄالم ýيشتم ǇƊ بƞو ي Ǒب السياسƨالح

 ƭƤت ƾائƛالو Ǉم ƗǄمƞ ǏǄع Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال ǇوǈقاǄقا لƕط 
  .تŇǅǌ الحƨب ƽǈسǌǈƎƼǊا الƛاǈيƊ  ƗمامƌسسǑ الحƨب اǕولǏ مǌǈا 

   Ǘņسسين : ـ أوƊالم ƫƢق التي تƏاƙالو  
   ƭƤي ǐƦف الǄالم ýسسيشتمƌالم ƇعضاǕاƗالتالي ƗداريǗا ƾائƛالو ǏǄع Ǉي:  
  .ù مستƤرƞات مǇ عقود الميǚد  
   ǅƿر Ɨدليƶال ƾƕالسوا ƗƽحيƮ Ǉم ƜرƤمست ù :03.  
  Ɨائريƨƞال Ɨسيǈƞادات الǌش ù.  
  Ɨامƿادات إǌش ù.  
   Ǉالمولودي Ǒب السياسƨحǄل Ǉسسيƌالم ƇعضاǕتورط ا ǅت عدƕƛت Ɩادǌش ù

  .د الƛورƖ التحريريƊ ǑƼƗعماý ض ýƕƿ1942 يوليو 

يات التƾù Ǒ اǈطƿǚا مǇ اǗشǂالùيǉƦǋ Ơ الوƛائùو يمǇǂ دراسƗ و توض  
 ǐƦار الترتيب الƕعتǙا Ǉيƶƕ ƦƤǕا Ǉدو Ɨيقƛو ýǂ اǌتسيǂت Ǒالت ƗميǋǕو ا Üاǋيرƛت

 Ǒالتال ýǂالش ǏǄع ǁلƦ و ÜǇوǈالقا ƭǈ ǑƼ Ǌƕ وردت:  

   1942العضو المƊسس المولود ƽبü يوليو  عدǃ تورƯņـ  1  
          Ɣورƙضد ال üفي أعما :  

   Ǉسسيƌط المŇتور ǅشف عدǂ Ɩادǌف شǄالم Ǉاشتراط تضمي ǇƊ Ʋحǚالم
Ɗ ǑƼعماý ضد الƛورƖ التحريريƗ لǅ يǇǂ مضمǈا ǑƼ  1942المولوديýƕƿ Ǉ يوليو 

ÜƗ و ǇƊ لù ƗǈƞمشروƳ اǕمر المتضمǇ القاǈوǇ الƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسي
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Ǘو ا Ɨيǈوǈالقا Ǉوƌالش ǉƦǋ ƗƼت إضاŇرƿƊ Ǒالت Ǒǋ ǑتقالǈǙا Ǒǈالوط ƩǄƞمǄل Ɨداري
 ùا تحقيقا لǌيƊحسب ر ǁلƦ و Ɨيقƛالو:  

Ɨ اǕحƨاب السياسيƗ التǑ تƶد الرǂيƖƨ اǕساسيǑƼ Ɨ ترƿيùƶ Ɨ الحƽاƲ عǏǄ سم  
Ɨالدول Ƈاǈƕ و ƴتمƞالم.  

  Ɨالتحريري Ɩورƛضد ال ýعماƋƕ ǅاƿ Ǉم ýǂ Ǌƞو ǑƼ راتƺƛال Ňسد ù.  
  Ǚا Ǉضما ù اƦǋ Ưرƽي ǐƦات الƕاƤتǈǙا Ǉوǈاƿ سيماǙ ƭوƮǈال Ǉيƕ ǅاƞسǈ
  .1الشرط

   ǇƋƕ Ǉسسيƌالم ƇعضاǕف اǄم ǑƼ Ɨيقƛالو ǉƦǋ ǏǄع ƭǈال Ǉاد مƽو يست
ǂاǈت لǅǌ مواƿف Ɗو سǄوǂات Ɗو Ɗعماý مƶاديƗ لƛǄورƖ التحريريǇ   ƗاǕشƤاƭ الƦي

سǐƊ Ǒ حƨب مƌس مǙ Ǉ يمǇƊ Ǉǂ يǂوǈوا 1942وليو الƕǂرǎ و المولوديýƕƿ Ǉ ي
Ǒسياس.  
      ƞو Ǉإùا الشƦǋ ýƛود مùرط يطùلƋمس Ɵرù حسب ƗميǋǕا Ɨايƹ ǑƼ Ǉتي

ÞƖورƛضد ال ýعماƊ ǑƼ التورطƕ ودƮالمقƕ ƾǄƶو تت ǏولǕا ÜاǈيƊر.  

د الƛورƊ Ɩو التƶاوǇ مƦƎƼ ƴا ǂاǇ المقƮود مƦ Ǉلǋ ǁو رƴƼ السƟǚ ض  
و مǈطقýƕ Ǒ و يǈدرƜ  الƽرǈسǐƋƕ Ǒ شýǂ مǇ اǕشǂاƦ ǇƎƼ Üýلǁ مقƕوý اǙستƶمار

ǎرƕǂال Ɨالتحريري ƖورƛǄل Ɨيǈالوط Ɨاد التحريريƶƕǕإطار ا ǑƼ.  

Ɗما إƦا ǂاǇ المقƮود مǋ Ǌǈو إƶƕاد Ưƶƕ اƼǕراد الƦيǂ Ǉاǈوا يحمǄوǂƼƊ Ǉارا   
Ɗو ƈراƇ سياسيƗ و إيديولوƞيƗ مƶيƗǈ يساريǂ Ɨاǈت Ɗو يميǈيƦǌƼ Ɨا ƹير مǈطقǑ و ƹير 

ýوƕو مق ǏƼاǈويتǐƊالر Ɨحري.  

                                                 
هـيدي عن مشروع األمر المتضـمن القانـون العضوي المتعلق باألحزاب السياسـية، لجنة التشـريع و الشـؤون القانونـية  أ التقرير التم  1

  .23: ، ص 1997و اإلدارية، المجلس الوطني االنتقالي، الدورة غير العادية، يناير 
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  ǈالمواط Ǉيƕ Ɩالمساوا Ɗدƕمƕ ƾǄƶتت ǑǌƼ Ɨيǈاƛال ƗلƋما المسƊùǂالم Ǉيù Ʃر
 Ɨالدستوري ǅاǂحǕو ا Əادƕالم Ǉم ǎرƤƊ Ɨموعƞا لمƦǋ ýƛم Ɨقƕمطا ǎدستوريا و مد

 ƖالمادƼ ÜǎرƤǕ29ا  ǑƼ ýدƶالدستور الم Ǉر  28مƕمƼوǈ1996  ǇƊ ǏǄد عǂƌت :  

   "ǂيم Ǚ و ÜǇوǈالقا ǅماƊ Ɨسواسي Ǉيǈالمواط ýǂ ودƶي ƨتميي ǐƋƕ ƳرƦيت ǇƊ Ǉ
Ɗو ǐƊ شرط Ɗو Ʋرف Ƥƈر  ƊÜو الرƊÜ ǐƊو الƶرƊ Üƾو الƩǈƞ لǏ المولدسǊƕƕ إ
ǑƮƤشÜ Ǒتماعƞو اƊ."  

   Ɩالمادƕ ا ما وردƦǂ سسات 31وƌدف المǋ Ǉم ýƶƞت Ǒالدستور الت Ʃƽǈ Ǉم  "
ضماǇ مساواýǂ Ɩ المواطǈيǇ و المواطǈات ǑƼ الحقوƾ و الواƕƞات ƨƎƕالƗ الƶقƕات 

Ǒ تƶوƾ تƽتƠ شƮƤيƗ اǈǗساǇ و تحوý دوǇ مشارƗǂ الƞميƴ الǄƶƽيǑƼ Ɨ الحياƖ الت
 Ɨالسياسي."...  

   Ɩالماد ǑƼ يضاƊ الدستور ƭǈ ماǂ32  ǇƊ ǏǄع Ǌǈم:  
الحريات اǕساسيƗ و حقوƾ اǈǗساǇ و المواطǇ مضموÜƗǈ و تǂوǇ تراƛا مشترǂا " 

Ǉم ǉوǄقǈي ǇƊ ǅǌƕƞوا Üائرياتƨƞو ال Ǉائرييƨƞال ƴميƞ Ǉيƕ  Ǒǂ ýيƞ Ǐإل ýيƞ
Ǌحريت ǁاǌتǈا ǅو عد Ǌمتǚس ǏǄوا عƲƼيحا."  

و عǄيǇƎƼ Ǌ إƿرار Ʀǋا الشرط مýƕƿ Ǉ المشرǈǗ ƳشاƇ اǕحƨاب السياسيǋ Ɨو   
 Ǚ و ÜƖالمساوا Ɗدƕمƕ ýǚƤو إ Ǉيǈالمواط Ǉيƕ ƨتميي ǇƊ ýحواǕا Ǉم ýحا ǐƋƕ Ǌǈǂيم

شرƤ ƳاǑƼ ƗƮ عǏǄ ما مǊƶǈ الدستور ƮراحƗ مǇ تمييýƕ ƨ إǇ تدýƤ الم يقرر
 ƾƽروف و متƶو مǋ ماǂ Ɨماعيƞو ال Ɨرديƽال ƗساسيǕو الحريات ا ƾالحقو ýاƞم
عǄيǊ لدǎ رƞاý القاǈوÜǇ يƞب ǇƊ يǌدف إلǏ ضماǇ الممارسƗ الǄƶƽيƗ لǄحƊ ƾو 

  .الحريƗ المǂرسƗ دستوريا

   ƾالحقو Ǉم ƾح ǏǄع ƭǈدما يǈع ƗدولǄل ǏسمǕا Ǉوǈالقا ǉارƕاعتƕ الدستورƼ
Ʀǋ ƾا الƭǈ عǂ ǏǄاƗƼ الƮǈوƭ اǕدǏǈ مǌǈاǂ Üما يقوý اǕستاƕ Ʀوǂرا ƼيÜǊ يǑǈƶ تƽو
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 Ǐإل Ǒالتالƕ ǐدƌي ýو عمƊ ƴتشري ǐƊ دارƮإ Ǉع Ǒالتالƕ Ɨالدول ƴǈو تمت Ʃإدري
Ǌǂاǌتǈات اƇراƞإ ǏǄع ƭǈو الƊ شروط ƴوض ƨوƞي Ǚ ƚحي ÜƖمقيد Ƴالمشر ƗطǄسƼ Ü

رƳ يƞب ùستƼ ÜǊدور المشتƌدƕ ǐالýƶƽ إلǏ اǈتƽاƇ الحƊ ÜǚƮƊ ƾو التضييƾ مǇ ممار
ǂي ǇƊùشائياǈإ Ʃيميا و ليƲǈت Ǉ1و Ɗدƕمƕ ǙǚƤد إƶا القيد يƦǋ ودƞوƼ ǁلƦƕ و Ü

ǐدستور Ɗدƕو مǋ ǐƦال Ɩالمساوا.  

  : تمتƲ العضو المƊسس بالجنسية الجƦاƏرية ـ 2  

   Ʃسƌضو المƶال ƴيتمت ǇƊ Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا ǅƨلƊ
Ɨائريƨƞال Ɨسيǈƞالƕ ƭǈال ƖƇراƿ Ǉم Ɲتǈستǈ و ÜǎرƤƊ Ɨسيǈƞ اƨحائ Ǉوǂي Ǚ ǇƊ و Ü

 Ǉالتاليتي ǇتيƲحǚالم Ǒǈوǈالقا:  

   ǍولǓة اưحǘـ الم : ÜƗƕتسǂالم Ɨسيǈƞو ال ƗيǄƮǕا Ɨسيǈƞال Ǉيƕ ƨالتميي ǅعد
و لǇǂ المǋ ǅǌو ǇƊ يǂوǇ الشƨƞ ƭƤائرǐ الǈƞسيƗ يوǅ التƋسيÜƩ و ƦلǚƤƕ ǁف 

Ǚ Ǒالت ƗيƕاƤتǈǙا Ɨƕياǈال  ƗمسƤ د مرورƶƕ ƃǙإ ƩƃǈƞمتǄا لǋادǈإس Ǉǂوات ) 5(يمǈس
ƞǕا ǏǄر عƞيح ǅل Ǉوǈالقا ǐƊ ǁلƦƕ وǋ و ÜƗيǈالوط ƗسيǈƞǄل Ǌƕتساǂا ǏǄع ƗǄامǂ Ǒƕǈ

ƩسيƋت ǑƼ ƾالح Ɨسيǈƞتسب الǂم Ǒب السياسƨالح.  

استƶƕاد القاǈوǇ لǖشƤاƭ مƨدوǑƞ الǈƞسيÜƗ و ǋو ما : ـ المǘحưة الƙانية   
ماǇ الƨƞائرǐ الǈƞسيƗ اǄƮǕيǇƊ Ɨ يǂوǇ مǇ اǕعضاƇ المƌسسيǇ يǑǈƶ إƮƿاƇ و حر

 ǇƊ Ǉيƶيت ƾا السياƦǋ ǑƼ و ÜǎرƤƊ Ɨدول Ɨسيǈƞل ǚحام Ǉاǂ اƦإ Ɨاب السياسيƨحǖل
يحتوǐ المǄف المقدǅ إلǏ الوƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيƗ عǏǄ شǌادات الǈƞسيƗ التǑ تمǈحǌا 

 Ǒو الت Ǉييǈƶالم Ǉم ǅب يقدǄط ǏǄع Ƈاǈƕ ǅǂا المحاǌل ƠتسمǂƋالتƕ ƇعضاǕا ƴتمت Ǉد م
Ɨائريƨƞال Ɨسيǈƞالƕ Ǉسسيƌالم.  

                                                 
المتضمن القانون العضوي لألحزاب السياسية بين الحرية  09 – 97ـ بوآرا إدريس، نظام اعتماد األحزاب السياسية طبقا لألمر رقم   1

  ).53-52(، ص 1998، السنة 2و التقييد، مجلة اإلدارة، العدد 
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Ǘا Ǉǂلýاǂو  شƊ ƾالتحق ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم ƖارƨوǄل Ǉǂيف يمǂ وǋ اǈǋ Ɵيطر ǐƦال
ǈƞƕ رƛǂƊ وƊ Ǉسسيƌحد المƊ ƴتمت ǅعد Ǉت مƕƛسالتǈƞǄل ƗيƼإضا ǎرƤƊ Ɨسيù Ɨي

ƗيǄƮǕاƭǈي Ǚ Ǌسƽǈ Ǉوǈالقا ǇƊ و ƗƮاƤ Ü ƗيƊ ǅتقدي ǏǄع  ǅت عدƕƛو تƊ Ǉيƕت Ɨيقƛو
 Ɨǂالمشار Ǉم Ɨسيǈƞال Ǒƞدوƨم ƴǈمƕ قطƼ Ǒƽتǂو ي ÞǎرƤƊ Ɨسيǈƞل Ǉسسيƌالم Ɩƨحيا
 ǑƼشر ƠريƮتƕ ýاƞا المƦǋ ǑƼ ƇاƽتǂǙا ǅيت ýǋ و ÜƗاب السياسيƨحǕا ƩسيƋت ǑƼ

 Ɨات الرسميǌƞو الƊ يئاتǌال ǎإحد Ǉم ǊيǄع ƾادƮعضمǕا Ǌيقدمù ÜÞǇسسوƌالم Ƈا
قƗ عǈد ƿياǅ الوƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيƽƕ Ɨحù ƭعتƕار ǉƦǋ الوƛيƶƕ ƦƤƌيǇ اǙو ýǋ ست

ÞفǄالم ƾائƛو Ɨو دراس.  

  :إƽامة اǓعضاء المƊسسين داüƢ الوƯن  ـ 3  

يشترط القاǈوǇ ضرورǇƊ Ɩ يشتمý المǄف المرƕ ƾƼطǄب التƋسيƩ شǌادات   
ÜǇ و يستƽاد مƦǋ Ǉا الشرط ǇƊ يǂوƞ Ǉميƴ اǕعضاƇ وإƿامƗ لǖعضاƇ المƌسس

الǚƕدÜ و ǋو ما يǑǈƶ عدǅ إمǂاǈيƗ مشارƗǂ حتǄƶƼ  ǏيƗ داƌ ƗƽƮƕ ýƤسسيǇ يقيموǇالم
 ǑƼ Ǒǈالتراب الوط ƜارƤ Ǉالمقيمي Ǉائرييƨƞال Ǉيǈالمواط ƴǈو مƊ ƇاƮƿإ ýقوǈ Ǚ
 Ǐإل Ɨƕسǈالƕ ýو الحاǋ ماǂ Ɨدائم ƗامƿǗا ǉƦǋ تǈاǂ اƦإ Ɨاب السياسيƨحǕا ƩسيƋت

  .لǄƕداǇ الشقيقƗ و الƮديقƗالƞاليƗ الƨƞائريƗ المستقرƯƶƕ ǑƼ Ɩ ا

   ǇيƦال ƗƕǄالط Ưƶƕ Ǐإل Ɨƕسǈالƕ ýو الحاǋ ماǂ Ɨتƿƌم ƗامƿǗا ǉƦǋ تǈاǂ اƦما إƊ
 Ǐيشر إل ǅل ǇوǈالقاƼ Üýماƶال Ǉريƞاǌالم Ǐإل Ɨƕسǈالƕ وƊ ƜارƤال ǑƼ ǅǌدراست Ǉوƶƕيتا

Ɨǂالمشارƕ ǅǌل Ɵالسما ƗيǈاǂمƎƕ ýالقو Ǐا إلǈƕ ƴƼيد ǇيƦمر الǕا ÜتǙالحا ǉƦǋ ýƛم  ǑƼ
 ǅالقوائƕ ǇوǄƞمس ǅǌǈƊ و Ɨتƿƌم ƜارƤالƕ ǅǌامتƿإ ǇƊ ƾǄطǈم Ǉاب مƨحǕا ƩسيƋت

  .اǈǙتƤاƕيƗ لǄƕديات إƿامتǅǌ اǄƮǕيǑƼ Ɨ الƨƞائر
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  :التمتƲ بالحقوق المدنية و السياسية  ـ 4  

  Ƴاشترط المشر Ɯإدرا  ǅƿر Ɨالقضائي ƾƕالسوا ƗƽحيƮ3  ƾائƛالو Ǉضم
ضاù Ƈير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ التǂƋد مǇ تمتƴ اǕعلسماƟ لǄوƺƕƨرƯ االمǂوƗǈ لǄمǄف 
يƴ حقوǅǌƿ المدǈيƗ و السياسيƗ و Ǚ ǇƊ يǂوƿ Ǉد حǅǂ عƊ ǏǄحدù ǅǋالمƌسسيƞƕ Ǉم

  .ǈƞƕ1ايƊ Ɨو ǈƞحƗ مƕ ƗǄƤالشرف

  Ƽتو Ǉاǂ اƦعضو إǕا ǑƼ ا الشرطƦǋ رùƕم Ǉسسيƌالم Ƈاƕدئيا يù دƞ دو
د يشýǂ عائقا ƕǂيرا Ɗماǅ لƶمǄيǊƿ Ɨ مǇ الǈاحيƗ الواƶƿيƗ و اǑ Ɗǈ و مقƕوÜý إùƃǙمǈطق

اƇ اǕحƨاب السياسيÜƗ إǑƼ Ʀ الƛǂير مǇ اǕحياǇ ما ƞǈد الƯƶƕ مǇ رƞاý حريƗ إǈش
 ǅǌتƕ إما ÜƗمات سياسيǂات و محاƶƕلمتا Ǉرضوƶيت ǅǚعǗر و اǂƽو ال Ɨالسياس

Ɨا سياسيǈدǈع ǅǚعǗا Ǉوǈقاƕ ƗƮاƤال ǐƊالر ǅرائƞ Ưƶƕ ابǂارتƕ وƊ.  

  Ǖا Ǉم Ǉاǂ ǁلƦو ل ǅرائƞال Ǉيƕ ƨالتمييƕ ǅاƿ Ƴالمشر ǇƊ يد لوƽدر و المƞ
مارسƗ مالمƕ ƗǄƤالشرف و اƾǚƤǕ الحميدƖ و الƞرائǅ المتǄƶقƕ ƗحريƗ الرǐƊ و 

ƕ Ɨموƞب الدستور إƦا لƤǕ ǅرǎ و ƤاƗƮ الƞماعيƗ مǌǈا المƽǂولمƤتǄف الحريات ا
Ǉǂف تǈƶال ýماƶو است Ɨممارسƕ ƗƕحوƮم. Ɩإعاد ǐالضرور Ǉات مƕ لقد  ǑƼ رƲǈال

Ǌمسايرت ǅدƶل ǁلƦ و ƭǈا الƦǋ ا ƾطǈلم ƗالحƮو الم ÜƗǌƞ Ǉم Ɨالسياسي Ɨدديƶلت
ǎرƤƊ Ɨǌƞ Ǉم Ɨيǈالوط.  

إǇ الƞرائǅ السياسيƗ و مǌما ǂاǈ Ǉوعǌا Ǚ يƞب ǇƊ تǂوǇ حائƊ ǚماǅ اƼǕراد   
  .2لتǂويǇ اǕحƨاب السياسيÜƗ إƦا لǅ تǇǂ مƮحوƕ Ɨƕاستƶماý الǈƶف

   ƭǈا الƦǋ ودƞطر وƤ Ǉاب إƿر ǏǄطا عǄا مسƽسي Ǐقƕسي ǊǈƊ ǑƼ Ǉمǂما يǈإ
ǌي Ǉارضيƶالم Ɨالسياس ýاƞرùرضƶما تǄǂ ǅǋددùمǂمحا Ǐوا إلùسǕ اتù ابƕ

سياسيƗ و سيƞدوƽǈƊ Ǉسǅǌ مƨƶوليǇ مƖƨǌƞƊ Ǉ الحƨب المسيرƖ مýƕƿ Ǉ السǄطات 
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 ǐƊ ƩسيƋتƕ ƠريƮف التǄم ƯƼا لرƕƕيضا سƊ Ǉوǂد تƿ Ɨƞالح ǉƦǋ ǇƊ ماǂ ÜƗموميƶال
  .سǑحƨب سيا

   ƭاƤشǕاƕ ƾǄƶتت ǎرƤƊ Ɨاليǂإش Ɵيطر Ǌƿǚإط ǏǄع ƭǈا الƦǋ ودƞو ǇƊ ماǂ
 Üǅǌƿاسترداد حقوƕ امواƿ و ǅǌيǄع ǅǂالح ǅت ǇيƦو ماال ǅǌار لƕعتǙا  و رد اƦǋ Ǉاǂ اƦإ

 ǑƼ ƨالتميي Ǉد مƕǙ ǊǈƊ ǅƊ ÜÞǙ ǅƊ Ǒب سياسƨح ƩسيƋتƕ ǅالقيا ǅǌل Ơسترداد يسمǙا
ǂب ƞرائǅ مƕ ƗǄƤالشرف تتƕ ƾǄƶالقتƊ ýو الǈƨا Ʀǋا الشƕ ǇƋيǇ الشƭƤ الǐƦ ارت

مÜǚƛ و ƿاƕ ǅاسترƞاƳ حقوǊƿ المدǈيƗ و السياسيÜƗ و الشƭƤ الǐƦ ارتǂب ǈƞايƊ Ɨو 
ÞǇوǈقاǄقا لƕط Ǌار لƕعتǙرد ا Ƴاƞاسترƕ ǅاƿ الشرف وƕ ýƤت Ǚ Ɨحǈƞ.  

  ƨالتميي Ɩضرور Ǉإ Ɨو حال Ɨائمƿ  يرƹ Ǉاǂ اƦƎƼ ǅرائƞال Ǉم Ǉوعيǈال ǇيƦǋ Ǉيƕ
ƕوý السماƟ لǄشƭƤ اǕوƕ ýŇالمشارǑƼ Ɨǂ تƋسيƩ اǕحƨاب السياسيǇƎƼ Ɨ اǕمر مق

ƹير Ʀلƕ ǁالǈسƗƕ إلǏ الشƭƤ الƛاǑǈ إƦ يمǇƊ Ǌǈǂ يǂوǇ عضوا مƌسسا لǄحƨب 
Ǒالسياس.  

رƳ الƨƞائرǐ يوحƕ Ǒالطاƴƕ اƮƿǙائù ǑإǇ اعتماد Ʀǋا الشرط مýƕƿ Ǉ المش  
رريƗ لتƋسيƗƺƕù Ʃ التحùعǇ الƮ الǊ و يƕقيǊ دوǇ المƋموý و يýƶƞ القاǈوƶƕ Ǉيد

Ɨحقيقي Ɨسياسي Ɨدديƶت Ɨامƿاب و إƨحǕا.  

  :شرƯ السن  ـ 5  

   Ɯإدرا Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈاشتراط القا Ǉدإǚعقد المي 
سƗǈ ) 25(د مǇ توƼر شرط السǇ المحدد ƤƕمƩ و عشريǋù Ǉو التÜ ǂƋضمǇ المǄف

ǇƋƕ Ǌǈ اǕعضاƇ الƦيǇ يقý عمرǅǋ عƦ ǇلǑƼ ǁ اǕعضاƇ المƌسسيÜǇ و ǋو ما يǅǌƽ م
  .القياƕ ǅتƋسيƩ حƨب سياسǙǑ يحƾ لƿ ǅǌاǈوǈا 

Ɗما ƕالǈسƗƕ إلǏ اƤǈǙراط ǑƼ مشروƳ الحƨب المƮرƕ ƟتƋسيسƼ ÜǊالقاǈوƿ Ǉد   
) 18(حددƛƕ ƖماǑǈ عشر ùحدد سǇ اƤǈǙراط ǄƕƕوƷ الشƭƤ سǇ الرشد اǈǙتƤاǑƕ الم
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Ɨǈ1سƦǋ بƮǈو ي ÜǑƼ ƳمشرǄل ǉاƞتǙالسإطار ترشيد  ا ا ýمƶال ÜاǈيƊحسب ر Ǒياس
تطǄب حدا ƊدǏǈ مǇ الرƨاƗǈ و التƞرƗƕ و الǈضƝ السياسǑ و ƕالتالƼ Ǒالƶمý السياسǑ ي

ƨاب السياسيƗ و تسييرǋا مÜƗǌƞ Ǉ و إƕراù ƨإعطاƇ اǋǕميƗ لƶمǄيƗ تƋسيƩ اǕح
ǈوǈالقا ƴƕالطاùƤǈǙا ƗيǄمƶل Ǒùيǈاƛ Ɨǌƞ Ǉراط مù ربƿƊ و ǅيǄف سƿو موǋ و ÜƗ Ǐإل

المǈطƾ و الƮوابƼ ÜاƤǈǙراط Ǚ يƕ ǑǈƶالضرورƖ تحمý المسƌوليƗ داýƤ الحƨب 
ǂما ǋو الشƕ ǇƋالǈسƗƕ لǄتƋسيÜƩ و إǈما الƺرƯ مǇ اƤǈǙراط ǋو التǂويǇ و التƛقيف 

Ǒالسياس ýمƶال ǏǄو التدريب ع.  

   Ǒب السياسƨحǄل Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ǇƋƕ ƗǄǋو ýŇوǕ رǌƲي Ǉاǂ اƦا و إƦǋ
ريƠ طƕقا ǅù طǄب التƕùƮادرƕ ƖتقديƳù مǇ الحريƗ عǏǄ مستوǎ الميتمتƶوǈƕ Ǉو

 Ɩالماد ǅاǂحƊ و ƭǈا  12لǌا إليǈشرƊ Ǒالت ƾائƛالو ǇƊو ÜƗǌƞ Ǉم Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم
 ƗحƮ Ɨƕƿمراƕ ǅالقيا ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو Ǉǂيم ǐƦال ƩساǕا ýƕ ƗرضيǕا ýǂتش

 Ǉسسيƌالم ǏǄع Ɩالقيود و الشروط الوارد ƴم ƾƕالتطا ÜǎرƤƊ Ɨǌƞ Ǉم Ǉوǈالقا ǑƼ
يد Ɗو التƨاǅ الوƨير ǉƦǌƕ مطروƟ يدور Ɗو يتمحور حوý مدǎ تقǇƎƼ اǗشǂاý ال

ÞƩسيƋالتƕ ƠريƮرار التƿ دارƮو إ Ƈاǈƕ ǑƼ و القيودƊ الشروط.  

  المتعلقة بالحƒƦ السياسيالوƙاƏق : ـ ƙانيا   

ƨاب وǐ المتƕ ƾǄƶاǕحمǇ القاǈوǇ الƶض) 14(المادƖ الراƗƶƕ عشر  تضمǈت  
 Ɨالسياسيýتشم Ǒǋ و Ǒب السياسƨالحƕ ƗƮاƤا و الǌب تقديمƞالوا ƾائƛالو :  

  1 ù الحط ƩسيƋب تǄùط Ǉم ƴƃƿمو Üبƨùǚƛ رف Ɨƛ)3 ( Ǉسسيƌم ƇعضاƊ
ƩسيƋب التǄط Ǉويتضم  ƩسيƋو ت  Ƈشاǈإ ǑƼ ǅǌتƕƹر Ǉع ƇعضاǕا ƇǙƌǋ يرƕƶت

Ǆل Ǉوǈالقا ǑƼ Ɩات المحددƇراƞǗشروط و اǄقا لƼب وƨالح ƳمشروǑƼ Ɨùǂمشار                 

                                                 
ر، .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، ج 1997مارس  06المؤرخ في  07 – 97من األمر رقم ) 5(ظر المادة ـ أن  1

  .1999مارس  06، بتاريخ 12عدد 
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 ياƖ السياسيƗ لǚƕǄدÜ و يƞب ǇƊ يǂوǇ الطǄب موƶƿا مǇ طرف اǕعضاùƇالح
Ǉسسيƌالم Ɨƛǚƛال.  

  2 ù  Ǉو عشرو ƗمسƤ Ǌƶƿو يو ǉد يحررŇǌƶ25(ت ( ýƿǕا ǏǄسسا عƌعضوا م
 ƚǄƛ ǑƼ ǚƶƼ Ǉيقيمو)⅓( ǑتƋما ي Ǉيتضم ýƿǕا ǏǄع Ǉيات الوطǙعدد و:  

  .ù احتراƊ ǅحǂاǅ الدستور و القواǈيǇ المƶموǌƕ ýا  
   Ǉم Ƈتداƕا Ɩواحد Ɨǈس ǉاƮƿƊ ýƞƊ ǑƼ بƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌقد المƶƕ دǌƶالت ù

Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮشر وǈ ƣتاري.  

ǂاǅ الدستور و القواǈيǇ المƶموý إǇ إدراƜ القاǈوǇ تǌƶد المƌسسيƕ ǇاحتراƊ ǅح  
إǈما يدǑƼ ýƤ إطار الضماǈات اǕساسيƗ لحمايƗ حقوƾ و حريات اƼǕراد ǇǕ عدǌƕ  ǅا

ƕƶر عǇ اǗرادƖ الشƕƶيƗ يǑǈƶ مƕاعتƕارǉ القاǈوǇ اǕسمǑƼ Ǐ الدولƗ ال احتراǅ الدستور
 ƾالحقو ƖادرƮم Ɨساطƕƕ ǐدƌو يǋ و ÜاǋدƊا و وǌǈتضم Ǒاإو الحريات التƿإ Ǐل Ɨم

 Ǒالت ƭائƮƤال ǅǋƊ Ǒب السياسƨالح ǊǄƲ ǑƼ قدƽي ƾǄو مط ǐدادƕاست ǅǂح ǅاƲǈ
 ǑƼ Ɨǂالمشار Ǒǋ و ƴتمƞالم ýƤدا Ɩودƞمات الموƲǈيمات و المƲǈالت Ɨقيƕ Ǉع ǉƨتمي

Ü و عǈدǋا تǂوǉƦǋ Ǉ السيمات ƕدور 1ياƖ السياسيƕ Ɨوسائý ديمقراطيƗ و سǄميùƗالح
ƶت ǇǕ ǊائǈƼù و Ǐوضƽال Ǐإل ƴتمƞالم ƯضطرارǙا ǏǄع Ɨمحال Ǚ Ʃǂƶǈب ي
  .ƦاتǊ و Ʀƕǈ ǇƊ الشƶب لƦǌا الحƨب ǋو موت لǊ الحƨب ǑƼ حد

   ƗƽالƤم ǏǄع ƩسيƋطور الت ǑƼ وǋ ب وƨح Ƴمشرو ǐƊ ǅداƿور إƮيت Ǚ و
ǇƊ يتǂوƊ Ǉو يǈشǊ  ýƲ ǑƼ Ƌالدستور و القواǈيǇ الساريƗ المƶƽوý و إǂ ƃǙيف يǂتب ل

اǈات دستوريƗ و ƿاǈوǈيƗ يǈتǌǂǌا Ɗو Ǚ دستور يرƼضǊ و يƤالǊƽ و يستƽيد مǇ ضم
  .يƶترف ǌƕا

        Ǉإ ýǂ بǄمط Ǒǋ Ɨالحق Ɨالديمقراطي ǇƊ وǋ Ǉاǈƛا ǊيǄف عǄتƤي Ǚ ǐƦال
ƶراد و الشƼǕو ا Ɨاب السياسيƨحǕاù Ǉيǈالدستور و القوا ǅاحترا ǅعد ǇƊ و Üوب

                                                 
  .من القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية، ) 2(ـ أنظر المادة   1
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ƼǕراد المƶموǌƕ ýا و ما يترتب عǊǈ مǇ مساƕ ƩالƲǈاǅ الƶاǅ و حقوƾ و حريات ا
 Ɨالديمقراطي ƾو تحقي Ɨامƿإ ƴحتما م Ưارƶيت.  

   ǏǄيد عƿ وƊ ƾعائ ǐƊ ýǂيش Ǚ Ɨالساري Ǉيǈالدستور و القوا ǅاحترا ǇƎƼ ǊيǄو ع
Ɨالحري ǉƦǌل Ǉو ضماǋ Ʃǂƶالƕ ýƕ ÜƗاب السياسيƨحǕا ƩسيƋو ت Ƈشاǈإ Ɨحري.  

 ǂما ǇƊ التŇǌƶد ƕǙد و ǇƊ يتضمƊ Ǉيضا التƨاǅ اǕعضاƇ المƌسسيƶƕ Ǉقد  
ƕ Üالشروط المحددǑƼ Ɩ تǂويǊǈالمƌتمر التƋسيسǑ لمشروƳ الحƨب الƮƕ ǅǋ ǐƦدد 

 ýƮشر وǈ ƣتاري Ǉم Ƈتداƕا ǐتسر Ɩواحد Ɨǈو سǋ و Ǌالموعد المحدد ل ǑƼ Ǉوǈالقا
 اƇ اƞǓاý الممǈوحƗ لǄوƨير المǄǂفالتƮريƕ ƠالتƋسيǑƼ Ʃ الƞريدƖ الرسميƊ ÜƗو اǈقض

 ƗيǄƤالداƕ و المحدد ǉرارƿ Ǉعراب عǘل Ǉستيƕ)60 ( Ƴإيدا ƣتاري Ǉم Ƈتداƕيوما ا
 Ɩالماد ǊيǄع ƭǈما تǂ اǈوǈاƿ ƗƕوǄالمط ƾائƛالوƕ قاƼمر ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄ15(ط (

Ǉوǈالقا Ǉم.  

  3 ù بƨحǄل ǑساسǕا Ǉوǈالقا Ƴمشرو Ǉم ƣسǈ Ɨƛǚƛ :  
   Ǚ ƖائدƼ ýƛيم ǉودƞو ǇƎƼ بƨحǄل ǑساسǕا Ǉوǈالقا Ƴمشرو ƭƤيما يƼ ماƊ

ƞيƼ ǁلƦر و لǂǈيحدد ت ǐƦو الǋ ǉارƕاعتƕ بƨالح Ƴد مشروǚمي Ʀǈدا مƶم Ǉوǂي ǇƊ ب
Ɨ عù ǏǄير شƌوǊǈ الداǄƤيùاǕطر و الǌياýǂ المƤتƗƽǄ لǄحƨب و يƶيǑƼ Ǉ تسي

دد و مƶروف مسƕقا Ǖعضائƞ Ǌميƶاǂ Üما ǊǈƊ يمǇǂ الوƨارƖ المù ƗƽǄǂاƩ محƊùس
Ǆا لطǌد دراستǈع ƗيǄƤالداƕùƮب التùƦمما إ ƾالتحق ƩسيƋالتƕ Ơو ري Əادƕت المǈاǂ ا

 Əادƕالم ƴم ƾƕتتطا ǊǄو تسيير عم ǊيمƲǈت ǅǂب و تحƨا الحǌيǄع ǅيقو Ǒالقواعد الت
Ɨالديمقراطي  Ɩالماد ƭǈقا لƕت طǙالحا ƴميƞ ǑƼ روف وƲال ýǂ ǑƼ11  Ǉوǈالقا Ǉم

Ǌسƽǈ.  
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  4 ù  اƦǂ و ǉمقر Ǉواǈب و عƨالح ǅدت اسƞو Ǉإ ƗيǄالمح ǊياتǄƛمم Ǉاويǈع:  
 شرƳ الƨƞائرǙ ǐسǅ الحƨب السياسǑ ضمǇ وƛائƾ مǄفيدýƤ إدراƜ الم  
ƨ ǇƋير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ مǇ التǂƋد ƕالو ريƕ ƠالتƋسيǑƼ Ʃ إطار تمǂيǇالتƮ طǄب

 ǅاƿ ǐƦال ǅسǙاƇعضاǕا  ǎرƤƊ Ɨمǚو عƊ اƨو رمƊ اسما Ʃو ليǋ بƨحǄل ǉتيارƤاƕ
تǇǂ  مميƖƨ يمǌǂǄا حƨب Ɗو مƲǈمƗ وƞدا مƊ ǊǄƕƿ Ǉو سǇƊ ƾƕ مǂǄتǌا حرƗǂ مǌما

طƕيƶتǌا و التǂ ǑاǇ موǌƽƿا Ɗو عمǌǄا مƤالƽيǇ لمƮالƠ اǕمƗ و مƕادƛ Əورǈ ƖوƼمƕر 
Ü و Ʀƕلǈ ǁستطيƴ القوƕ ǊǈƋƕ ýمƞرد وƞود تماƕ ýƛيƊ Ǉحد ǉƦǋ 1و مǌǄƛا 1954

الǈƶاƮر التǑ يحمǌǄا مشروƳ الحƨب الǋ ǐƦو ǑƼ طور التƋسيƩ مƴ تǁǄ التǑ تǈƕاǋا 
  .ǂاƼيا لرƯƼ التƮريƕ ƠتƋسيسǊ حƨب سياسƤƈ Ǒر مÜǊǄƕƿ Ǉ يǂوǇ سƕƕا

   ýاƞا المƦǋ ǑƼ فǚتƤǙا Ɨƕƿمرا ǇƊ ýǋ وǋ اǈǋ ورƛي ǐƦال ýاƌالس ǇƊ ƃǙإ
 ǑƼ Ɨيƕƨالح Ɨدديƶالتƕ عترافǙا Ʀǈا مǋƌشاǈإ ǅت Ǒالت Ɨاب السياسيƨحǕا ǏǄر عƮتقت

Ü و Ʈدور ƿاǈوǇ الƞمƶيات Ʀات الطاƴƕ السياسƩƽǈ ǑƼ Ǒ السǅƊ ÞƗǈ 1989دستور 
Ǖا Ǐتمتد إل Ǉاǂ Ǒو الت ýǚستقǙا ýƕƿ رتǌƲ Ǒالت ǎرƤǕيات اƶمƞاب و الƨح

Ɩورƛ Əادƕلم ǇيƽالƤا مǌǄو عمƊ اǌƽƿمو ýوƊ  رƕمƼوǈ1954 اǌǄƛو مÞ.  

  Ǌتǈتضم ýاƌا السƦǋ ǏǄع ƗƕاƞǗا Ǉإ  ƴǈتم Ǒالت Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم Ɨƶالتاس Ɩالماد
ياسǂ ǑاǇ لǊ التƮريƕ ƠتƋسيǉƦǋ Ʃ اǕحƨاب ƕدعوƦǋ ǇƊ ǎا اǙسƿ ǅد امتǊǂǄ حƨب س

ǎرƕǂال Ɨالتحريري Ɩورƛو ال ƗمǕا ƠالƮمضاد لم ǁوǄس.  

  5 ù بƨحǄل Ǒالسياس ƝامǈرƕǄل ǐيدǌالتم Ƴالمشرو.  
   ƾائƛالو Ǉيضا ضمƊ بƨحǄل Ǒالسياس ƝامǈرƕǄل ǐيدǌالتم Ƴالمشرو Ɯإدرا Ǉإ

 ǐƦو الǋ Ɲامǈرƕا الƦǋ ǇƊ Ǉوǂ Ǉم ƴƕǈو يƊ ƾǄطǈي ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄف طǄم ǑƼ
طار الǂƽرǐ و اǕيديولوǑƞ و السياسǑ و يضƴ اǕسƩ و المƕادƏ التǑ اƠ Ǘيوض
ǅيقو  Ơو يسمǋ و Üاǌتحقيق Ǐإل Ǐƶيس Ǒداف التǋǕو يحدد ا ǅب و يرسƨا الحǌيǄع
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ƽǄǂالم ƖارƨوǄل ǁلƦƕù الدستور Əادƕب لمƨالح Ɲامǈرƕ ǅاحترا ǎمد Ɨƕƿمرا ƗيǄƤالداƕ Ɨ
المحرر و الموƴƿ عǄيǊ مýƕƿ Ǉ و القواǈيǇ الساريƗ المƶƽوÜý و مضموǇ التŇǌƶد 

Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا Ü ماǈإ Ǒب السياسƨالحƼ Üا الشرطƦǋ ǏǄا عǈل ƦƤƋم ǚƼ ǁلƦو ل
 ǅيƶمý لƤدمƗ الشƶب ليǈاƛ ýقتǊ و مǈǋ Ǉا ýǂ ǇƎƼ شƇǑ يƞب ǇƊ يǂوǇ واضحا Ɗما

ǇيǄامǂ Ǒو وع ǁإدرا Ǉع ǁاƦ وƊ بƨا الحƦǌل Ǌقتƛ Ơǈيم Ǐب حتƶالش.  

المطǄوƗƕ ضمƾ  Ǉ و الƕياǈات و المǄƶوماتئلوƛاواضǊǈƋƕ Ơ مǇ شǉƦǋ ǇƋ ا  
ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄف طǄم ǌتسǂير المƨالو Ɨمǌم ý ǉدورƕ ǅالقيا ƗيǄƤالداƕ فǄ

Ƽ Ǒƕاƿلالر Ɨاب السياسيƨحǕا ǅاحترا ýاƞم ǑƏادƕالم Ưƶƕ  اǌيمƲǈت ǑƼ Ɨالديمقراطي
ƕ و ýƕ ÜƗاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا ǅاǂحƊ ƴم ƾƕلتتطا ǇƊ ǊǈاǂمƎ

Ǆب تيط ǊيƼ رƼتتو Ǚ ǊǈƋƕ ǎعضو ير ǐƊ و سحبƊ Ưويƶو تƊ ƗƮƿاǈ Ɨيقƛو ƗيƊ ǅقدي
 Ǉوǈا القاǌƕǄيتط Ǒالشروط التǑƼ  Ǉالستي Ɩمد ýǚƤ)60 ( Ƴإيدا ƣلتاري Ɨيوما الموالي

Ǌف لديǄطات1المǄالس ǎيا مدǄƞ Ơيتض ǁلƦƕ و Ü  يرƨا الوǌƕ ƴيتمت Ǒحيات التǚƮو ال
Ǒ ما و ùيƩ حƨب سياسùريƕ ƠتƋسùاƿ ǉƦرار التǑƼ ƩùƮ اتƤالمǄǂف ƕالداǄƤيƗ لي

حǂمƤ ǑƼ Ǌيوط الحياƖ السياسيǑƼ Ɨ شاط الحǑƕƨ و تǊù عǏǄ الùǈاǇ سيطرتùمض
 ƇاƮƿو إƊ و سحبƊ Ưويƶب تǄيط ǇƊ Ǐإل Ǐمر حتǕا ýƮد يƿ ماǈحسب و إƼ دǚƕال

Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا Ǉعضو م ǐƊ.  

Ɨ و ǚƮحيƗ القياƦǋ ǑƼ ǅا المƞاǂ ýما ƤوýŇ القاǈوƽǈ ǇسǊ لǄسيد الوƨير سǄط  
التǑ مǇ شǌǈƋا السماƟ لƞƕ  Ǌميƴ الدراسات و اƕǕحاƚ و التحقيقات و التحريات

ǂƋالتƕǊل Ɨريحات المقدمƮالت Ǉمضمو ƗحƮ Ǉد م.  

   Ǉتحد م Ǒط التƕالقيود و الضوا Ǉم Ɨموعƞم ƴوض ǑƼ يرǂƽالت Ǉيƶيت ǊيǄو ع
وƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ و التƊ ǑسƇǑ اتساƳ السǄطات التقديريƗ الممǈوحƗ لǄسيد ال

Ɩيرƛǂ ǎرƤƊ ǇحياƊ ǑƼ اǌمالƶاست ǑƼ سفƶالت ǅو ت ÜاǈحياƊ اǌمǌƼ.  
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   Ǉم ýحا ǐƋƕ ƜرƤو يƊ ǎدƶيت ǇƊ بƞي Ǚ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨدور الو Ǉإ
ر و ùوǇ لǂùƲǈǄاǅ القاƗùǈ مƊ ƴحùاƕ ǅرƿاƗƕ المطاƕقùاƾ القيùاǕحواý عǈ Ǉط

Ʃ متوƼرƖ و ǇƊ المǄف ùروط التƋسيùا ǂاǈت شريƼ Ơيما إùƦوý و التùƮالق
دǅ إليǂ Ǌامǚ و مطاƕقا لǄقاǈوÜÞǙ ǅƊ Ǉ و ƕالتالǈ Ǒشر وýƮ التƮريƕ ƠالتƋسيù Ʃالمق

ƿ ƯƼرار الرƿ Ɨسيǂƶال Ɨالحال ǑƼ Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ƸيǄƕو تƊƕ ýƞǕا Ƈقضاǈا ý
 Ɩالماد ǑƼ 15(المحدد (Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم.  

Ɩ المǈƶيƿ Ɨد عرƼت تƞاوƨات عديدƤ ƖاǑƼ ƗƮ إǇ الممارسƗ اليوميƗ لǄوƨار  
ƩسيƋالتƕ ƠريƮف التǄم Ƴإيدا ýƮو ǅيǄتس ƯƼر ýاƞم Ǌǈحي ǑƼ1Ü  ƯƼا الرƦǋ

 Ɨǈريƿ ƃǙو إǋ ما ýƮالوƼ بƨالح Ƴلمشرو ƯƼر ǊǈƊ ǏǄع ǉسيرƽب تƞي Ǚ ǐƦال
ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǎف لدǄالم Ƴت إيداƕƛت Ɨمادي.  

  المƯلƒ الƙاني
üƬو Ǎعل üوƬسيس الحƉبالت ƞريƬالت 

   ǊǈƊ وǋ Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈا القاǌسŇرǂ Ǒالت Əادƕالم Ǉم
 ǅيǄتس ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄط ǑقǄتƕ ƗƽǄǂم Ɨيئǌǂ ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǏǄع

 ǚƶƼ بǄالط ǅت تقديƕƛي ýƮف وǄالم ƳيداƎƕ  ǇيƽǄǂالم ƇعضاǕا)ýŇوǕا Ƴرƽال( ƃǙإ Ü
  )الƽرƳ الƛاǑǈ(ترƯƼ تسǅǄ المǄف ǌǈائيا  ǇƊ الوƨارƿ Ɩد

•  üņوǓا Ʊرƻال :Ǉو نشر üƬالو ǃتسلي Ɣضرور  

   ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄط ǅǄتتس Ǒالت ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǇƊ Ơالواض Ǉم
 Ǉف مǄالم Ƴإيدا ýƕمقا ýƮالو ǅيǄتسƕ ƗمƨǄم Ǉوǂت Üاǈوǈاƿ ف المحددǄالمƕ قاƼمر

Ʀƕ Ǉوضيƽالم Ǉسسيƌالم ƇعضاǕطرف ا Ɨيئǌال ǅيǄتس ƯƼر ǇƊ و ÜƗعام Ɩقاعدǂ ǁل
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 ƠريƮتǄل ƯƼر ǊǈƊ ǏǄع ǉسيرƽت Ǉǂيم Ǚ ýالحا ǑƼ ýƮوǄف لǄا المǌلدي Ƴالمود
ƩسيƋالتƕ Ʈا الوƦǌل Ʃلي ǇƊ ارƕاعت ǏǄعùشǈدور إ ǐƊ ýù ýƛيم Ǚ و ÜبƨحǄل Ǒائ

رد وƛيقƗ إƕƛات ùو إǈما ǋو مƞ تƋسيسǐƊǊ اعتراف ƿاǈوƕ ǑǈمشروƳ الحƨب المراد 
ǚƶƼ و مǇ التاريǅ  ƣ و إيداƳ مǄف طǄب التƮريƿ Ơد تùǅعǇƊ ǏǄ تقديادù ǐم

 Ǉستيƕ Ǉوǈالقا ǑƼ Ɩالمحدد Ɨيǈوǈالقا ýاƞǓحساب ا ƾǚطǈا Ɗدƕي ǊيǄت عƕƛ60(الم (
ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮشر وǈل ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨوǄيوما ل.  

  Ǆƞ Ơا تتضǈǋ Ǉو مùƿǚƶيا الùالوط ƗùسƋف تǄم Ƴإيدا Ǉيƕ Ɩيدù Ʃي
ƨب و تسǄيǅ الوÜýƮ و ǋو ما يƌدǈƕ ǐا إلǏ القوƿ ǇƊ ýياǅ اǕعضاƇ المƌسسيù Ǉحال

ƳيداƎƕ ي ǚامǂ ƩسيƋف التǄم ÜýƮالو ǅǌيمǄتس ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǏǄع Ưرƽ
 Ǚ قاǄتقييدا مط Ɩا مقيدǈǋ اǌطتǄسƼýا  يحتمǌǈǂيم ǚƼ Ǒالتالƕ و ÜýويƋو تƊ سيرƽت ǐƊ

Ɗ ررƕم ǐƊ تحت ýƮالو ǅيǄتس ƯƼر Ǉا مƿǚطǈا اƦǋ و ÜǇاǂ رƦو ع Ǉرريƕالم
Ǉالتاليي :  

   ýŇوǕرر اƕالم ù:  ǇƊ Ʀإ ÜǊسƽǈ ýƮوǄل Ɨيǈوǈالقا Ɨƶيƕالط Ǉم Ɲاتǈ وǋ و
تسǄيمǊ و ǂما سƕقت اǗشارƖ إليƽǈƈ ǊاǙ Ü يǇƋƕ Ǒǈƶ حاý مǇ اǕحواý اǙعتراف Ɗو 

ƕƛت Ɗو التƮريƕ ƠتƋسيƩ مشروƳ الحƨب السياسÜǑ و إǈما ǋو مƞرد ƿريƗǈ ماديƗ ت
ƳودƊ وƊ ǅدƿ فǄالم ǇƊ ǏǄع ýتد ǚƶƼ ǊيǄت عƕƛالم ƣالتاري Ǉم Ƈتداƕا Ɩارƨالو ǎلد.  

   Ǒǈاƛرر الƕالم ù:  رƕاعت ƚحي Ǒسǈرƽال Ǒاد القضائǌتƞǙا Ǉو مستمد مǋ و
 Ɩالمقيد ƗطǄالس ƾطاǈ ǑƼ ýƤتد ýƮالو ǅيǄتس ƗلƋمس ǇƊ Ǒسǈرƽال Ɨالدول ƩǄƞم

Ɩدارǘل.  

   ǐرار إدارƿ ýǂ ǇƎƼ ǊيǄف و عǄم ƳيداƎƕ ýƮالو ǅيǄتسƕ ǅالقيا ǅدƶƕ ǑƕǄس
ƗطǄسǄا لƨاوƞر تƕتƶي Ǉويǂ1الت.  

                                                 
  .1930أآتوبر  24ولة الفرنسي في قرار صادر عن الجمعية العامة المؤرخ في ـ موقف مجلس الد  1
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ǂما ǇƊ المحǂمƗ اǗداريƗ لƕاريƩ اعتƕرت السǄطƗ اǗداريƗ المƤتƗƮ إǄƿيميا   
ýƮالو ǅيǄتسƕ ƾǄƶما ت ƃǙإ Ɨشرعي ƗحيǚƮ اǌل Ʃ1لي.  

  ƞحƕ ýالحا ǑƼ ƾيتحق Ǚ دƿ فǄالم Ƴإيدا ýƮو ǅيǄتس ǇƊ Ǐشير إلǈ ا وƦǋ ǇƊ Ɨ
مما الوƨارƖ تحتاƜ إلƯƶƕ Ǐ الوƿت لتƽحƭ الوƛائƾ المƤتƗƽǄ المǂوƗǈ لÜǊ و التǂƋد 

Ǚ ǅƊ ǚامǂ Ǉاǂ اƦوإ Ü Ǚ ǅƊ ƗالحƮ ƾائƛالو Ǒǈوǈاƿ ƭǈ ǐǕ ودƞو Ǚ ǊǈƊ و ƗƮاƤ Ü
  .Ɗو اƞتǌاد ƿضائǚƕ ǑƼ Ǒدǈا يǂƌد Ɗو يǅƨǄ الوƨارƕ ƖتسǄيǅ الوƼ ýƮوريا

ǂما ǌǈƊا ƿد تمتƴǈ عǇ تسǄيمǌǈ Ǌائيا إƦا ǙحƲت ǇƊ المǄف ǈاƊ ƭƿو ƹير   
ƗريƲǈال Ɨاحيǈال Ǉم Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ǅماƊ عائقا ýǂو ما يشǋ و Üýامǂ Ü اǈǂ Ǉو إ

 ǑƼ ƩسيƋالت ƗǄلمرح Ɨƕسǈالƕ Ƴوǈا الƦǋ Ǉم ýǂمشا Ɨيƶƿالوا Ɨاحيǈال Ǉم ýƞسǈ ǅل
ƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈدور القاƮ Ʀǈا مǈدǚƕ متƨالت ƚحي Ü Ɨاب السياسيƨحǕا

 ƴميƞل ƳيداǗا ýƮو ǅيǄتسƕ قامتƼ ÜƗǄالمرح ǉƦǋ ǑƼ Ǉوǈمقتضيات القاƕ Ɩارƨالو
 Ɨيǈمƨال Ɩالمد ǑƼ فǚتƤǙا ƗƲحǚم ƴم ÜاǌاتƽǄم ƳيداƎƕ امتƿ Ǒالت Ɨاب السياسيƨحǕا

  .التǑ يستƺرǌƿا تسǄيǅ الوýƮ مǇ مشروƳ حƨب إلƤƈ Ǐر

 ƿ ǚƛ4اƎƕ ǅيداƳ طǄب التƮريƕ ƠالتƋسيƼ ǑƼ Ʃحƨب حرƗǂ الوƼاƇ و الƶدý م  
 ƗيǄويƞ1999 ǅيو ƃǙإ ƳيداǗا ýƮو ǅǄيتس ǅل Ǌǈǂل Ü21  ƗيǄويƞ1999 دƶƕ ǐƊ Ü

يوما ǂامÜǚ و ǂاǇ عǏǄ المشرƳ الƮ ƭǈراحƗ عǏǄ ) 17(مضǑ سƗƶƕ عشر 
ضرورƖ تسǄيǅ الوƼ ýƮورا Ɗو Ʈƿ ýƞƊ ýǚƤير ƞداÜ و Ǚ ǇƊ يترǊǂ مƽتوحا مما 

Ɩارƨالو Ǒطƶي  Ɨحري ǏǄر عƛƌمما سي Üýد تطوƿ Ɩلمد ǊيمǄتس ýيƞƋت Ɨيǈاǂإم Ɨيǈƶالم
 Ǉوǈاƿ ǑƼ Ǒسǈرƽال Ƴالمشر ýƶƼ رار ماƹ ǏǄع ǁلƦ و ÜƗاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈ20إ 

 ƗيǄويƞ1971  بƞي ÜƗيƶمƞال ƇشاǈƎƕ ƠريƮالت ýƕمقا ýاƮيǗا ǇƊ ǏǄع ƭǈي ǐƦال
 ƗمسƤال ýǚƤ ǅǄيس ǇƊ)5 (ريƮالت Ƴإيدا ǑǄت Ǒالت ǅياƊƠ2.  

                                                 
  .1971جانفي  24ـ القرار الصادر عن محكمة باريس بتاريخ   1
    Pierre Marie Martin,  « La Déclaration préalable et l’exercice des libertés -: ـ  للمزيد من المعلومات، راجع   2

                                   publiques », A.J.D.A. Octobre 1975, p. 436 – 447. 
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  حالة رفƭ الوƦارƔ المعنية تلقي Ưلƒ : الƻرƱ الƙاني  •
  التƬريƞ بالتƉسيس          

ضاù Ƈقƕاý اǕعƗù استƿùد يحدǇƊ ƚ ترƯƼ الوƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤي  
ýƮالو ǅيǄو تس ƩسيƋالتƕ ƠريƮب التǄف طǄم ǑقǄو ت Ǉسسيƌالم.  

Ɩ دإǇ مƦǋ ýƛا السǄوǙ ǁ يمǇǂ إدراǊƞ إǑƼ ƃǙ إطار الممارسات المضا  
 Ɨولƽǂالم Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري ǅماƊ ýيƿراƶال ƴو وض Ɨامƶحريات الǄل

  .ƕموƞب الدستور

   Ưƶƕ Ǉالب عƺال ǑƼ Ɨƞاتǈو ال ƗƶǈطƮالم ýيƿراƶال ǉƦǋ ýƛم ǇƊ ماǂياتƽǄƤال 
 Ɨراطيƿيروƕات الǂوǄو الس ƗاالسياسيǌǈƎƼ  و ÜحسبƼ اǌمشروعيت ǅدƶƕ فƮتت Ǚ ماǈإ

 Üاǌدستوريت ǅدƶƕ ǁلƦǂƊ ǁلƦ ýƮالو ǅيǄو تس Ǒب السياسƨالح Ƴف مشروǄم ǑقǄت Ǉ
ƕسا ǑǄǂش Ƈراƞإ Ǉع Ɩارƕو عǋ Ǉسسيƌالم ƇعضاǖلùسƋت ǏǄع ƾùالح Ʃيù Üبƨ

 Ɨƕاƿرƕ اǌيامƿ دƶƕ اǋرارƿ Ɩارƨالو ǊيǄع Ǐǈƕت ǐƦال ƩساǕو اƊ ƗرضيǕا ýǂو يش ýƕ
شروƳ المطاƕقǑƼ Ɨ المرحƗǄ المواليƗ و تقرير ƕƿوƊ ýو رƯƼ التƮريƕ ƠتƋسيƩ م

  .الحƨب

  ǇيƽǄǂالم ƇعضاǕا ýاƕاستق Ɩارƨالو ƯƼر Ɨحال ǑƼ و ÜǊيǄف  و عǄم ƳيداƎƕ
و Ɗماǅ الƽراƷ القاǈوǑǈ الموƞود Ʀǋ ǑƼا المƞاǈǈƎƼ ýا ǈرǎ ضرورƖ  التƋسيƩ طǄب

Ɨالقضائي Ɨǌƞال Ʃرئي Ǐإل ƇاƞلتǙا ƗƮتƤدار المƮستǙ ƖمادǄقا لƕط Ǒضائƿ مرƊ 
تضمǇ تƶييǇ محضر ƿضائǑ يتولǏ اǈǙتقاý مƴ مƿ ǇاǈوǇ اƞǗراƇات المدǈيƗ ي 172

 ǉƦǋ ƯƼر Ɨǈايƶلم ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǎف لدǄالم ƳيداƎƕ ǇيƽǄǂالم ƇعضاǕا
 ÜǁلƦƕ ا و تحرير محضرǈوǈاƿ وبǄف المطǄا المǌمǚاست ƯƼو ر ǅǌالƕاستق ƖيرƤǕا

ضمƕ ƗǈرسالƗ مǅƛ يقوموǑƼ Ǉ مرحƛ ƗǄاǈيƎƕ Ɨرساý المǄف ǂامǚ عǇ طريƾ الƕريد 
ƶشǗا ýƮو ƴمƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨمقر الو Ǐإل ǅǚستǙاƕ ار.  
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   ƖارƨوǄل ǅيƲǈتب التǂم ǎمستو ǏǄريد عƕال ýاƕاستقƕ فƃǄǂالم Ǉوƶال Ƈإمضا Ǉإ
 ǐƦال ƳيداǗا ýƮو Ǉاǂم ýيح ǅǚستǙاƕ ارƶشǗاƕ ƭاƤال Ƈƨƞال ǏǄع ǊيمǄب  تسƞي

Ɩالماد ǅاǂحƊ قا لمقتضيات وƕط ƩسيƋالتƕ ƠريƮد التǈعشر  ع Ɨيǈاƛ12(ال ( Ǉم
عƞ Ǌǈميƴ اƛǓار القاǈوǈيƗ  يǈتƝالقاǈوǇ الƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƗ و 
 درý القاǈوǈيƗ الممǈوحƗ لǄوƨارƖ لǄالمترتƗƕ عǏǄ الوýƮ مǇ حيƕ ƚدƊ حساب اƞǓا

المǄف توƿيƴ الƶوǇ المستƕ Ơ ǅǄالتƋسيƩ التǑ تƕدƊ مǇ تاريƣ عǏǄ طǄب التƮري
  .داƳ اǕعضاƇ المƌسسيǇ لǄمǄفƕاعتƕارǉ تاريƣ إي
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  المبحث الƙاني

ǈي عليƏير و القيد القضاƦرار الوƽ  

ǑƼ طǄب التƮريƕ ƠالتƋسيƼ  ƩحǄǊƮف ƕالداǄƤيƗ عǈد ǂيƶتƕر ƿرار الوƨير الم  
اƕا Ɗو ùيƗ إيùƞالمقدǅ إليƿ Ǌرارا حاسما ǑƼ ممارسƗ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب السياس

الǐƦ وضƿ ǊƶاǈوǇ اǕحƨاب السياسيǑƼ Ɨ المادتيǈǑ  ǇسƕǄاÜ و Ʀلǁ رǅƹ القيد الƨم
يوما ǏƮƿƊ ýƞƋǂ لǄسيد الوƨير ) 60(مǊǈ و الƤاƕ ƭتحديد مدƖ ستيǇ  17و  15

 ƠريƮالت ýƮشر وǈƕ ǁلƦ و ÜǊإلي ǅف المقدǄالم ǑƼ ýƮƽǄل ƗيǄƤالداƕ فǄǂالم
 ƗقƼالموا Ɨحال ǑƼ Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ƩسيƋالتƕ)ýŇوǕب اǄالمط( ƸيǄƕو تƊ Ü Ǉسسيƌالم

Ƽرار الرƿùقǈا ýƕƿ ƯùعƊ ورǂƦالم ýƞǕا Ƈضاù ǉǚ)Ǒǈاƛب الǄالمط ( Ƈقاƕو إ
 ƗداريǗا Ɨƕاƿا تحت الرǌسيسƋتƕ ƟرƮاب المƨحǕا)ƚالƛب الǄالمط.(  

üņوǓا ƒلƯالم  
 حالة التƬريƞ بالتƉسيس

  Ǒب السياسƨالح Ƴمشرو ƩسيƋتƕ ƠريƮالت Ǉريحا  إƮ Ǉوǂي ǇƊ إما) Ƴرƽال
ýŇوǕا (ǂي ǇƊ وƊ ياǈضم Ǉو)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  

•  üņوǓا Ʊرƻال :ƞريƬال ƞريƬالت  

   Ɩالماد ƭǈ15(ت ( ǅياƿ ǏǄع Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 ýƮشر وǈƕ ǇوǈقاǄل Ǌإلي ǅف المقدǄالم Ɨقƕمطا Ǉد مǂƋد التƶƕ ƗيǄƤالداƕ فƃǄǂير المƨالو

 Ǉالستي ýǚƤ Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ƩسيƋالتƕ ƠريƮ60(الت ( ƣلتاري Ɨيوما الموالي
  .إيداƳ المǄف
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   ƗساسيǕومات اǄƶالم Ǉم ƗǄمƞ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮو Ǉيتضم ǇƊ بƞو ي
ƣù Ǉ و Ɗماùǂاب و التواريùماƇ و اǕلقùالمتǄƶقƕ Ɨاسǅ الحƨب و مقرǉ و اǕس

 Ǉشريƶو ال ƗمسƤال ǇيƶƿموǄب لƨالح ǑƼ ائفƲو الو Ǉǌو الم Ǉاويǈƶدياد و الƨǙا
  .مƩƽǈ Ǉ القاǈو14 (Ǉ(ƮريƠ الوارد ǑƼ المادƖ عǏǄ الت) 25(

   ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮشر وǈ ǇƊ ýاƞا المƦǋ ǑƼ ǊتƲحǚب مƞو مما ت
 ǉاƞات ǑƼ ýƤتد Ǒالت Ɨيƕƨالح ƗشطǈǕا Ɨممارس ǑƼ ƾالح Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ýŇوƤي
 ǇƊ بƞي ǐƦو ال ÜقطƼ Ǒب السياسƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌقد المƶداد لƶستǙالتحضير و ا

  .ǑƼ مدǙ Ɩ تتƞاوƨ السƗǈ اƕتداƇ مǇ تاريǈ ƣشر الوǑƼ ýƮ الƞريدƖ الرسميƗ يƶقد

  Ʈǈت ǇƊ بƞا يǌƕ Ǉيقومو Ǒالت ƗشطǈǕا ƴميƞ ǇƎƼ ÜǊيǄو عù اƦǋ ǑƼ ب
اǗطار و Ǚ يمǇǂ لǇƊ ǅǌ يتƞاوƨوا Ưƶƕ الǄقاƇات و اǙتƮاǙت و اƞǙتماعات 

ǂياǌال ǅيƲǈو ت Ƈشاǈإطار إ ǑƼ Ɯدرǈت Ǒالت ƗيميƲǈالتùا ýالقاع ƗاميƲǈلù ÜبƨحǄل Ɨدي
و تǈƞيد و تƕƶئƗ المواطǈيǇ لƤǈǚراط ƽƮ ǑƼوف الحƨب وƮوǙ إلǏ تحضير 

 Ɩالماد ǑƼ Ɩالمحدد ýاƞǓا ǑƼ بƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌقد المƶل Ɨمƨǚ14(الشروط ال (
 Ɨموالي ƗǄمرح ǑƼ ǉد اعتمادƶƕ ƃǙإ Ɨائيǌǈال ǊتƺيƮ ƦƤƋي Ǚ بƨالح ǇƊ و ÜǇوǈالقا Ǉم

ǈƕ ǐا إلǏ القوǈ ǇƋƕ ýشر وýƮ التƮريƕ ƠالتƋسيǙ Ʃ يمƠǈ الشƮƤيƗ و ǋو ما يƌد
 Ǒالتالƕ داƿاƼ ǊǄƶƞو ي ǊسيسƋتƕ ƟرƮب المƨالح Ǐإل Ɨيǈوǈالقا ƗيǄǋǕو ا ƗاريƕعتǙا Ǐإل

Üوبƞالو ƗيǄǋƊ و ƇداǕا ƗيǄǋƊ  شاطǈ ýا عǈيƊا حسب رƕǄس Ʃǂƶǈسي ǐƦمر الǕا
يƌدǐ إلǏ إƛارƞ ƖمƗǄ مƇǙƌǋ  Ǉ اǕعضاƇ المƌسسيǉƦǋ ǑƼ Ǉ المرحýƕ ÜƗǄ و

 ǚƛم ƗقǄƶالمت ǁǄتǂ ÜǅǌمامƊ ƗيǄمƶال ýǂو المشا ƗيƼضاǗا ýيƿراƶات و الƕوƶƮال
ƇعتداǙا Ǐا إلǌرضƶت Ɨحال ǑƼ ǅǌƕƨح Ƴمشرو ƠالƮم Ǉع ƳاƼالدƕ و تسيير ǁǄو تم Ü
ƮƤت و المقرات المǚو المح ƇعضاǕات اǂات و اشتراǂǄممتù بƨالح ƖدارǗ ƗƮ

إضاƗƼ إلǏ حرماǅǌǈ مǇ المشارǊ  ǑƼ Ɨǂ و ǐƊ مǅƨǙ ǁǄ لǈشاطÜǊعات Ɗعضائو اƞتما
 ýƮو ǏǄع ýƮتح ǐƦب الƨالح Ɨات تحت رايƕاƤتǈǙا Ǐإل ǅو التقد Ɨالسياسي Ɩالحيا

ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت.  
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إǇ حرماǇ الحƨب المƮرƕ ƟتƋسيسǑƼ Ǌ المرحƗǄ الممتدƕ ƖيǇ تاريǈ ƣشر   
ƴالتمت Ǉعتماد مǙا ǏǄع ýوƮالح Ɨايƹ Ǐإل ýƮالو  ƗيƮƤالش Ǉع Ɨƞاتǈال ƾالحقوƕ

Ɨ إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيù ÜƗاǙعتƕاريƗ لǄحƨبÜ تشƿ ýǂيدا إضاƼيا ƞديدا عǏǄ حري
 Ǒب سياسƨح ǐƊ ýيǂلتش Ɨار حقيقيƕتƤو اƊ ƭƕتر ƖترƼ Ɨƕاƛمƕ دƶا تǈيƊحسب ر Ǒǋ و

Ǌعدم Ǉعتماد مǙا Ơǈا تقرير مǋدƶƕ Ɨيǈƶالم Ɩارƨالو Ǉǂتم ƗǄامǂ Ɨǈس ǅتدو.  

ر المǚحƗƲ إلǉƦǋ ǇƊ Ǐ الوضƶيǙ Ɨ تǑƽƶ اǕعضاƇ المƌسسيǇ مƦǋ Ǉا و تƞد  
Ɨماعيƞو ال Ɨرديƽال Ɨيǈالمد Ɨوليƌالمس.  

       Ɩالماد Ǉم ƖيرƤǕا Ɩقرƽت الƮǈ Ʀ15(إ ( ǊǈƊ ǏǄع Ǉوǈالقا Ǉم " ýيتحم
Ǒǈالمد Ǉوǈالقا ǑƼ Ɩقواعد المحددǄقا لƕط Ɨوليƌماعيا المسƞ Ǉسسوƌالم ƇعضاǕا.  

  ƖشارǗا Ǒƺƕǈو ي  Ɨيǈالمد Ɨوليƌالمس Ƴرار المشرƿإ Ǉدف مǌال ǇƊ Ǐإل
 Ƈراƞ يرƺالƕ ƾحǄت ǇƊ Ǉǂيم Ǒضرار التǕا Ǉع Ưويƶو التǋ Ǉسسيƌالم Ƈعضاǖل

ƗǄالمرح ǉƦǋ ǑƼ و ƇعضاǕا ƇǙƌǋ شاطاتǈ.  

   Ǉوعاǈ Ǒǋ Ɨيǈالمد Ɨوليƌي: و المسƞي Ưƶƕال Ǉاǂ Ǉو إ ÜƗيريƮو تق Ɨعقدي ƨ
ǇƊ ƃǙإ ÜǇوليتيƌالمس Ǉيƕ ƴمƞما  الǌǈيƕ ƨوب التمييƞوƕ يقر Ƈو القضا Ǌقƽب الǄƹƊ

 Ɯدواƨار اƮǈƊ ǅǋ  ƇǙƌǋ و ƨا التمييƦǋ Ǒما تقتضǌǈيƕ Ɨامǋ ƾروƼ ودƞلو
  .ƌ1وليƗالمس

  :ـ المسƊولية العقدية ) أ  
دƖ ما ƕيƮ Ǉدور التƮريù Ơيقوǅ اǕعضاƇ المƌسسوǑƼ Ǉ الƽترƖ الممت  

اý مƤتƗƽǄ تǈدرǑƼ Ɯ مو Ɗع ƕالتƋسيƩ و عقد المƌتمر التƋسيسǑ لǄحƨب ǈƕشاطات
إطار التحضير لƶقد المƌتمر التƋسيسǑ لمشروƳ الحƨب و ƿد يقوموƕƎƕ Ǉراǅ عقود 

ÞƗوليƌالمس ƴتق Ǉم ǏǄƶƼ  Ɨديƿاƶالت ǅǌاماتƨالت Ʀيƽǈتƕ ýǚƤǗا Ɨحال ǑƼ و ƗƽǄتƤم.  

                                                 
، 1952ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األّول، مصادر االلتزام، دار النشر للجامعات المصرين،   1

  .749ص 
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ƌوليƗ تقƴ عǄيƞ ǅǌميƶا ùطƕقا لƭǈ الƽقرƖ المǂƦورƊ ƖعǇƎƼ Üǉǚ المس  
الدعوǎ إما ضد عضو مƶيǇ مƴ  Ǉتضرر لǊ الƤيار ǇƊ ǑƼ يرƕƼالتضامǇ و ǇƊ الم

 ǇاǂمƎƕƼ ǅǌǈعضو م ǏǄع ǎالدعو ƴƼر ǇƎƼ Üاƶميƞ ǅǌيǄو عƊ ÜǇسسيƌالم ƇعضاǕا
 ǎالدعوƕ ƇعضاǕا Ɨقيƕ ǏǄع ƴƞير ǇƊ Ưويƶالتƕ ǊيǄع ǅǂالح Ɨحال ǑƼ يرƤǕا اƦǋ

Ɨمǋالمسا ǎدعو Ɩالمسما.  

  ƒ ( يريةƬولية التقƊـ المس:  
طƋ ترتب عǄيǊ مسƌوليƗ التقƮيريƗ تقوǅ عǈدما يرتǂب الشƤ ƭƤتاريƤيا ال  

ýƶ و الضررù Üود عƗƿǚ سƕƕيƕ ƗيǇ الùƽط الƽقǊ و القاǈوǇ وƞضررا لƺǄيرÜ و اشتر
 Ɩت المادƮǈ 124و  Ǐإل Ɨƕسǈالƕ الضار ýƶƽاشتراط ال ǏǄع Ǒǈالمد Ǉوǈالقا Ǉم

  .1الƺير

تǂǄاتǊ و دور التƋميǑƼ Ǉ و عǄيƼ Ǌالýƶƽ الضار يǄحƾ إما ƕالشƦƕ ƭƤاتƊ Ǌو ƕمم  
المƞاǋ ýاƞ ǅدا ƕالǈسƗƕ لتطور المسƌوليƗ إƦ يمǇǂ لǄشƊ ƭƤو لǄحƨب السياسƦǋ Ǒا 

 Ɨالموالي ƗǄالمرح ǑƼ)عتمادǙا ǏǄع ǊولƮد حƶƕ ǐƊ (Ɨيǈالمد Ɨوليƌالمس Ǉع ǇميƋالت.  

   ƚحƕالت تƨǙ Ɨالدول ǇƊ حاليا ƲحǚالمƼ ƭƤالشƕ ƾǄƶمر يتǕا Ǉاǂ اƦما إƊ
ǁ د لƦǌا الǈوƳ مǇ المسƌوليƤ ƗارƜ إطار القاǈوǇ المدÜǑǈ و ǈǋ ǊǈƊاعƊ Ǉساƞ Ʃدي

Üýاƞا المƦǋ ǑƼ درتƮ Ǉيǈواƿ Ɩعد  ƗǂوǄمم Ɩسيار ƚحادƕ ƾǄƶمر يتǕا Ǉاǂ اƦƎƼ
 ǅƿمر رǕاƼ ƇعضاǕحد اǕ74 – 15  ǅƿر Ǉوǈالقاƕ ǅو المتم ýدƶ31- 88الم 

 ǑƼ Ƣرƌ19الم  ƗيǄويƞ1988المس ƩساƊ وǋ Üùƶو الت Ɨوليƌùيشترط وي Ǚ Ʀإ Ư
  .ǇƊ يǂوǈǋ ǇاƤ ǁطƋ و إǈما وƞود الضرر يƽتƠ المƞاý لǄتƶويƯ لǄشƭƤ المتضرر

   ǅƿر Ǉوǈالقا ƗƮاƤ و ǎرƤǕا Ǉيǈالقوا Ǉم Ɨموعƞم ǁاǈǋ ǇƊ ماǂ83 – 13 
 ǑƼ Ƣرƌ02الم  ƗيǄويƞ1983 ƶالتùمƶال ƚحوادƕ ƾǄùمǕو ا ýùالم ƯراùƗيǈǌ2 Ü

                                                 
يا آان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من آان سببا في آل عمل أ" من القانون المدني الجزائري على أن  124ـ تنص المادة   1

  ".حدوثه بالتعويض
  .05/07/1983ر، بتاريخ .ـ  ج  2
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 ǅƿر Ǉوǈوت  20 – 90و القاƊ ƣتاريƕ1990  ƾǄƶو المت Ǉع Ɨمƞاǈويضات الƶالتƕ
ƽƶال Ǉوǈاƿ ǅƿر ý19 – 90و الشام  ƣتاريƕ15  وتƊ19901 ǐƦيƽǈالت ǅو المرسو Ü

 ǅƿ47 – 99ر  ǑƼ Ƣرƌ13الم  ǐرƽيƼ1990  ƠالƮويضات لƶت Ơǈمƕ ƾǄƶالمت
 ƭاƤشǕا Ɨƞتيǈ ǅǌƕ لحقت Ǒالت Ɨو الماديƊ Ɨسديƞضرار الǕضحايا ا Ǉييƶيƕالط

وادƚ وƶƿت ǑƼ إطار مǂاƼحƗ اǗرǋابÜ و Ʀǂا لƮالƦ ƠوƊ ǐعماý إرǋاƕيƊ Ɨو ح
ǅǌƿ2حقو ǅƿر Ǒالرئاس ǅو المرسو Ü02 – 125  ǑƼ Ƣرƌ17الم  ýريƼƊ2002 

 Ɨويǌال ýماǂاست ýƞƊ Ǉم Ɨǂقت الحرƼرا Ǒالت ƚحداǕضحايا ا ƾتحديد حقو Ǉالمتضم
Ɨيǈ3الوط Ưويƶت ǇƊ ǐƊ طرƤال Ɨتماعيƞا ƩساƊ ǏǄع ƯويƶتǄل ýاƞتحت المƼ Ü
يǂوǇ عǏǄ عاتƾ المƞتمƴ و ليƩ الƽردÜ و ƦƕلƼ ǁقد ƊعطǏ المشرƊ Ƴساسا  حيƗالض

 ƗوليƌمسǄل Ɨاديƶال ƗيديǄالقواعد التق ƜارƤ Ɨيǈسماƞضرار الǕا ǏǄع ƯويƶتǄديدا لƞ
 ýǚƤǗا Ǉع Ɨƞاتǈ اطرƤمǂ ردƽال Ʃو لي ƴتمƞا المǌǄيتحم Ɨوليƌالمس Ʀإ ÜƗيǈالمد

ǅاƶال ǅاƲǈالƕ4Ü  Ɨوليƌالمس ǉƦǋ ƩساƊ و ƾعات ǏǄع ƴو يق ǐادƶال ƾطاǈال Ǉع ƜرƤي
 Ɩالماد ǑƼ Ǌالمشار إلي ǅسƞال Ɨمǚس ƩساƊ ǏǄع Ǉوǂي Ưويƶو الت Ɨموميƶال ƗǈيƨƤال

24  ǉƦǋ ƾيƕرت شروط تطƼا تواƦإ ǎرƤǕالمواد ا Ǉا مǋيرƹ الدستور و Ǉم
Ɨيǈوǈالقا ƭوƮǈال.  

  

  

  

  
                                                 

  .35عدد  15/08/1990ر، بتاريخ .ـ ج  1
  .09، عدد 1999فيفري  17ر، بتاريخ .ـ ج  2
  .25عدد  2002أفريل  14ر، بتاريخ .ـ ج  3

4 - Ali FILALI, L’Indemnisation du dommage corporel, l’article 140 Ter du code civil, La 
Consécration d’un système d’indemnisation exclusif de la responsabilité civil, R.A.S.J.E.P, N° 
1.2008, p. 104.105.   
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  التƬريƞ الضمني: الƻرƱ الƙاني  •

مǇ القاǈوǇ الƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب ) 17(دƖ تƭǈ الƽقرƖ اƤǕيرƖ مǇ الما  
 ǊǈƊ ǏǄع Ɨالسياسي:  

   " ƭوƮǈالم ýƞǕا ǑƼ ýƮشر الوǈ ǅو عد ƯƼرار رƿ دورƮ ǅعد Ɨحال ǑƼ
 Ɩالماد ǑƼ ǊيǄ15ع  ǅǌشطتǈƊ Ɨلممارس Ǉسسوƌالم ƇعضاǕا ýǋƌي ÜǇوǈا القاƦǋ Ǉم

 Ǉالمادتي ǑƼ Ɨǈيƕالحدود الم ǑƼ14  15و Ǉوǈا القاƦǋ Ǉم."  

  ǋ ǇطإǈǙا Ǒطƶي ƭǈا الƦù ابƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري ǏǄع ƗǄǋو ýŇوǕ Ƴاƕ
ǉرارƿإ ýǚƤ Ǉم ǁلƦ و Ɨد  السياسيƶƕ اǈوǈاƿ Ǒب السياسƨالح ƩسيƋتƕ ƠريƮالت

 Ǉالستي ƖترƼ Ƈقضاǈ60(ا ( Ɩالماد ǑƼ Ɩ15يوما المحدد  ǅياƿ ǏǄع Ǉوǈا القاƦǋ Ǉم
Ǆف المطǄوب لدǎ اǕعضاƇ المƌسسيƎƕ ǇيداƳ طǄب التƮريƕ ƠالتƋسيƩ مرƼقا ƕالم

ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو  ǅيق ǅا لƦو إƊ ÜƗالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ýƮشر الوǈƕ يرƤǕا اƦǋ
يتضمǇ رƯƼ التƮريƕ ƠالتƋسيƩ و تǄƕيǊƺ إلǏ اǕعضاƇ المƌسسيƮƎƕ Ǉدار ƿرار 

ýƕƿ اǈقضاƇ اýƞǕ الممǈوƟ لǊ لǄقياƕ ǅدراسƗ المǄف Ɗو اتƤاǐƊ Ʀ إƞراƇ مǇ إƞراƇات 
ǐو التحرƊ ƚحƕال  Ɨومات المقدمǄƶو المƊ ريحاتƮالت ƗحƮ Ɨƕاƿلر ǅƨǚال ƾو التحقيƊ

 ƇعضاǕا Ǉعضو م ǐƊ ýداƕيير و استƺو تƊ ƗƮƿاǈ Ɨيقƛو ƗيƊ ǅب تقديǄو طƊ Ǌإلي
  .المƌسسيǙ Ǉ تتوƼر ƼيǊ الشروط المطǄوƿ Ɨƕاǈوǈا

و ƕƶƕارƤƊ ƖرǇƎƼ ǎ سǂوت الوƨير المƃǄǂف ƕالداǄƤيƶƕ Ɨد إيداƳ طǄب   
Ʃ لدǎ وƨارتǊ مرƼقا ƕالوƛائƾ الƨǚمƗ المتǄƶقƕ ƗمشروƳ الحƨب التƮريƕ ƠالتƋسي

 Ɩالماد ǑƼ Ɩالمحدد Ɩترƽال ý15طوا  Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 ƗطǄس ǇǕ Ǉوǈالقا Ɩقوƕ ǊسيسƋتƕ رحاƮا مƕƨح Ǒب السياسƨالح Ƴمشرو Ǉم ýƶƞي

محددƖ يƞب ǇƊ يتǅ  مدƨ ƖمǈيƗتƮريƕ ƠالتƋسيƊ Ʃو الرƯƼ مقيدƕ Ɩالوƨير ǑƼ ال
ƯƼرار الرƿ Ǉعراب عǗا اǌلǚƤ.  
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ù ƇǙƌǋ ǊارƖ إليǊ تواùƞت اǗشƗù و ǂما سƕقƹùير ǑƼ ǊǈƊ الممارسƗ اليومي  
شاƗù ýǂ مǇ المƞ ƩùمùǄريƕ ƠالتƋسيùيǑƼ Ǉ حالƗ عدǈ ǅشر وýƮ التùƮالمƌسس

درƜ ر يùǈو الƶراƿيý الƶمǄيƗ عǈد ƿيامǈ ǐƋƕ ǅǌشاط و Ʀلǁ حتǏ و لو ǂاƦǋ Ǉا اƤǕي
ددƖ لƶقدƤ ÜǉاǑƼù ƗƮ إطار التحضير لƶقد المƌتمر التƋسيسǑ لǄحƨبǑƼ Ü المدƖ المح

Ʀǈم Əالطوار Ɨحال ýƲ ǑƼ ƫيƶد تǚƕال ǇƊ و ǅشاط 1992 عاǈ ǐƋƕ ǅالقيا ǇƊ و Ü
Ǒسياس  ǉƦǋ ÜƗموميƶطات الǄالس ýƕƿ Ǉم ǊيǄع ƾƕمس ƭيƤتر ǏǄع ýوƮب الحǄيتط

ýƮوƕ ارǌƲستǙب دائما اǄتط Ǒالت ƖيرƤǕا  ǅيƲǈتƕ اǌƮيƤتر ýƕƿ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت
ƊǑيمƲǈو تƊ Ǒشاط سياسǈ ǐƋƕ ǅو القيا.  

  المƯلƒ الƙاني
 و رƽابة القضاء حالة رفƭ التƬريƞ بالتƉسيس

   ƩسيƋتƕ ƠريƮالت ƯƼرƕ اǌل Ơتسم Ɨƶواس Ɨتقديري ƗطǄسƕ ƖدارǗا ƴتتمت
 ýǄƶقرار مƕ Ǒب السياسƨالح)ýŇوǕا Ƴرƽال (داǗا Ǒالقاض Ɨƕاƿلر ƴضƤي ǐر) Ƴرƽال

Ǒǈاƛال.(  

•  üņوǓا Ʊرƻسيس: الƉبالت ƞريƬالت ƭحالة رف  

   Ɩالماد Ǒطƶ17ت  Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉير امƨلو
 ƗيǄƤالداƕ فǄǂطاتالمǄاب  سƨحǕا ƩسيƋتƕ ƠريƮالت ƯƼر ǑƼ Ɨƶواس Ɨتقديري

  .ƼرƖالسياسيƗ و Ʀلǁ إƦا رǇƊ ǎƊ شروط التƋسيƩ المطǄوƿ Ɨƕاǈوǈا ƹير متو

إƦǋ Ǉا الƭǈ مǇ شǇƊ ǊǈƋ يحد مǇ السǄطƗ التقديريƗ الواسƗƶ التǑ يتمتǌƕ ƴا   
 ƯƼو الرƊ Ǌوعيǈƕ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýوƕƿ Ǌل ǐƦال ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو

 Ǉالقرار المتضم Ǉوǂي ǇƊ ǏǄع ƠريƮال ǁلƦ و ÜǚǄƶم ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ƯƼر
ƶيƕسƊ ǏǄيا عǈƕم Ǉوǂي ǇƊ بƞي ǊǈƊ Ǒǈبا Ɩا محددǌد شرعيتƞالشروط و القيود  ت ǑƼ

 ǏǄع ǅيقو ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ƯƼرار رƿ ǇƊ و Ɨاب السياسيƨحǕا Ǉوǈاƿ ǑƼ Ɩالوارد
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 Ɨمحال Ǚ ýǌو ما يسǋ و ÜǇوǈا القاǌرضƼ Ǒالشروط الت Ǉشرط مƕ ýǚƤǗو اƊ ƾرƤ
ƨاƊ ƳمامǊ مǇ اǕعضاƇ المƌسسيƗù Ǉ رƴƼ الƗùǈ القاضǑ اǗدارǑƼ ǐ حالùمǇ مǌم
ǂƋاو التǌتحقق ǅو عدƊ اǈوǈاƿ ƗƕوǄالشروط المط ƾتحق ǎمد Ǉد م.  

Ƽ ýƕوات ùاƇ المƌسسيƿ ǇضƩƽǈ المادƖ عǏǄ تǄƕيƸ القرار إلǏ اǕعƮǈت ǂما   
  .مƦǋ Ǉا القاǈوǄ15 ǇيǑƼ Ǌ المادƖ و اǈقضاƇ اýƞǕ المƮǈوƭ ع

 رƽابة القاضي اǕداري علƽ Ǎرار رفƭ: الƻرƱ الƙاني  •

        ƒƦسيس الحƉبت ƞريƬالت  

  ƕتƶتƕ ƠريƮالت ƗلƋر مس ƩسيƋت ýالمسائ Ǉيƕ Ǉائر مƨƞال ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا
ǐدارǗا Ƈالقضا Ɨƕاƿلر ƴضƤت Ǒالت ƗداريǗا.  

مǇ القاǈوǇ الƶضوƮǈ17  ǐت الƽقرƖ الƛاǈيƗ مǇ المادƖ  و Ʀǋ ǑƼا اǗطار  
 ǅماƊ ǇƶطǄل ýƕاƿ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ƯƼرار رƿ ǇƊ ǏǄع Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت

ƗƼرƺا مقر الǌƶƕيت Ǒالت Ɨالقضائي ƗǌƞǄل ƗداريǗات  اƞدر Ǉم ǏولƊ Ɨƞدرǂ بƨالح
 ƯƼر Ƴقرار موضوǄل ƸيǄƕالت ƣتاري Ǉم Ƈتداƕا ǐر تسرǌا شǋاƮƿƊ Ɩمد ǑƼ Ǒالتقاض
 Ɨامƶال Ɨيƶمƞطرف ال Ǉم Ǉوضيƽالم Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا Ǐإل ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت

 ƩسيƋب تǄط ǏǄع Ǉيƶƿف و الموǄالم ƳيداǗ ƗسيسيƋبالتƨالح.  

   Ǉوǂالمقرري ƗداريǗا ƗƼرƺال Ǉادر عƮال ǐدارǗا ) ƖمادǄقا دائما لƕ17ط 
Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم Ɨƶƕالرا Ɩقرƽال(  Ǉوǂي ǁلƦƕ و ÜƗالدول ƩǄƞم ǅماƊ افǈستئǚل ǚƕاƿ

 ǉƦǋ ýƛم Ǐإل Ɨƕسǈالƕ Ǉتيƞدر ǏǄع Ǒالتقاض ǅاƲǈ Ɩرǂƽƕ رƿƊ دƿ Ǉوǈا القاƦǋ
يǇ الƦيǇ رƯƼ لǅǌ طǄب التƮريƎƕ ƠلƺاƇ المǈاƨعاتÜ حيƤ ƚوýŇ لǖعضاƇ المƌسس

 ƩǄƞم ǎمستو ǏǄع ƗداريǗا ƗƼرƺطرف ال Ǉم ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨرار الوƿ
Ɨالدول ƩǄƞم ǅماƊ Ǒا القرار القضائƦǋ افǈاستئ ƾح Ƈالقضا.  
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   ǅل Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا ǇƊ ýاƞا المƦǋ ǑƼ Ʋحǚو الم
سƗƕ لǄطÜǇƶ و ǋو ما ǈاف مǉƦǋ ýƛ القرارات ǂما  ƕ ýƶƼالƊو Ǚ ǚƞƊستئǈ ايحدد ميƶاد

 Ǉوǈاƿ ǑƼ اǌيǄع ƭوƮǈالم Ɨامƶات الƇراƞǗا Ǐإل Ɩودƶال Ɩضرورƕ ýالقو Ǐإل ǐدƌي
 ǅƿر ǐضوƶال Ǉوǈا القاƦǂ و Ɨيǈات المدƇراƞǗ01 – 98ا  ÜƗالدول ƩǄƞمƕ ƾǄƶالمت

ار موضوƳ التǑ تحدد مƗǄǌ اǙستئǈاف ƕشǌريǇ اƕتداƇ مǇ تاريƣ تǄƕيƸ القر
  . 1اǙستئǈاف

 Ɩمحدد ýاƞƈ ǏǄع Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا ǑƼ ƭǈال ǅعد Ǉإ
 ǊǈƋش Ǉاعات مƨǈال ǉƦǋ ýƛم ǑƼ ƗƮتƤالم ƗداريǗا Ɨيئات القضائيǌال ýƮƼ ر وƲǈل
ǇƊ يƌدǐ إلƦƤƊ Ǐ الدعوǎ المطروحƗ لوƿت طويýƕƿ ý الƼ ýƮƽيǌا و ǋو ما يƞǈر 

Ƈشاǈإ Ɨحري ƗǄƿعر Ǌǈو ل ع ÜƗاب السياسيƨحǕاƦ Ʃريǂت ǑƼ يرǂƽالت Ǉيƶيت ǁل
 ýاƞǓالمدد و ا ƚحي Ǉم Ɨمƨǚال Ɨالسرعƕ ǅات تتسƇراƞǗا Ǉم Ɨموعƞم Ɨوحǈالمم

 ǑƼ ýƮƽǄل Ɨالدول ƩǄƞو م Ɨالقضائي Ʃالƞالم ǎمستو ǏǄع ƗداريǗا ƗƼرƺال Ǉم ýǂل
ƕ Ǚموƶم Ǉاǂ ماƕ ƦƤǕا Ǐإل Ɩودƶال Ǚ و لما Üالقضايا ǉƦǋ ýƛمǊ Ƽ Ǉوǈاƿ ýƲ Ǒ

Ǒالسياس ƴƕات الطاƦ ياتƶمƞ2ال ǑƼ ýƮƽǄات لƇراƞǗا Ɨسرع Ǉيضم Ǉاǂ ǐƦال Ü
 Ɩالمد Ǉǂت ǅل ƚحيƕ ÜǑالسياس ƴƕات الطاƦ ياتƶمƞال Ǉويǂتƕ ƾǄƶالمت Ƴاƨǈال
المƗƮƮƤ لƺǄرƗƼ اǗداريƗ لمƿ ƩǄƞضاƇ الƨƞائر لدراسƗ المǄف و الǈطƕ ƾقرارǋا 

 ǎدƶرتت ƣتاري Ǉم Ƈتداƕر الواحد اǌالش Ǐإل Ɨƕسǈالƕ ýالحا ǁلƦǂ و Üاǌإلي Ɨالقضي ƴƼ
 ǑƼ ýƮƽǄيضا لƊ ر واحدǌشƕ ƴتتمت Ǒيا التǄƶال Ɨمǂالمح ǎمستو ǏǄع ƗداريǗا ƗƼرƺال

Ü و ǋو ما ǂاǇ يمýƛ 3روƟ عǄيǌا اƕتداƇ مǇ تاريƣ رƴƼ القضيƊ ƗمامǌاùالطǇƶ المط
ǑƼ Ǒالسياس ƴƕات الطاƦ ياتƶمƞال ǉƦǌل Ɨالحماي Ǉم ǏǈدƊ ا حداǈرƲǈ ǑƼ  طور

  .التƋسيƩ مǇ تحǅǂ وƨارƖ الداǄƤيƗ التǂ ǑاǇ يحيط ǌƕا شƗǌƕ عدǅ الحياد

                                                 
  .المتعلق بمجلس الدولة 01 – 98قم من القانون العضوي ر 40من قانون اإلجراءات المدنية و آذا المادة ) 280(ـ أنظر المادة   1
بتاريخ  27ر، عدد .و المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، ج 1989يوليو  5المؤرخ في  11 – 89ـ أنظر القانون رقم   2
05/07/1989.  
من قبل الغرفة اإلدارية أو الحل / ينظر في طلبات التوقيف و" من قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي على أنه  35ـ تنص المادة   3

  .لمجلس الجزائر التي تبث فيها خالل الشهر الموالي لرفع القضية إليها
  .ـ يجوز الطعن في قرار المجلس أما الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا التي تبث في ظرف الشهر الموالي لرفع القضية إليها
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ǈوƳ مƦǋ Ɨù Ǉا الùإǇ الدعوƖ إلǏ تحديد مدد ƮƿيرƖ و مƶقولƗ لدراس  

 ǏǄا عƕǄر سƛƌست Ɨيƶالوض ǉƦǋ ǇƊ Ǉوǂ Ǉقط مƼ ƴƕǈت Ǚ ǊيƼ ýƮƽاعات و الƨǈال
 ǇƊ Ǉوǂ Ǉيضا مƊ ƾǄطǈما تǈو إ ÜقطƼ ابƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري ƨتتمي ǐدارǗا Ɨعƨاǈالم

 ƭاƤشǕا ǏǄع Ɨروضƽالم ýاƞǔل ƭاƤال ƴƕالطاƕ Ɨاديƶعات الƨاǈالم Ǉا مǋيرƹ Ǉع
 ǐدارǗا ýمƶال Ɨمشروعي ǎمد Ǉد مǂƋالت ǅǌل Ǐǈا ليتسƦǋ و ƗداريǗا ǐالدعاو ƴƼلر
الǐƦ يǈووǇ مƤاƮمتÜǊ و لمƶرƗƼ اƞǗراƇات الƨǚمƗ لǄدƼاƳ عǇ حقوǅǌƿ و لƦǌا 

و إƞراƇات تضمǇ السرعƗ الƨǚمƗ لǑƼ ƚƕǄ مǉƦǋ ýƛ القضايا  يتƶيǇ وضƿ ƴواعد
 Ɨيئات القضائيǌال ýƕƿ ǇمƗƮتƤالم Ǒالتقاض Ǒتƞدر ǏǄع.  

   Ɨدد دراسƮƕ Ǉحǈ ا وǈطالما راود ýاƌس Ɵطر Ǉد مƕǙ ÜبǄا المطƦǌتاما لƤ و
 ÜǑب السياسƨالح Ƴمشرو ƩسيƋتƕ ƠريƮالت ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ƯƼر Ɨحال

لǐƦ يدور حوý ما إƦا  ǂاƿ Ǉرار الرƯƼ مǑǈƕ حقيقƗ عƤ ǏǄرƦǋ ƾا السƌاý ا
وعƗ مǇ الشروط التǑ حددǋا القاǈوǇ و ù ýǋاǕعضاƇ المƌسسيǇ لشرط Ɗو مƞم

يمǇǂ لƩƽǈ اǕعضاǇƊ Ƈ يتقدموا ƕطǄب تƮريƞ Ơديد Ƥƈر ƕتƋسيƩ حƨب سياسƶƕ Ǒد 
و ƦƤƊا الضروريƗ و إƶƕاد اǕشƤاƭ المƶترƯ عǄيǅǌ اǈطƿǚا ƊإدƤاý التƶديǚت 

المƃǄǂف الداǄƤيƗ  رƿرار الوƨيرƯƼ اǕوýŇ الواردƶƕ ǑƼ ƖيǇ اǙعتƕار Ǖسƕاب ال
ÞƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ƯƼر Ǉالمتضم  

   ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا ǑƼ دƞيو Ǚ ǊǈƋƕ ýقوǈ ýاƌا السƦǋ ǏǄع Ɨƕاƞǘل
 ƠريƮب تǄف طǄمƕ دداƞم ǅالتقد Ǉم ƇعضاǕا ƇǙƌǋ ƴǈما يم Ɨاب السياسيƨحǕاƕ

ƞ Ǒǈاƛ Ǉيƶƕ اƦƤƊ ÜƗمƨǚت الǚديƶالت ýاƤدƎƕ ǅد القياƶƕ ÜǑب سياسƨح ƩسيƋتƕ ديد
  .اǙعتƕار Ǖسƕاب الرƯƼ اǕوýŇ لمشروƳ الحƨب
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 ƒلƯالثالمƙال  
 ƔورƯƢ داريةǕابة اƽسيسالرƉفي مرحلة الت  

  علǍ اǓحƦاƒ السياسية

   Ɩالماد ƭǈ Ɨو دراس ƭحƽت ýǚƤ Ǉ36م  ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
ƨحǕاƕ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮو ǏǄع ǊولƮد حƶƕ بƨالح ǇƋƕ اǈل Ǉيƕيت Ɨاب السياسي

و ǈشرǑƼ ǉ الƞريدƖ الرسميƗ يƤضƴ لرƿاƗƕ إداريƮ ƗارمƗ مýƕƿ Ǉ الوƨير المǄǂف 
ƗيǄƤالداƕ.  

   ƩسيƋطور الت ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا ǏǄات عƕقوƶيط الǄو تس Ɨƕاƿالر Ɨاطǈإ Ǉإ
حقيقيا عǏǄ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيƗ إلǏ وƨارƖ الداǄƤيƗ وحدǋا يشƤ ýǂطرا 

 ǐدراوƕال Ǉحس ƦستاǕا ýما يقوǂ وǌƼ Üدستوريا Ɨولƽǂالم" Ɨمǌم ýǂوǈ ماǈا حيǈǈإ
 ƴضǈ اǈǈƎƼ ƗيǄƤالدا Ɩارƨو ǑƼ ƗǄƛمم ƗيƦيƽǈالت ƗطǄالس Ǐقاب إلƶيط الǄو تس Ɨƕاƿالر

ǅǂف الحاǚئتǙو اƊ ǅǂب الحاƨالح Ɨاب تحت رحمƨحǕ1"اǇƊ ارƕاعت ǏǄع Ü  Ɨومǂالح
 Ɨيǈرلماƕات الƕاƤتǈǙا ǑƼ Ɩƨائƽال Ɨالسياسي ƗيƕǄƹǕا Ɨومǂح Ǒǋ Ɨالديمقراطي ýالدو ǑƼ
 Ʃǂƶا و تǌƕƨح Ɲامǈرƕ ƾƕتط ƗومǂالحƼ Ǒالتالƕ ا وǌǈيƕ يماƼ Ɨƽاب المتحالƨحǕو اƊ
 Ưارƶتت Ǒالت ǅǂالح ǑƼ Ɩودƞالمو Ɨƽاب المتحالƨحǕو اƊ بƨا الحƦǋ ƠالƮو م ǉاƞات

  .ب اƤǕرǎمƴ مƮالƠ اǕحƨا

   Ɩالماد ƭǈ Ǉ36إ  Ǉوǈالقا ǇمǑطƶطات  تǄس ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨوǄل
ضاƇ المƌسسيƗù Ǉ الحƕƨيƗ لǖعùتقديريƗ واسƗƶ تتمǑƼ ýƛ تǄƶيƾ و مýǂ ƴǈ اǈǕشط

ýƕ و يƋمر ƾǄƺƕ المقرات التǑ يستƶمǄوǌǈا لممارسǉƦǋ Ɨ اǈǕشطǑƼ Ɨ حالƤ Ɨطر 
ƿ بƞموƕ ǁلƦ و ǅاƶال ǅاƲǈالƕ ýيح ǇƊ ǁيوش ýǚƤǗا Ǉو دو ýǄƶو م Ǒائǌǈ رار

ǎرƤǕا Ɨيƶالتشري ǅاǂحǕاƕ.  

                                                 
  .423، ص 2000لعامة، دار المطبوعات الجامعية، مصر ـ الدآتور حسن البدراوي، األحزاب السياسية و الحريات ا  1



 

 - 44 -

مǄǂف إǇ تقدير Ʀǋا اǙستƞƶاƊ ýو الƤطر المǌدد لƲǈǄاǅ الƶاǅ يƶود لǄوƨير ال  
ليǊ اتƤاƞ Ʀميƴ التداƕير و اƞǗراƇات التǑ يراǋا مǚئمƕ ƗالداǄƤيƗ لوحدǂ Üǉما يƶود إ

 ƾǄƺو ال ƴǈالمƕ وƊ ƾيǄƶالتƕ إما ƴالوض ƗǌƞلمواǑائǌǈ قرارƕ.  

   Ǌقƽال ýƕƿ Ǉا مǌل ƴǈما ƴامƞ ريفƶت ǅب تقديƶƮال Ǉم Ɩرǂƽǂ ǅاƶال ǅاƲǈال Ǉإ
 Ǚ ǅاƶال ǅاƲǈال ǇƊ ǏǄا عǌƶميƞ قتƽد اتƿ تǈاǂ Ǉو إ ÜاǌǈƋشƕ اريفƶددت التƶقد تƼ
يسمǇƋƕ Ơ تǂوǇ الحريات مطǄقǂ ÜƗما ǇƊ الحريات Ǚ تسمƦǂ Ơلƕ ǁالǑƼ ƚƕƶ تƽسير 

ǅاƶال ǅاƲǈال ǅوǌƽ1م.  

  ǋ ǇƎƼ ǅاƶال ǇمǕا ǏǄع ƗƲƼالمحا Ǐدف إلǌي ǅاƶال ǅاƲǈال Ǉاǂ اƦا و إƦ
التساǙƌت التǑ يƛيرǋا وƞود ǉƦǋ ƭǈ المادƿ ǑƼ ƖاǈوǇ اǕحƨاب السياسيƗ تتمحور 

ǂيم Ǒر التƮاǈƶال Ǒǋ و ما ÜÞýاƞƶستǙا Ɨحال Ǒǋ ما ýساسا حوƊùساسƊ ǏǄع Ǉù اǌ
 ýƤي ǐƦطر الƤال Ɨƶيƕط Ǒǋ و ما Üاǌريف لƶت ǅتقدي ǇمƊ ددǌو ي ǅاƶال ǅاƲǈالƕ

ÞƗالدول.  

در ùيد عǂ ǊǈƊ ǏǄاǇ مǇ اùƞǕرǋا تدǈƕ ƴƼا إلǏ التǉƦǋùǂƋ التساǙƌت و ƹي  
 Ǚ ǇƊ و Ƴطرف المشر Ǉالقضايا م ǉƦǋ ýƛم ƾيƿو تد Ơتوضي Ưروƽو الم ýƕ

Ǆǂير المƨالو Ƈإعطا Ǒالتالƕ و ÜƗمǌƕو م Ɨا عامǌǂيترùǄƤالداƕ فùحيǚƮ Ɨيù ات
Ǚ Ɩ تحدǋŇا ƊيƗ حدود ýƕ إǉƦǋ Ǉ الǚƮحيات ƿد تشýǂ تǌديدا Ɨƶ و Ƥطيرƞùد واس

 Ǒالت ƗائيǈƛستǙروف اƲال ýƲ ǑƼ ƗƮاƤ ƗيمǄالس Ɨالسياسي Ɨالممارس ǏǄطيرا عƤ
  .تƶرǌƼا الǚƕد

   Ǒار التǂƼǕت اǈاǂ ماǌم Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨو حريǋ ýƮǕا Ǉإ
Ǆتحمùالت ƗيƞيديولوǕا و اǌǈر عƕƶت Ǒالت ƇراǓا و اǌ إطار ǑƼ تǈاǂ طالما Üاǌقǈتƶت Ǒ
ǅاحتر ǈو الدستور و القوا Ɨالشرعيùالس Ǉيùƽالم Ɨاريù ƇعضاǕا ǇƊ و Üýوƶ
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المƌسسيǇ لǌا و ƮǈƊارǋا لǅ يǈتƞǌوا القوƊ Ɩو الǈƶفǚƼ Ü يƞب عǏǄ السǄطات 
 ƳضاƤإ Ǉد مƕǙ ýƕ ÜƗاب السياسيƨحǕا Ɨǌƞموا ǑƼ اǌحتǄسƊ رǌتش ǇƊ Ɨموميƶال

ù ƗيƩ القاǈوǈيùير و المقايùط و المƶايǏù مƞموعƗ مǇ الضواƕعمǌǄا و وسائǌǄا إل
رǙ ǇƊ Ƴ يترǉƦǋ ǁ الرƿاƗƕ لǌيئƗ الوƨارÜƗù ÜƖ و ǂاǇ عǏǄ المشùو الرƿاƗƕ القضائي

  .و ǇƊ يضǌƶا ƕيǇ يدǐ القضاƇ الƗǌƞ المǈوط ǌƕا حمايƗ الحقوƾ و الحريات

  Ɨدر لتقدير الحريƮمǂ اǌميتǋƊ قدتƼ دƿ ǅاƶال ǇمǕا ƖرǂƼ Ǉلو  إ ýاƞالم ǁتتر
 Ǒو الت ƗتماعيƞǙات اƿǚƶال ýاǂشƊ Ǉم ƭاƤ ýǂش Ɨحماي ƖرǂƼ Ǒǋ و ǎرƤƊ Ɩرǂƽل

  .ǂƼ Ǒǋ1رƖ حريƗ الǈشاط السياسǑ و تǂويǇ اǕحƨاب

  ƗǄمرح ýǚƤ ابƨحǕا ýعم ƳضاƤإ Ǉد مƕǙ و Ǉاǂ اƦƎƼ ǊيǄو ع ƠريƮالت 
ƕǅدر تقديƞǕو ا ƾƼوǕا Ǉم Ǉǂي ǅلƊ ÜƗإداري Ɨƕاƿر Ǐإل ƩسيƋالت  ƴǈو المƊ ƾيǄƶب التǄط

Ƈالقضا Ǐإل ƾǄƺو الƊ  ǑƼ ƾالحƕ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨوǄل Ǉوǈالقا Ʋاƽاحت Ǉم Ǚدƕ
Ƽيتقدǅ ار التǑ يستƶمǌǄا لممارسǈƊ ƗشطتÜǊ تǄƶيǈ ƾشاط الحƨب Ɗو مƊ Ǌƶǈو ƾǄƹ المق

الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ إلǏ الƗǌƞ القضائيƗ المƤتƕ ƗƮطǊƕǄ اǙستƞƶالƕ ǑتǄƶيƊ ƾو 
 ƴǈم ǑƼ Ǌد شرعيتƞيا يƼاǂ اƕيƕا تسƕƕب مسǄا الطƦǋ Ǉوǂو ي Üبƨمقرات الح ƾǄƹ وƊ

ضاƗù Ƈ التƿ Ǒاǌƕ ǅا اǕعùالتƞاوƨات و الƤروƿات الدستوريƗ و القاǈوǈي
سوÜǇ و عǏǄ الǌيئƗ القضائيƗ الǑƼ ýƮƽ الطǄب المقدǅ إليǌا ƞƈ ýǚƤاù ýالمƌس

Ƴ عǇ مشروƳ حǅǌƕƨ مƶقولƗ يمǇǂ تحديدǋا ƶƕد ǇƊ تمǇǂ المƌسسيǇ مǇ الدƼا
ù Ǌيد طǄب الوƨير Ɗو ƕرƼضƕùتƋي ائǑ إماùالمƮرƕ ƟتƋسيسÜǊ و يǂوǇ القرار القض

 ǅǌشاطǈ Ɨممارس ǑƼ ستمرارǙا Ǉسسيƌالم Ƈعضاǖل ƾيح ƖيرƤǕا Ɨالحال ǑƼ و
ǉدورƮ ƣتاري Ǉم Ƈتداƕا Ǒالقرار القضائ Ǐمقتضƕ ÜǑǈوǈالقا.  
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   üņوǓا üƬƻة الƬǘƢ ـ:  

  ǈياƕ ƾƕمما س Ơيتض ƴضƤي ǊسيسƋتƕ ƠريƮالت Ǉاƕب إƨالح Ƴمشرو ǇƊ Ǌ
ƮارمƗ مƞ Ǉاǈب الوƨارƖ " إداريƗ"لرƿاǂ  Ɨƕما يƤضÜ ƴلƞمƗǄ مǇ القيود و الضواƕط

المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيƼ ÜƗالمƌسسيǇ يتقدموƕ ǇطǅǌƕǄ و Ǚ يمǅǌǈǂ اتƤاƊ ƦيƗ إƞراƇات Ɗو 
ميƊ ÜƗو ممارسǈ ǐƊ Ɨشاط إƮƕ Ǚدور ƿرار التƮريƕ ƠالتƋسيǑƼ Ʃ الƞريدƖ الرس

 Ǉالستي ƗǄǌم Ƈقضاǈاƕ)60 ( اƦإ ƩسيƋب التǄف طǄم Ƴإيدا ƣتاري Ǉم Ƈتداƕيوما ا ǅل ǅت
  .الǈشر

   Ǉسسيƌالم Ƈعضاǖل ƨوƞي Ǚ ǊǈƎƼ ƩسيƋالتƕ ƠريƮرار التƿ دورƮ دƶƕ و
ǑƼ ƃǙب إƨالح ǅاسƕ فŇرƮت ǐƊ Ƈراƞو إƊ Ǒشاط سياسǈ ǐƊ Ɨممارس  Ɨمƨǚالحدود ال

 .ǑƼ المدƖ المحددƖ لƦلǁ لƶقد المƌتمر التƋسيƩ لǄحƨب
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  الüƬƻ الƙاني
  نưاǃ اǗعتماد يƢوüņ اǕدارƔ سلƯاƖ واسعة

  
• üوǓب   :المبحث اǄعتمادطǙا  

       ùüوǓا ƒلƯالم: ǑسيسƋتمر التƌعقد الم  
            ù üوǓا Ʊرƻتمر :الƌعقد الم ýاƞƈ ǑسيسƋالت  
            ù انيƙال Ʊرƻتمر :الƌشروط عقد الم ǑسيسƋالت  
  ǚƮحيات المƌتمر التƋسيسǑ:ـ الƻرƱ الƙالث             
             Ʋالراب Ʊرƻقد :ـ الƶل ƾƕمس ƭيƤتر ǏǄع ýوƮتمر                    الحƌالم

       ùانيƙال ƒلƯعتماد :المǙب اǄط Ƴإيدا  
        üņوǓا Ʊرƻعتماد: ـ الǙب اǄط ǅتقدي ýاƞƈ  
  ويǇ مǄف اǙعتمادتǂ :ـ الƻرƱ الƙاني        
  ƶƮوƗƕ الحƮوý عǏǄ وýƮ إيداƳ : ـ المƯلƒ الƙالث   
  مǄف طǄب اǙعتماد          

            ù üوǓا Ʊرƻال: ýƮǕا ýƮالو ǅيǄتس  
            ù انيƙال Ʊرƻال :ýƮالو ǅيǄتس ǅعد ƇاǈƛستǙا  

  
  اǙعتمادالحǑƼ ƾ  :المبحث الƙاني •
        ùüوǓا ƒلƯعتماد :المǙا ǅيǄتس ǉشرǈ و  

             ù üوǓا Ʊرƻال: Ǒǈمƨالقيد ال  
  سرعƗ اƞǗراƇات: ـ الƻرƱ الƙاني              

        ùانيƙال ƒلƯالم:  ƯƼعتمادرǙا ǊيǄع Ǒو القيد القضائ  
              ùüوǓا Ʊرƻال: ǊيƼ ýƮƽو ال Ǉƶالط ýاƞƈ  
              ù انيƙال Ʊرƻال:  ƗƮتƤالم Ɨالقضائي ƗǌƞالǑالتقاض Ɨƞو در  
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       ù الثƙال ƒلƯشر  :المǈ ǅعتمادعدǙا  
               ùüوǓا Ʊرƻال:  Ɨحال ƖدارǗوت اǂد يسƶ ƯƼعتمادلرǚ  
   ùانيƙال Ʊرƻال:  Ɨحال ƖدارǗوت اǂد يسƶ ýوƕƿعتمادǚل  

  الƢـاتمة •
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   ƗتقائيǈǙات اƇراƞǗالشروط و ا Ǉم Ɨموعƞمƕ عتمادǙا ƗǄمرح ƨتتمي
ǈإ Ɨتقييد حري Ǐإل ǐدƌت Ǒالت ƗيƼضاǗطاƕر ýǚƤ Ǉم Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشا 

الوƞود الرسمǑ لǉƦǌ اƤǕيرƕ ƖحƮولǌا عǏǄ اǙعتماد مýƕƿ Ǉ الوƨير المǄǂف 
ǉƦǋ تǈاǂ اƦو إ ÜƗيǄƤالداƕ ǈƛƊ ǏولǕا ƗǄǋوǄدو لƕات تƇراƞǗالشروط و اù Ƈا

 Ɨير تقييديƹ عتمادǙب اǄف طǄم ǅإعداد و تقدي)ýŇوǕا ƚحƕالم( ǁلƦ يرƹ اǌǈƎƼ Ü
 ÜعتمادǙا ǑƼ ƾحǄل ƗƕسǈالƕƖدارǗاƼ Ɨƶواس Ɨتقديري ƗطǄسƕ ƴتتمت ǐدƌد تƿ  Ǐإل

  ).المƕحƚ الƛاǑǈ(حرماǇ اǕحƨاب السياسيƗ مǇ حƮولǌا عǏǄ اǙعتماد 
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üņوǓالمبحث ا  
  Ưلƒ اǗعتماد

  

   ƇعضاǕا ǏǄع Ǉيƶعتماد يتǙا ǏǄع ǊسيسƋتƕ ƟرƮب المƨالح ýوƮلح
المƌسسيǇ استيƽاƞ ƇمƗǄ مǇ الشروط و القياƞƎƕ ǅراƇات تتƶƕ ƾǄƶقد المƌتمر 

Ü و إيداƳ طǄب اǙعتماد لدǎ الوƨير المƃǄǂف )المطǄب اǕوýŇ(التƋسيسǑ لǄحƨب 
 ƗيǄƤالداƕ)اƛب الǄالمطǑǈ.(  

üņوǓا ƒلƯالم  
 قد المƊتمر التƉسيسيع

  ýوƤقت  يƕما سǂ و Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮشر وǈ
 ÜǊإلي ƖشارǗلا ýعماǕشاطات و اǈال ƴميƞƕ ǅالقيا ǑƼ ƾالح Ǉسسيƌالم Ƈعضاǖ

تÜǊ و ƕالرƞوƨù Ƴب ǑƼ وùƿسǑ لǄحùالتحضيريƺƕ ƗرƯ عقد المƌتمر التƋسي
Ưƶƕ  يحدديƞǈ Ɨدù ǉلمتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسلǏ القاǈوǇ الƶضوǐ اإ
Ǘتمراƌعقد الم ýاƞƉƕ ƗƮاƤات الƇراƞ)ýŇوǕا Ƴرƽال(Ǌو شروط Ü) Ƴرƽال

Ǒǈاƛال( Ǌل ƗولƤحيات المǚƮالƕ و Ü)ƚالƛال Ƴرƽال.(  

• üņوǓا Ʊرƻسيسي:  الƉتمر التƊعقد الم üجاƆ  

) 25(و عشروƗ  ǇلǄتǌƶد المحرر و الموƴƿ عǄيǊ مǇ طرف Ƥمسطƕقا   
ا مƌسسا المقدǅ ضمǇ مǄف طǄب التƋسيÜƩ يتƶيǇ عǏǄ اǕعضاƇ عضو

 Ǉم Ƈتداƕا ÜƖواحد Ɨǈس ǉاƮƿƊ ýƞƊ ǑƼ بƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌعقد الم Ǉسسيƌالم
Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮشر وǈ ƣتاري.  
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و مƦǋ Ǐǈƶا ǇƊ اǙعتداد ƕƕدايƗ حساب ýƞƊ السƗǈ المحدد لǖعضاƇ لƶقد   
ÜǑ تسرǐ اƕتداƇ مǇ تاريƣ الǈشر و ليƩ مǇ التاريƣ المƕƛت المƌتمر التƋسيس

Ǌسƽǈ بƨالح ƩسيƋتƕ ƠريƮالت ýƮو ǏǄع.  

إǇ عقد المƌتمر ǑƼ الموعد المحدد يتطǄب مǇ المƌسسيýƦƕ Ǉ مǌƞودات   
مضاعƗƽ و Ɗعماý تحضيريƗ مƗƽƛǂ و إƞراƇ سǄسƗǄ مǇ اǙتƮاǙت و عقد عدد 

إǇ لǅ تشمýǂ ý مǈاطƾ الوطǙ ǏǄƶƼ Ǉ يستǌاǊƕ Ǉ مǇ الǄقاƇات و اƞǙتماعات 
  .المطǄقƗ مǇ وǙيات الǚƕد ƗاýƿǕ اƕǄƹǕي

   ýمواƊ و Ɨيات ماديǈاǂب إمǄا يتطǋيرƹ و ǅاǌالم ǉƦǋ ƨاƞǈƎƕ ǅالقيا Ǉإ
ƕو الت ƗميǋǕا Ǉير مƕǂ درƿ ǏǄاريف دو عƮقات و المƽǈف الǄتƤم Ɨطيƺلت ƗامƤ

واý يا ترǉƦǌù ÜÞǎ اǕماسيǉƦǋ ǑƼùƕ Ɨ المرحƼ ÜƗǄمƊ ǇيǇ تƋتǑ اǕحƨاب السي
ƤاƗƮ و ǇƊ اǕحƨاب ǑƼ طور التƋسيǙ Ʃ تتمتƋƕ ƴيƗ مساعدƖ ماليƗ مǇ طرف 

Ɩتمدƶاب المƨحǕرار اƹ ǏǄع Ɨالدول.  

   ǑƼ Ɨالسياسي Ɩالحياƕ Ʃر يمƤƈ عائقا ýǂتش Ɨيƶالوض ǉƦǋ ǇƊ ǁش Ǚ
 ýƤالد ǎمستوǂ ÜǎرƤǕا Ɨامƶال ýوامƶال Ưƶƕƕ Ǌطƕر ǅدما يتǈع ƗƮاƤ Üاǈدǚƕ

ƽمر الǕا ÜƗضƽƤǈار المǈالدي Ɨيمƿ و Ɨƶƽالمرت Ɨطالƕال ǎو مستو Ǒǈالمتد ǐرد
 ǐضوƶال Ǉوǈرر القاƿ لو ǏولǕا Ǉم Ǉاǂ ǊǈƊ ǏǄيد عǂƋالت Ǐإل ƴƼيد ǐƦال
 Ǉسسيƌالم Ƈعضاǖل Ɨا الدولǌحǈتم Ɨات ماليǈإعا Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت

 ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮو ǏǄع ǅǌƕاƨحƊ ƴت مشاريǄƮتح ǇيƦو لو ال Ɨطيƺلت
Ưƶƕ  ا لقواعدǌضاعƤإ ƴم ǑسيسƋتمر التƌمǄل ƗƽǄتƤاليف المǂقات و التƽǈال

يù Ɨاƕات الرئاسùرǌƼا ǂما ƕ ýƶƼالǈسƗƕ إلǏ اǈǙتùƤيƗ عùƮ ǏǄالرƿاƗƕ الƶموم
ƶو التشريùƗ1يÜ  ƾتحقي ǏǄع ǅǋو يساعد ǅǌùمتǌم ƷوǄƕ ǅǌل ýǌùيس ǁلƦƕ و

ǅǋو يسا Ǌلǚاستق Ǉب و يضمƨالح Ƴمشرو Ɨرسال  ǅداƶǈا Ǉيف مƽƤالت ǑƼ

                                                 
  .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات191و  190، 189، 188، 187، 185: ـ  أنظر المواد   1
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Ɗ ǑƼو اǕحƨاب السياسيƗ سواǂ Ƈاǈت مƶتمدƕ  ƖيǇرات الماليƗ واǑƼ Ɩ القدالمسا
ƩسيƋطور الت.  

و ǑƼ اƤǕير و ǑƼ حالƗ اǈقضاƇ مƗǄǌ السƗǈ المحددƖ لƶقد المƌتمر   
 ǅل ǊǈƋǂ و ǐƊ ÜياƹǙ ƠƕƮي ƠريƮالت ǇƎƼ رƤǓ وƊ بƕلس ǉقادƶǈا Ǉدو ǑسيسƋالت

ǈ ýǂ و يسقط ÜǇǂتحت ي Ǉوƶو يق Ǉسسوƌالم ƇعضاǕا Ǌيمارس Ǒƕƨشاط ح
 Ɩالماد ǑƼ اǌيǄع ƭوƮǈالم Ɨريƞƨال ǅاǂحǕا ƗǄ38طائ  ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم

Ɨاب السياسيƨحǖ1ل.  

  شروƯ و إجراءاƖ عقد المƊتمر التƉسيسي:  الƻرƱ الƙاني •

   Ɩت المادǈ18تضم  Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 ǏǄع ƭǈالƗǄمƞ  Ǐا حتǋرƼتو ǅƨǚال ƗرائيƞǗو ا Ɨالشروط الموضوعي Ǉم

Ɨيǈوǈالقا Ɨاحيǈال Ǉم Ǚوƕحيحا و مقƮ ǑسيسƋتمر التƌقاد المƶǈا Ǉوǂي.  

و يمǇǂ تǈƮيف ǉƦǋ الشروط إلǏ شروط ƺƞراƼيƗ تتƕ ƾǄƶاǙمتداد   
القاعدǐ لǄحƨب عǏǄ مستوǎ التراب الوطǑǈ مما يضǑƽ عǄيƶƕ Ǌدا وطǈيا و 

ƶدد مǇ المǈاضǄيǇ يمǄƛوƮǈ Ǉف وǙيات الوطƨ Ǉائد واحد ضرورƖ استقطاǊƕ ل
 ÜǑسيسƋتمر التƌالم ǑƼ Ǉيƕدوǈالم Ǉم ǏǈدƊ ددƶƕ ƗيǙو ýǂ ýيƛو تم ÜýƿǕا ǏǄع

ǉقادƶǈا ƗحƮ اتƕƛتمر و إƌقاد المƶǈا Ǉاǂو م.  

  اǗمتداد الجƸرافي للحƒƦ و ضمان الحد اǓدنǍ:  أوǗņـ   
  للتمƙيü في المƊتمر         

  Ƈسو Ǉاǂ اƦإ  ǅƿر Ǉوǈالقا ƾيƕو تط ǅǌƼ89 – 11  ياتƶمƞالƕ ƾǄƶالمت
 ǏضƼƊ دƿ Ǒالسياس ƴƕات الطاƦيات إƶمƞال Ǉير مƕǂ ر عددƛاǂور و تǌƲ Ǐل

                                                 
المفعول يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  دون اإلخالل باألحكام التشريعية األخرى السارية" على أنه  38ـ تنص المادة   1

ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، آل من يخالف  أحكام هذا .سنوات و بغرامة تتراوح ما بين خمسة آالف و مائة ألف د
  ".القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا آان شكله أو تسميته
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السياسيƗ التǑ لǅ تǑƼ Ǉǂ مستويات تمƛيǌǄا القاعدǐ تتطاǑƼ ƾƕ الƺالب مƴ الدور 
تƕƶئƗ الموǂوý إليǌا و المǈتƲر القياƤ ǑƼ Ǌƕ ǅدمƗ التمƛيý الشǑƕƶ الوطǑǈ و 

 ÜƗحقيقي Ɨدديƶت Ɨديمقراطي ƗƼقاƛ Ɨيƿو تر ƣو ترسي ƗتماعيƞǙئات اƽف الǄتƤم
 Ǒواعد التسيير الديمقراطƿ سطƕǕ اǋتقارƼو اƊ ǑǄƤا الداǌيمƲǈف تƶب ضƕسƕ إما
و الƊ ǐƦدǎ إلǏ سيطرƯƶƕ Ɩ القيادات و اǕرǂاǇ التǑ عيǈت و ƕƮǈت ƽǈسǌا 

  .1لسياسيƗعǏǄ رƩƊ الǌيئات القياديƗ لǉƦǌ الƞمƶيات ا

و عǄيƼ Ǌقد ƞاƇ القاǈوǇ الƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƦǋ ǑƼ Ɨا   
 ýوƮوب الحǄالمط ǇرطيƤǈدد المƶƕ ƾǄƶتت ƗريƦƞ و Ɨريǋوƞ ييراتƺتƕ ýاƞالم
عǄيýƕƿ ǅǌ عقد المƌتمر التƋسيسƼ ÜǑرƴƼ الحد اǕدǏǈ لƶدد المƤǈرطيǇ المطǄوب 

 Ǐ2500إل  ǏǄع Ǉعيƨرط موƤǈ25م ƿǕا ǏǄع ƗيǙو ƗƽƮ ƇاƽضǗ ǁلƦ و Üý
راط ùيƗ اǂ ÜƗùƤǈǙما سýǌ عمƨùǄاب السياسيǑǄù لǖحùالƶƕد الوطǑǈ التمƛي

 Ǉم ǏولǕا Ɩقرƽال ǑƼ  ǉرارƿإ ýǚƤ Ǉم Ɨاب السياسيƨحǕا ǑƼ Ɨضويƶو ال
 Ɩالرشد  10الماد Ǉا سƺǄƕ Ɨائريƨƞ و ǐائرƨƞ ýǂ ƾح Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم

دوƿ ǐƊ Ǉيد Ɗو تمييǈƞ ƨسǑ  اǈǙتƤاÜǑƕ اƤǈǙراط ǐƊ ǑƼ حƨب مǇ اǕحƨاب
 Ǉشرطيǂ Ɨسيǈƞو ال ǇسǄل ǉتحديد ƃǙإ ǅǌǄال ǑƼقاƛ وƊ Ǒتماعƞو اƊ Ǒƿو عرƊ

ǇساسييƊ.  

   ƭاƤشǖل ƃǙب إƨالح ǑƼ راطƤǈǙاƕ Ơيسم Ǚ Ǉوǈالقا ǇƎƼ اƦǋ Ǐǈƶو م
سƗǈ و ǇƊ اǕشƤاƭ الƦيǇ سǅǌǈ دوƦ ǇلÜǁ ) 18(الƦيƺǄƕ Ǉوا سǇ الƛماǑǈ عشر 

ǑƼ اǕحƨاب السياسيƗ و Ʀƕلǁ يǂوǇ المشرƿ Ƴد وحد ƕيǙ  Ǉ يمǇǂ لǅǌ اƤǈǙراط
 ǊيǄو عǋ ف ماǚƤƕ Ɨاب السياسيƨحǕا ǑƼ راطƤǈǙا Ǉو س ǑƕاƤتǈǙا Ǉالس

Ǖا Ǐإل Ɨƕسǈالƕ ýعالحاǇسسيƌالم Ƈضا Ǉالس ƴƼر ƚحي Üو عشري ƩمƤ Ǐإل Ǉ
)25 ( Ưƺƕ راطƤǈǙا Ɨائريƨƞال Ɨسيǈƞال ýيحم ƭƤش ýǂل Ǉǂما يمǂ ÜƗǈس

                                                 
  .تضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسيةـ أنظر عرض األسباب لمشروع األمر الم  1
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Ü و إǂ Ǉاƿ Ǉد عمý عǏǄ إƮƿاƊ Ƈو ǈ1ت الǈƞسيǄƮƊ ƗيƊ Ɨو مǂتسƗƕالƲǈر إǂ Ǉا
ƽال Ưƶƕ Ƈاǈƛو استƊ Ǉاب يحرماƨحǕا ǑƼ راطƤǈǙا Ǉم ǅǌƽائƲو ǅǂحƕ ئات

و ƼƊراد  ƖالقضاƕالسياسيýǚƤ Ɨ ممارستǈ ǅǌشاطاتǅǌ المǈǌيÜƗ و يتƾǄƶ اǕمر 
ýǂ و ǐالدستور ƩǄƞالم ƇعضاƊ و ǇمǕا ǁǚسƊ و Ǒƕƶالش Ǒǈالوط ƫيƞال 

 Ǉوǈالقا ƭǈي ǐƦال Ɨوليƌو المس ƗطǄائف السƲو Ʃيمار Ɨالدول ǇعواƊ Ǉم Ǉعو
اǕساسƊ Ǒو الƲǈاǅ الداǑǄƤ الƦǄاǇ يƤضƴ لǌا عǏǄ تǈاǑƼ اǈǙتماƇ إلǐƊ Ǐ حƨب 

ƗƽيƲو الوƊ Ɩدǌƶال Ɩمد ýǚƤ Ǒسياس.  

   Ƴالمشر ǉحدد ǐƦالوحيد ال Ʃالمقيا ǇƋƕ ǅما تقد ýǚƤ Ǉم Ơو واض
السياسيǋ Ɨو اƿǙتǈاƕ ƳمƕادƏ و ǂƼƊار و Ɗطروحات لǈǚتماƇ إلǏ اǕحƨاب 

 ýǂل ýمƶال Ɲامǈرƕ و ǑǄƤالدا ǅاƲǈو ال ǑساسǕا Ǉوǈا القاǋيحدد Ǒب التƨالح
ƞيت Ǚ ǇƊ بƞي ǐƦو ال ǁشتراǙا ƸǄƕم ƴƼو د Üبƨحù ǏƮƿǕالحد ا ƨاو

Ƥالمرùǈاƿ Ǌƕ ƭùقطƼ Ɨيǈالوط ƗǄمƶالƕ ا وǈ2و.  

  ýدلي ƗمƲتǈم ƗƽƮƕ اتǂشتراǙا ƴƼد Ǉإ  Ɩوƿ و Ǒƕƨاط الحƕضǈǙا ǏǄع
 Üاطفƶو المت ýاضǈالم Ǉيƕ Ǒسǈرƽال Ǉوǈالقا ƨŇمي ǊساسƊ ǏǄب و عƨالح

ات ƴù اǙشتراùǂميƗ و يدƼسات رƼùالمǈاضǋ ýو الǐƦ يرتƕط ƕالحƨب ارتƕاط
ǁشتراǙا ƴƼدƕ ƴǈير مقتƹ ƭƤو شǌƼ اطفƶما المتƊ ÜƗو دائم ƗمƲتǈم ƗƽƮƕ3.  

ƦستاǕا ǎير Ǉحي ǑƼ /يƞرƽدي Ʃاب موريƨحǕا ǑƼ ýاضǈير المƕƶت ǇƋƕ Ǌ
 ƨǂيرت ǐƦال ǇوǄامƶال ǅǋ و Ǉيƕتسǈالم Ǉم ƗƮاƤ ƗئƼ ǏǄع ýيد Ɨيريǋماƞال

 ýƤدا Ǒب الرئيسƨشاط الحǈتماعƞǙا ǇيحضروƼ ǅǌيǄب عƶوف الشƽƮù ات
Ʋتǈاƕùمǋو يسا ǅاùشǈ ǑƼ Ǉوù ÜبƨحǄل Ɨمƨǚال Ɨالدعايƕ ǅيمات و القياǄƶر الت

                                                 
  .ـ أنظر الفصل األّول من الباب األّول من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات  1
ـ للمزيد من المعلومات أنظر بن يحي بشير، تمويل األحزاب السياسية في الجزائر، مذآرة ماجستير، آلية الحقوق، جامعة   2

  .2002/2003الجامعية  الجزائر، السنة
3 - Dr BRECHON Piere, Les Parties Politiques (étude analytique), édition 
MONTHRESTIEN, Paris 1999, p. 105. 
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و لƦلǁ يتƶيǇ عǏǄ اǕحƨاب السياسيƗ1Ü  ǑƼ Ɨو اǗعداد لǄحمǚت اǈǙتƤاƕي
يǇƊ Ʃ تƶمƞ ýاǋدƖ عǂ ǏǄسب و ƨيادƖ عدد المǈاضǄيǇ و تقويù ƗمرحƗǄ التƋس

و تدعيƽƮ ǅوǌƼا ƋƕعضاƇ و ƽǂاƇات ƿادريǇ عǏǄ حمǂƼƊ ýارǋا و الدƼاƳ عǌǈا 
  . و الترويƝ لǌا

   ƗƮاƤ Ɨاسمي ǅوائƿ ǑƼ بƨالح Ǐإل ǅضماǈǙا ƗيǄط عمƕتض ǇƊ بƞما يǂ
ƕ Üما Ʀ ǑƼلǁ تǁǄ المتǄƶقƕ Ɨالƞواǈب توǐ عǏǄ المǄƶومات الشƮƤيƗ الƨǚمƗتح

 ǎمستو ǏǄرط عƤǈم ýǂل ǑمǄƶو ال ǑƼقاƛال ǎو المستو Ɨيǈǌو الم ƗتماعيƞǙا
 ǅو يقو Üدتƞو Ǉإ Ɨيƕƨالح ǅاǌا المƦǂ و Üبƨا الحǌƕ دƞالمتوا ƗيǙالو

Ǚ يƠƮ اƶǈقاد المƤǈرطوƕ ǇاǈتƤاب مǈدوƕيǇ عǅǌǈ إلǏ المƌتمر التƋسيسÜǑ و 
 ǉا حضرƦإ ƃǙتمر إƌ400الم  ǇوǄƛيم ǏǈدƊ حدǂ بƤتǈتمر مƌ25م  ǏǄع ƗيǙو

مƌتمرا عýǂ Ǉ وǙيÜƗ ) 16(اÜýƿǕ و Ǚ ǇƊ يقý عدد المǈدوƕيǇ عǇ ستƗ عشر 
 Ɨمائ Ǉا عǌيƼ ǇرطيƤǈرط) 100(و عدد المƤǈم.  

و مما سƾƕ يتƕيǇ لǈا ǊǈƊ إƦا ǂاǈت عمǄيƗ تƋسيƩ مشروƳ الحƨب ƿد   
المروƗǈ و التساƼ ýǋيما يتƶƕ ƾǄƶدد المƌسسيǇ  مǇ مý مǌƶا المشرǈƕ ƳوƳتƶا

المطǄوب ƿاǈوǈاǇƎƼ Ü عمǄيƗ عقد المƌتمر التƋسيسǂ ǑمحطƊ ƗساسيǑƼ Ɨ إطار 
 Ɯتحتا ÜǑب السياسƨالح ƇشاǈǗ Ǒƞاتإالمسار التدرƕƛإ Ǉم Ƴوǈ Ǐات لƦال 

ƕǄƹƊ ǎيƮǕ Ɨحاب المƕادرƕ ƖتƋسيƩ الحƨب عǏǄ تواƞدǉ الحقيقǑ عǏǄ مستو
Ǉيات الوطǙو.  
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  ضرورƔ عقد المƊتمر التƉسيسي داüƢ التراƒ الوƯني:  ƙانياـ   

   ǏǄا عƨارƕ يمياƲǈا سياسيا و تƛب حدƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌعقد الم ýǂيش
 Ưرƺƕ ÜƗǈس ǅتدو Ɨيƕريƞت Ɩلمسير Ɲتتويǂ ǑتƋي ǊǈƊ ماǂ Üبƨالح Ƈشاǈإ ƾطري

الشروط الƨǚمƗ لƶقد المƌتمر تمǂيƮƊ Ǉحاب المƕادرƕ ƖتƋسيƩ الحƨب توƼير 
 Ɨيǈاƛال Ɩقرƽال ƭǈ ǑƼ ما وردǂ ÜǇالوط ƯرƊ ýƤا داƕوƞوǇم  Ɩ18الماد  Ǉم

  .القاǈوÜǇ و Ǚ ǊǈƊ يƞوƨ عقدƤ ǉارƜ التراب الوطǑǈ مǌما ǂاǈت الƲروف

   Ɨاب السياسيƨحǖل ƗسيسيƋتمرات التƌعقد الم Ɗدƕمǂ Ƴالمشر Ɯإدرا Ǉإ
ƭǚƤاست ǉمرد Ɨيǈالحدود الوط ýƤدا  Ɨقƕالسا Ɨƕرƞالت Ǉر مƕƶو ال Ʃالدرو

  :Ǐ مƞموعƗ مǇ اǙعتƕارات Ǆ ǑǋلƞǄمƶيات Ʀات الطاƴƕ السياسǑ و ǋو ƿائǅ ع

  1 ù ليǚستقǙو ا Ɩالسياد Ǉم Ƴوǈ Ƈاƽإض ǏǄالشديد ع ƭالحرù ǏǄع Ɨ
ولƿ Ɨاǈوǈا ǂ ùما سǈرƕù ù ǎارǋا Ǒǋ المùƤرات ƕاعتƊùعماǉƦǋ ý المƌتم

ƴ الوƛائƾ السياسيƗ لǄحƨب ƶƕيدا عǈ ýǂ ǇوƗ Ƴ و المƮادƗƿ عƞ ǏǄميƕùمǈاƿش
ƗيƕǈƞƊ Ɨدول ƯرƊ ƾوƼ اǋعقد Ɨحال ǑƼ يرƛƋط و التƺالض ƳواǈƊ Ǉم.  

  2 ù  Ɨاب سياسيƨحƊ ýƕƿ Ǉإما م Ɨاب السياسيƨحǕا ǉƦǋ Ƈاحتوا ƴǈم
ƕǈƞƊيƊ ÜƗو مƯƶƕ Ǉ الǌيئات و المƮالƠ الƤارƞيƗ اƤǕرǎ لتǌǄƶƞا شƊ Ǌƕوǂار 

Ƥستقرار الداǙا لضرب اǌلǎرƤǕا ƗيƽƤال ƯراƹǕا Ưƶƕ ƾو تحقي ǑǄ.  

  3  ù دǚƕال ǑƼ Ɨالسياسي ƖحياǄل Ɨو حماي ƗǈياƮ يضاƊ ǊيƼ ƴǈا المƦǋ Ǉإ
  .اǈǙحرافمǇ الƽساد و حمايƗ لǄممارسƗ الديمقراطيƗ مǇ الƨلƊ ýو 

  إƙباƬ Ɩحة انعقاد المƊتمر:  ƙالƙاـ   

ƛاǈيƗ مƕƛǗ Ǉات ƮحƗ اƶǈقاد المƌتمر التƋسيسÜǑ استوƕƞت الƽقرƖ ال  
 Ɩتحرير محضر إما  18الماد Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
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 ƗحƮ ر وƼتو ǎات مدƕƛو إ Ɨǈايƶلم ƾƛو موƊ Ǒضائƿ طرف محضر Ǉم
  .الشروط القاǈوǈيƗ المطǄوƶǈǙ Ɨƕقاد المƌتمر

   ƗيǄمƶال Ɨاحيǈال Ǉم ǊǈƊ ƃǙإ Üýǌا الشرط سƦǋ ƾدو تحقيƕي ǏولǕا ƗǄǋوǄو ل
ƕع ýǂيحدد القواعد يش ǅل Ǉوǈالقا ǇƊ و ƗƮاƤ Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ǏǄر عƤƈ ئا

 ǅاǂحǕا ǏǄعتماد عǙا Ǌƶم ǇŇيƶمما يت Üا الشرطƦǋ سيدƞا لتǌاعƕب اتƞالوا
 Ưƶƕƕ ƗقǄƶالمت ǁǄت ƗƮاƤ و Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ ǑƼ Ɩالوارد Ɨامƶال

ƗاليƞƶستǙير اƕالتدا.  

  Ǆط ǅب تقديƞا المحضر يستوƦǋ إعداد Ǉقد إƶǈي Ǒالت Ɨمǂالمح Ǐب إل
 Ǒضائƿ مرƊ دارƮاست Ưرƺƕ ǑسيسƋتمر التƌالم ǑǄا المحǌƮاƮتƤا Ɩدائرƕ
 ǅاǂحǕ قاƕط ÜƗمǌالم ǉƦǌƕ ǅقياǄا لƕاسǈم Ɨمǂالمح ǉترا ǐƦال ƾƛو الموƊ محضرǄل

 Ɩ172الماد Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉ1م.  

  :و السƌاý الǐƦ يƛور ǈǋا ǋو   
   ÞبǄا الطƦǋ ǅيقد Ǉم ǅاسƕ ƟرƮب المƨالح Ƴمشرو ǅاسƕ ǅيقد ýǋ

ÞǇسسيƌالم ƇعضاǕا Ǉم Ɨموعƞو مƊ حدƊ ǅاسƕ ǅƊ ǊسيسƋتƕ  

   ǇƊ ارƕاعت ǏǄع Ǉسسيƌالم ƇعضاǕحد اƊ ǅاسƕ ǅب سيقدǄالط ǇƊ ǁش Ǚ
 ǇƊ ماǂ Üƾƕالسا ǑƼ اǈŇيƕ ماǂ Ɨويǈƶالم ƗيƮƤالش Ǌل Ʃب ليƨالح Ƴمشرو

ئƾ التǑ يشتمý عǄيǌا المحضر ƎƼلƞ Ǐاǈب ǊǈƊ يشýǂ وƛيقƊ ƗساسيƗ مǇ الوƛا
مǄف طǄب اǙعتمادǌƼ Üو يشǙ ýǂ محالƗ اǕساƩ لǄتǂƋد مǇ توƼر الشروط 
 Ǉعتماد مǙف اǄم ƭحƼ و Ɨد دراسǈب عƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌقد المƶل Ɨمƨǚال

الداǄƤيÜƗ و لƦلǁ يǑƺƕǈ التǂƋيد عǏǄ ضرورýƕƿƕ ǇƊ Ɩ السيد الوƨير المǄǂف 
ر اƕتداƇ مǇ اǈطù ƾǚوƿائƴ المƌتم يحتوǐ المحضر عƕ ǏǄياƞ Ǉميƴ مراحý و
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ƺشǕاùƮو ǅتقدي ǏǄع ƨيǂالتر ƴم Üاǌل Ǒالرسم ǅتتاƤǙا Ɨايƹ Ǐو إل ýاù ف
  :ǊǄ و ǂيƽيƗ تسيير ƊشƺالǊ و ƤاƗƮ القضايا التاليùƗرƾ عمùدƿيƾ لط
  ƗƽǄتƤالم ǇاƞǄتمر و الƌتب المǂم ƇعضاƊ تيارƤا Ɨيƽيǂ ù.  
  .ƌتمرù ضƕط و المƮادƗƿ عǏǄ الƲǈاǅ الداǑǄƤ لǄم  
   Ǉيƕدوǈتمر و عدد المƌالم ǑƼ ƗǄƛيات الممǙيت عدد الوƕƛت ù

)Ǉتمريƌالم ( ƗيǙو ýǂ Ǉاسمياع  Ǉم Ɨالمقدم ǅالقوائ Ɨǈمقارƕ ǅالقيا ýǚƤ Ǉم
  .طرف المƌسسيƕ Ǉقوائǅ المǈدوƕيǇ الحاضريǑƼ ǚƶƼ Ǉ المƌتمر

  ǈالقا ǁلƦ ǑƼ ماƕ ǇاƞǄال ýعماƊ ǏǄع ƗƿادƮو الم Ɨشƿاǈم ùù Ǉو
ǑساسǕا ǊǄعم Ɲامǈرƕ ب وƨالح Ƴلمشرو ǑǄƤالدا ǅاƲǈو ال.  
  .ù طريقƗ تشǂيǋ ýيئات الحƨب  
   Ǉوǈالقا ƳيداǗ تمرƌطرف الم Ǉم Ǉوضيƽالم Ɨƛǚƛال ƇعضاǕا ù

 ǎا لدǈوǈاƿ ƗƕوǄالمط ƾائƛالو ýǂ تمر وƌطرف الم Ǉم ǊيǄع ƾادƮالم ǑساسǕا
  .الوƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيƗ لطǄب اǙعتماد

رƖ الداǄƤيƗ و الƞماعات المحǄيƕ ƗرƯƼ طǄب اعتماد و ƿد ƿامت وƨا  
الǐƦ عقد مƌتمرƹ ǑƼ ǉياب محضر ƿضائǑ لǄتǂƋد مƮƊ " Ǉوý الƺد"حƨب 

مطاƕقتǊ لƞǘراƇات المƮǈوƭ عǄيǌا ǑƼ القاǈوÜǇ حيƚ لƋƞ مسƌولوا الحƨب 
 ýƕاستق ǊǈƊ ǊيƼ شارƊ حرر محضر ǐƦال ƾƛتب موǂم Ǐتمر إلƌد عقد المƶƕ

ǂمƕ بƨالح Ǉم ƇعضاƊǊƕ1ت Ü Ɨاحيǈال Ǉر مƕتƶا تǌǈƊ ƃǙإ ƗيǄǂدو شƕت ƗلƋمس Ǒǋ و
القاǈوǈيƗ إƞراƞ Ƈوǋرǐ و ƊساسƼ ÜǑالقاǈوǇ يƭǈ عǏǄ ضرورƖ حضور 
المحضر القضائƊ Ǒو الموýǚƤ ƾƛ اƶǈقاد المƌتمر لمƶايƊ Ɨǈو التǂƋيد مǇ توƼر 

Ɨيǈوǈالشروط القا.  

   Ɩالماد ǇƊ ماǂ23 ب سيƨح ýǂ ǏǄتشترط ع Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم Ǒاس
 ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو Ǐا إلƽǄم ǅيقد ǇƊ عتمادǙا ǏǄع ýوƮالح ǑƼ بƹير
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ǈما سǂ ù ƾائƛالو Ǉم Ɨموعƞم Ǉا يتضمǌǈيƕ Ǉم ù اǌǈحي ǑƼ اǌǄيƮƽت ǏǄع ǑتƋ
ǈسƗƤ مǇ محضر عقد المƌتمر يحررǉ محضر ƿضائƊ Ǒو موǐƊ ƾƛ ضاƕط 

Ǒعموم.  

  الترƢيƫ بعقد المƊتمر التƉسيسي:  رابعاـ   

  ǇƊ ǅƹر  ƇعضاǕا ǅƨǄي Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا
المƌسسيǇ عقد مƌتمرǅǋ التƋسيسƮƿƊ ýƞƊ ǑƼ Ǒاǉ سƗǈ اƕتداƇ مǇ تاريǈ ƣشر 

 ƖشارǗقت اƕما سǂ ÜƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ýƮو عقد إو ǅيƲǈت ǇƊ ƃǙإ Ǌا ليƦǋ
ƾƕمس ƭيƤتر Ǐإل ƴضƤتمر يƌالم  ǅƿر ǇوǈقاǄقا لƼو Ɨموميƶطات الǄالس Ǉم

89 – 28  ǑƼ Ƣرƌر  31المƕرات  1989ديسمǋاƲتماعات و المƞǙاƕ ƾǄƶالمت
 Ƴلمشرو ƗسيسيƋالت Ɨامƶال Ɨيƶمƞال Ɨد دراسǈع Ǌǈع ƚالحدي ƾƕالسا Ɨموميƶال
 ƭيƤتر ǏǄع Ǉسسيƌالم ýوƮح Ɩضرور Ǒǈƶو ما يǋ و ÜǑب السياسƨالح

 4لمادƖ مسƾƕ مýƕƿ Ǉ الǌيئات اǗداريƗ المǈƶيƶƕ Ɨقد المƌتمر وƼقا لمقتضيات ا
 ǇƊ ǏǄع ƭǈت Ǒالت Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم " ƾوƕمس Ǒعموم Ƴتماƞا ýǂ Ǉوǂي

ƠريƮتƕ."  

   ǇƊ ǏǄا عǌǈم Ɨيǈاƛال Ɩقرƽال ǑƼ ƗامسƤال Ɩدت المادǂƊ ماǂ " ǏǄع ǅǄيس
 ǅǌǈاويǈو ع ǇميƲǈالم ƇسماƊ Ǉيƕي ýƮور وƽال ... ýƮالو ǅيǄتس ƣو تاري."...  

دǎ اǂƶǈاƩ مǉƦǋ ýƛ وý مو يƛير Ʀǋا الوضƴ تساǋ Ǚƌاما يدور Ɗساسا ح  
Ǘات و اƕالترتي Ǒب السياسƨالح ƇشاǈƎƕ Ɩادرƕالم Ɨحري ǏǄع Ɨيǈوǈات القاƇراƞ

 ƭيƤالتر Ơǈم ǏǄع ƯعتراǙا ǑƼ ƖدارǗا ƾو ح ÜƗǌƞ Ǉم Ǌƕ ƟرƮالم
Þتمرƌالم ǅيƲǈتƕ  

   ǇƊ و Ɩادرƕالم Ɨو حريǋ الحريات ǉƦǋ ýƛم Ɨممارس ǑƼ ýƮǕا Ǉإ
ǈ ǏǄع ýƤتتد Ǚ ƗداريǗا ƗطǄالسƕالترتي ƴميƞ ǇƊ ا وǌممارستƕ ƾƕحو مسù ات
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وƗù Ƴ و اƞǗرائيƗ التǑ تضǌƶا يƞب ǇƊ تتماشǏ مƴ طƕيƦǋ Ɨƶا الùǈالقاǈوǈي
ريات و تتƾƽ مƴ الƲǈاǅ القاǈوǑǈ لممارستǌا التǄقائيƗ و مǇ دوù ǇƊ ǇمǇ الح

 Ɨيǈاǂإم Ǒǋ ƖالقاعدƼ ÜرǂƦي ǐو مادƊ Ǒǈوǈاƿ ƾراد عائƼǕا ýيƕس Ưترƶي
 Ɨالحري Ɨممارس Ɨو المادي Ɨيǈوǈالشروط القا Ƈاƽرد استيƞمƕ اǌيƼ وبƹالمر

تواƼرǋا مƴ تحمý اƼǕراد لمسƌوليتǅǌ  مقررƿ Ɩاǈوǈا و تحقƾ اǗدارƖ مǇال
ƽتǂت ƚحيƕ Ɩمقيد ƭيƤب الترǄط ƗقيǄمت ƖدارǗا ƗطǄسƼ ÜƗǄامǂ Ɨيǈوǈالقاù Ǒ

ƞتسƕƮالت Ɨيǈ ýيùطƤالم ǎطر رف لدƤشاط المǈال Ɨممارس ǑƼ Ǌتƕƹر و ر
ÜǊǈع  ÜƗليƉƕ رفƮا تتǌǈƊ ǐƊ Üياǈوǈاƿ ƗƕوǄالشروط المط Ƈاƽاستي Ǉم ƾد التحقƶƕ

ƼتǄتƊ ǅƨوƕ ǙتǄقǑ اƤǕطار ǅƛ تمƠǈ المƤطر وǚƮ يدý عǏǄ استǚمǌا اƤǗطار 
 Ɨيǈوǈالقا ƭوƮǈال ǇƊ ýدليƕ ǉيرƹ رƤƈ يارƤ اǌمامƊ Ʃو لي ƠريƮو التƊ

ر الموǊƞ لǘدارƖ يƗƺ اǕمýù تƋتƹ Ǒالƕا ùƮƕار و مƠǈ الوùƮالمƲǈمƗ لƤǘط
 ƖدارǗا ǇƊ ǏǄع ǚƛم ƭǈت ǇƋǂ ƨواƞال Ʃو لي" ǙاƮإي ǅǄو تسƊ Ǒطƶو تƊ Ơǈتم

ǚƮو وƊ"ƾŇضي ƫامǌƕ ƴتتمت ƖدارǗت اǈاǂ وǄƼ Ü  تǈاǂو التقرير ل ƾتضييǄل
 ǊǈƋƕ ǚƛم Ǒǈوǈالقا ƭǈال Ǒيقض ǇƋƕ ǁلƦ فǚƤ ƗƺيƮال " ǇƊ Ɩدارǘل Ǉǂيم

  .1"تƶطƊ Ǒو تمƊ Ơǈو تسǅǄ إيƮاǙ لǄمƤطر

   ǑƼ ƭيƤالتر ýاƞم ǑƼ ƖدارǗا ƗطǄس ǇƋƕ دئياƕم ýالقو ƴستطيǈ ǊيǄو ع
مǉƦǋ ýƛ الحالƗ مقيدƖ و Ǚ يمǌǈǂا اǙعتراƯ عǏǄ مƠǈ الترƤيƶƕ ƭقد المƌتمر 
التƋسيسƤ ǑاƗƮ و ƭǈ ǇƊ الƽقرƖ الƛاǈيƗ مǇ المادƖ الƤامسƗ المشار إليǌا 

 ƕاƞǙتماƳطǄب التƮريƞ  ƠاƇت ƮƕيƗƺ اǕمر إلǏ السǄطƗ اǗداريƗ المقدǅ إليǌا
ر يǈدرǑƼ Ɯ إطار استǂماý الشروط القاǈوǈيù ƗمƗǌƞ Ǉ و ǂوǇƊ Ǉ عقد المƌتم

ýƕƿ Ǉم ǊسيسƋتƕ ƟرƮب المƨالح Ƴعتماد مشروǙ ƗƕوǄالمط ƗرائيƞǗو ا.  

                                                 
ـ محمد جمال عثمان جبريل، الترخيص اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة دآتوراه في القانون اإلداري، آلية الحقوق، جامعة   1
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ƹير ǇƊ المǚحǂ Ʋما يقوý اǕستاƦ عƨاوǐ عƕد الرحمýƕ ÜǇ و مما   
ǇيǄƞالمس ƴƞقر و التراǌو التقǋ حقا Ǌسف لƌي  ǑƼ ǐائرƨƞال Ƴالمشر ýƕƿ Ǉم

شǇƋ اƤتيارǉ تقǈيƗ تƲǈيǅ ممارسƦǋ Ɨا الǈوƳ مǇ الحريات تراƴƞ تǑƼ ǅ وƿت 
 ǅاƲǈال Ǉو م ƾƕالمس ǐدارǗا ƭيƤالتر ǅاƲǈ Ǐطار إلƤǗا ǅاƲǈ Ǉم Ǒياسƿ

 Ǒو الردعƊ Ǒƕقاƶإال Ɨقƕالمس ƖدارǗا ƗقƼتشترط موا ƚحي ÜǑائƿالو ǅاƲǈال Ǐل
يƤ ƗاضƶيǇ لƲǈاǅ الترƤيƭ اǗدارǐ المسƾƕ و عǏǄ ممارسǈ ǐƊ Ɨشاط Ɗو حر

Ʀǋا ƕسƕب الƲروف و اǕوضاƳ السياسيƗ و اǄƮǕيƗ التǑ تƨامǈت و Ɗعقƕت 
Ǆمح ƗيƕاƤتǈا Ɨƕرƞت ýŇوƊùيƶو تشري Ɨيùƶت Ɨù Ǒائر السياسƨƞال ƣتاري ǑƼ Ɨددي

Ǒǈوǈ1و القا.  

  ǘƬحياƖ المƊتمر:  Ƣامساـ   

روƳ الحƨب وƞوƕا ǑƼ إǇ إدراƜ مƕدƊ عقد المƌتمر التƋسيسǑ لمش  
يÜƗ مردǉ استƭǚƤ الدروƨù Ʃاب السياسùوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحùالقاǈوǇ الƶض

و الƕƶر مǇ تƞارب الƞمƶيات Ʀات الطاƴƕ السياسÜǑ و التǑ لوحƲ مǚƤ Ǉلǌا 
 ǉƦǋ ƩƊر ǏǄا عǌسƽǈƕ اǌسƽǈ تǈد عيƿ ياتƶمƞال ǉƦǋ Ưƶƕ ياداتƿ ǇƊ

اǋتمامǌا ƕǕسط  ƶير ƊدǏǈالƞمƶيات السياسيƗ التƊ Ǒسستǌا و Ʀلǁ دوǇƊ Ǉ ت
 Ưƶƕ سرƽا ما يƦǋ ýƶو ل Üاǌياتƶمƞ ýƤدا Ǒواعد التسيير الديمقراطƿ

Ɨيات السياسيƶمƞال Ưƶƕ اǌتƼعر Ǒراعات التƮات و الƕضطراǙا.  

إƿ Ǉياǅ التƲǈيǅ الداǑǄƤ لǖحƨاب السياسيƗ عǏǄ المƕادƏ الديمقراطيǋ Ɨو   
شارƗǂ الƶƽالǑƼ Ɨ تحضير الǐƦ سيسمǕ Ơعضائǌا عǏǄ مƤتǄف المستويات ƕالم

ǄيƗ لǌا تساǑƼ ǅǋ تǈميù Ɨيùا و إƕراƿ ƨيادات تمùƛتǌا و وضƕ ƴرامùǌƞسياس
 Ǌرسǂ ǐƦال ǑسيسƋتمر التƌالم ýǂو يش ÜابƨحǕا ǉƦǋ و تطوير و استقرار
 Üبƨالح Ƈشاǈإ ýمراح ƴميƞل Ǒƶيƕالط Ɲو التتوي ǑǄƶƽد الǚاب الميƨحǕا Ǉوǈاƿ
                                                 

ـ عزاوي عبد الرحمن، الترخيص اإلداري في التشريع الجزائري، رسالة دآتوراه في القانون العام، آلية الحقوق، جامعة   1
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Ǆي Ɨمداول Ɨيئǋ ǏǄعƊ ǉارƕاعتƕ فǄتƤر مƕع Ɨيئات القاعديǌو الƕدوǈم ǊيƼ Ǒتق
 ƖمادǄقا لƕط  ƗƿادƮرار و المƿو إ Ɨدراس Ưرƺƕ Ǉيات الوطǙ19و  Ʃƽǈ Ǉم

 ǏǄع Ǉوǈالقا:  
   ƩسƊ Ɵو وضو Ɨƿدƕ يحدد ǇƊ بƞي ǐƦب الƨحǄل ǑساسǕا Ǉوǈالقا ù

Ɨوريǌمƞال Ǉيǈواƿ و Ɨالدستوري ǅاǂحǕا ǅاحترا ýƲ ǑƼ ǊƼداǋƊ ب وƨالح.  
  .لǌيئƗ المداولƗ و ǂيƽيƗ اƤتيار Ɗعضائǌا و مǌامǌاù تشǂيý ا  
ǌا ùدǋا و ƼترƖ عǌدتùù تشǂيý الǌيئƗ التƽǈيƦيƗ و ǂيƽيƗ اǈتƤاǌƕا و تƞدي  

Ɨالمداول Ɨيئǌالƕ اǌاتƿǚا و عǌحياتǚƮ و.  
ù الƲǈاǅ الداǑǄƤ لǄحƨب ƕاعتƕارǋ ǉو الǐƦ يحدد الƕ ƗƿǚƶيǇ مƤتǄف   

  .إƞراƇات و ǋيئات اǈǙضƕاطǋيئات الحƨب و تǈƮيف اƤǕطاƇ و ضƕط 
  .ù اǕحǂاǅ الماليƗ المƤتƗƽǄ لǄحƨبÜ و Ƥاƕ ƗƮالǈسƗƕ لǄمواريد  
  .ù إƞراƇات ǈقý اǕمǑƼ ǁǚ حالƗ الحý اǗدارǐ لǄحƨب  
لǄحƨب  ùǑ القياƕ ǅتƽويƮ ƯراحƗ مǇ يǄǂف ƎƕيداƳ القاǈوǇ اǕساس  

ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǎعتماد لدǙب اǄف طǄمƕ قاƼمر.  
Ɲ عمƗù ý عƕ ǏǄرǈامùيتولǏ المƌتمر Ɗيضا دراسƗ و المƮادǂ ƿما  

 Ɩترƽال ýǚƤ بƨحǄل Ɩالمدير Ɨالقيادي Ɨيئǌال ƇعضاƊ و Ʃاب الرئيƤتǈب و اƨالح
  .ما ƕيǇ اƶǈقاد مƌتمرǐ الحƨب

  المƯلƒ الƙاني
 إيداƯ Ʊلƒ اǗعتماد

ƶƕد عقد المƌتمر التƋسيسǑ لǄحƨب يتƶيǇ عǏǄ اǕعضاƇ المƌسسيǇ التقيد   
Ǔاƕ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ǎعتماد لدǙب اǄط ƳيداǗ Ɩالمحدد ýاƞ) Ƴرƽال

ýŇوǕا( اǈوǈاƿ ƗƕوǄالمط ƾائƛالو ƴميƞƕ قاƼمر Ü)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  
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• üņوǓا Ʊرƻعتماد:  الǗا ƒلƯ ǃتقدي üجاƆ  

   Ɩالماد Ǉم ǏولǕا ƖقرƽǄقا لƕ22ط  ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
ǕعضاƇ المƌسسيǇ إيداƳ مǄف طǄب اǙعتماد ƕاǕحƨاب السياسيÜƗ يƞب عǏǄ ا

 اƶǈقادوما ƶƕد ي) 15(الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƲ ǑƼ Ɨرف ƤمسƗ عشر  ǎلد
يوما Ƽقط ) 15(المƌتمرÜ و يƦǋ Ǒǈƶا Ɗ ǊǈƊماǅ المƌسسيǇ مƤ ƗǄǌمسƗ عشر 

 Ƈقضاǈاƕ ǊǈƊ و ÜفǄالم ǑƼ ƗƕوǄالمط ƾائƛالو ƴميƞƕ قاƼعتماد مرǙب اǄط ǅلتقدي
Ǉدو Ɩالمد ǉƦǋ  ǅتقدي Ʀئǈحي ǅǌƶوسƕ Ǉوǂي Ǚ يسقط و ǅǌحق ǇƎƼ بǄالط ǅتقدي

ǊضƼر ƗǄب تحت طائǄالط.  

يوما المحددƖ مýƕƿ Ǉ المشرƳ تستدعǑ ) 15(إǇ مƗǄǌ الƤمسƗ عشر   
 Ǉالتاليتي ǇتيƲحǚالم:  

   ùǏولǕا ƗƲحǚالم  : Ƴوǈ ƴم Ɨǈدا مقارƞ ƖيرƮƿ Ɩالمد ǉƦǋ ǇƊ Ǒǋ
لطǄبÜ و ƤاƗƮ تǁǄ الوƛائƾ اǗداريƗ الوƛائƾ المطǄوǑƼ Ɨƕ المǄف المرƕ ƾƼا

Ǉسسيƌير المƹ Ǉو المسيري Ɩالقياد ƇعضاǕ Ɨƕسǈالƕ.  

   ùƗيǈاƛال ƗƲحǚالم  : Ǉاǂ اƦيما إƼو ƗǄǌالم ǉƦǋ حساب Ɨدايƕƕ ƾǄƶو تت
 ǇƊ و ƗƮاƤ تمرƌالم ýاƺشƊ ƟتتاƼو اƊ ƾǚطǈا ǅو يوƊ ƣتاري Ǉم Ɗدƕا يǌƕحسا

 Ǉم ǅƊ رƛǂƊ وƊ Ǉد يستمر ليوميƿ تمرƌما المǂ ÜǊعمالǕ Ǒالرسم ǅتتاƤǙا ƣتاري
ائǋ ÜǑو مƕƛت ǑƼ محضر إƕƛات ƮحƗ اƶǈقادǉ المحرر مýƕƿ Ǉ المحضر القض

Ǉطاƕما ضاǋارƕاعتƕ ƾƛو الموƊ Ǉعموميا.  

إǇ عدǅ تحديد ǉƦǋ المسƋلƕ ƗالدرƗƞ المطǄوǂ Ɨƕما يقوý الدǂتور ƕوǂرا   
Ɨ إدريÜƩ مǇ شǇƊ ǊǈƋ يǈ ýƶƞشاط Ưƶƕ اǕحƨاب ǑƼ عداد اǈǕشط
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Ü إƦǋ Ǉا المحضورÜƖ و يترتب عǊǈ التقييد عǏǄ حريƗ تƋسيƩ اǕحƨاب
ƖدارǗلحساب ا ýمƶي Ưموƺ1ال.  

   Ɩالمحدد ƗǄǌالم ǉƦǋ واعدƿ تǈاǂ اƦا عما إǈǋ ýƌا التساǈƶوسƕ ǊǈƊ يرƹ
ƞي Ǚ Ǒالتالƕ و ǅاƶال ǅاƲǈال Ǉر مƕتƶتùǌتƽالƤم ƨوùياسƿ اùالمواع ǏǄا عù يد

 Ǉ461 اƞǗراƇات المدǈيÜƗ و Ƥاƭǈ ƗƮ المادƖ و اƞǗراƇات الواردƿ ǑƼ Ɩاǈو
 ǊǈƊ ǏǄع ƭǈت Ǒالت " ƗƽالƤم ǏǄيترتب السقوط ع Ɩرǋالقا Ɩالقو Ɨيما عدا حالƼ
  ".دا القاǈوǈǇوǈا لمƕاشرƖ الحقوƕ ƾموƞب Ʈǈوǋ ƭالمواعيد المحددƿ Ɩا

 ǑƼ اǌيǄع ƭوƮǈالمواعيد الم ƗƽالƤم ǏǄيرتب السقوط ع ƭǈا الƦǋ ǇƊ ƚحيƕ
ƕ Ǉوǈا القاƦǋ ǐƊ Ǉم Ǒالمتقاض Ɩادƽاست ǅعد Ǒǈƶو ما يǋ و Ɩرǋالقا Ɩالقو Ƈاǈƛاست

إƦا ǂاǈت  إƃǙ الǅǌǄ تسامƿ ƠاǈوǑƼ Ǒǈ حالƗ عدǅ احترامǊ المواعيد المقررƿ Ɩاǈوǈا
 Ɩارƕƶƕ و ÜƗƮاƤ اتƇراƞƎƕ Ǉوǈا القاǌمƲǈي Ǒالت Ɨالحال Ǒǋ و Ɩرǋاƿ Ɩوƿ ǁاǈǋ

 Ɩالماد ƭǈ سيرƽت Ǉǂيم ǉاƞات ǐƊ ǑƼ ǎرƤƊ22 ǂƦالمÞƖور.  

ياƨ إǇ القواعد الƶامƗ المحددƖ لƞǔاý تƶتƕر مǇ الƲǈاǅ الƶاǅ و Ǒǋ امت  
ƾيح Ǒالتالƕ و ÜƖدارǘل Ɵوǈمم  Ǉإراديا إ Ǌǈع ǏǄƤتت ǇƊ Ɨالحال ǉƦǋ ýƛم ǑƼ اǌل

ǁلƦ رادتƊ.  

  تكوين ملƹ اǗعتماد:  الƻرƱ الƙاني •

   Ɩ23حددت الماد  Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
ƛائƾ التǑ يشتمý عǄيǌا مǄف طǄب اǙعتمادÜ و يمǇǂ تǈƮيف ǉƦǋ الوƛائƾ الو

ǂما ǈǄƶƼا ƕالǈسƗƕ لمǄف طǄب التƮريƕ ƠالتƋسيƩ إلǏ وƛائƾ تتƕ ƾǄƶالحƨب و 
 ǑƼ ما وردتǂ Ǉسسيƌير المƹ Ǉو المسيري Ǉالقياديي ƇعضاǕاƕ ƗƮاƤ ǎرƤƊ

 Ɩ13الماد Ǉوǈالقا Ǉم.  
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  الوƙاƏق المتعلقة بالحƒƦ:  أوǗņـ   

   ǑƼ ƾائƛالو ǉƦǋ ýƛتتم:  
  ǑسيسƋتمر التƌمحضر عقد الم Ǉم ƗƤسǈ ù.  
  .ǈ Ɨƛǚƛ ùسƣ مǇ القاǈوǇ اǕساسǑ لǄحƨب  
  .ǈ Ɨƛǚƛ ùسƣ مƕ ǇرǈامƝ الحƨب  
  Ɨالمداول Ɨيئǌال ƗǄيǂتش ù.  
  Ɨو القيادي ƗيƦيƽǈالت Ǉيئتيǌال ƗǄيǂتش ù.  
  .ù الƲǈاǅ الداǑǄƤ لǄحƨب  

  ƛالو ǉƦǋ Ưراƶاست ýǚƤ Ǉم Ơو واض ƾƕد سƿ اǌǈم Ưƶƕال ǇƋƕ ƾائ
تقديمǑƼ Ǌ مرحƗǄ التƋسيƩ وعǄيƼ Ǌالسƌاý الǐƦ يتƕادر إلǏ الǋ ǇǋƦو لماƦا 

ÞǇسسيƌالم ƇعضاǕا ýǋاǂ ǁلƦƕ ǚقƛا مǌتقديم Ɩإعاد Ƴاشترط المشر  

  ǂي ýاƌا السƦǋ ǏǄواب عƞال ýƶقا ملƕط ƩسƊ ǐƦب الƨالح ǇƊ ǑƼ Ǉ
ÜǊ و يƶمƕ Ɨǂ ýيƊ ǇعضائلǄقاǈوǇ يƞب ǇƊ يقوǅ عǏǄ مƕادƏ و ǋƊداف مشتر

تحقيƕ ƾرǈامǊƞ المحدد ƶƕد وƮولǊ إلǏ السǄطƕ Ɨمƽردƕ ǉالوسائý الديمقراطيƗ ل
 Ɨǂو المشارƊيƼ ýǚƤ Ǉم Ɨيǈوǈو القا Ɨالشرعي ƾالطرƕ اǌƳاǈƿإ Ƥاǈالù Ǉيƕ

ǇƊ يقوǅ الحƨب و ǇƊ يƌسƩ و ǇƊ تحدد  Üǅǌ و يقتضƦ Ǒلƛ Ǌùǁقتƕùمǈح
ƿ تارƤو ت Ǌƞرامƕ و ǊƼداǋƊ و Ǌادئƕم ƗيǄتموي ýو تتحدد وسائ Ǌيئاتǋ و Ǌيادات

ƕطرƾ عǈǚيƗ و واضحƗ يضمǌǈا ǑƼ وƛائقǊ اǕساسيƗ التǑ يƮادƾ عǄيǌا 
 Ɨǈاǂا لدور و مǈد دراستǈا عǈيƊما رǂ Ǌل Ɨياديƿ Ɨيئǋ ǏǄعƊ ǉارƕاعتƕ تمرƌالم

  .المƌتمر

  

  



 
 

 - 65 -

  الوƙاƏق الƢاƬة باǓعضاء القياديين و المسيرين:  ƙانياـ   

  Ǖا Ɩقرƽت الǈتضم Ɩالماد Ǉم ƖيرƤ23  ƾائƛالوƕ ƾǄƶيما يتƼ Ǉوǈالقا Ǉم
المطǄوǑƼ Ɨƕ مǄف طǄب اǙعتماد ƕالǈسǕ ƗƕعضاƇ القيادƖ و المسيريƹ Ǉير 

 Ɩالماد ǏǄع ƗحالǗا ǑسيسƋتمر التƌالم Ǉع Ǉقيƛƕǈالم Ǉسسيƌ13الم  Ʃƽǈ Ǉم
القاǈوÜǇ و ƕالرƞوƳ إلǉƦǋ ƭǈ Ǐ المادǚǈ ƖحǌǈƊ Ʋا تتƕ ƾǄƶالشروط الواƞب 

Ƽرǋا ǑƼ الƶضو المƌسƩ و ليƕ Ʃالوƛائƾ المطǄوب تقديمǌا ǑƼ المǄفǂ Üما تو
ǉƦǋ الوƛائƕ ƾشرط الǈƞسيƗ و السÜǇ و  تتƊƾǄƶسǈƽǄا ƕالǈسƗƕ إلǏ الحƨب و 

 ƴو السالتمت Ɨو السياسي Ɨيǈالمد ƾالحقوƕ ýامǂالùوǄǁ ƞاتù ǉا Ɩورƛوǈ ýŇوƊƼ رƕم
1954 Ǆƛو مùǄع ƾيǄƶو الت Ɨا دراسǈل ƾƕو لقد س Üاǌ و ù اƦل Üƾائƛالو ǉƦǋ Ǐ

 ýƮƽال Ǉم ýŇوǕا ƚحƕالم ǑƼ ǉاǈيƕ ǇƊ و ƾƕما س Ǐإل ýحيǈ ù رارǂتǄا لƶǈم
 Ǉم ýŇوǕاƚحƕا الƦǋ.  

  

  المƯلƒ الƙالث
 Ƭعوبة الحƬوü علǍ وüƬ إيداƱ ملƯ ƹلƒ اǗعتماد

   Ɨحري Ɨلممارس ǅاƲǈǂ عتمادǚل Ɨتحرري ǚال ƗƽƮال ƩمǄǈ ǇƊ اǈǈǂيم
 Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈتمر إƌقاد المƶǈد اƶƕ عتمادǙب اǄف طǄم Ƴد إيداǈع

 ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǊمǄتس ýƮو ýƕمقا ÜǑب السياسƨحǄل ǑسيسƋالت
 ǊيداعƎƕ تمرƌالم ýƕƿ Ǉم Ǉوضيƽالم Ƈعضاǖل)ýŇوǕا Ƴرƽد )الƿ Ɩارƨالو ǇƊ ƃǙإ Ü

 ýƮالو ǅيǄتس ƯƼتر)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  
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• üņوǓا Ʊرƻال  :üƬالو ǃتسلي üƬǓا  

   Ɩالماد ƭǈ22ت  ǏǄع ÜƗاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 ǊǈƊ " Ɩالماد Ǉم Ɨƛالƛال Ɩقرƽال ǑƼ ǊيǄع ƭوƮǈعتماد المǙب اǄف طǄم Ƴإيدا ǅيت
) 15(مƦǋ Ǉا القاǈوǇ لدǎ الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƲ ǑƼ Ɨرف ƤمسƗ عشر  18

ýƮو ýƕب مقاƨحǄل ǑسيسƋتمر التƌقاد المƶǈد اƶƕ يوما."  

   Ǉم Ǉوضيƽالم Ɨƛǚƛال ƇعضاǕا ǏǄع Ǉيƶيت ǊǈƋƕ ƭǈا الƦǋ Ǉاد مƽو يست
 ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǎعتماد لدǙب اǄف طǄم ƴوض ǑسيسƋتمر التƌطرف الم

يوما مǇ اƶǈقاد المƌتمر مقاƕ)15 ( ýƕالداǄƤيƮƿƊ ýƞƊ ǑƼ ƗاƤ ǉمسƗ عشر 
دÜƖ اǙعتماد ǈǋا مقيوýƮ تسǄمǊ لÜǅǌ و ǇƊ سǄطƗ الوƨارƖ متǄقيƗ مǄف طǄب 

 ýيƞتسƕ قطƼ Ǒƽتǂت ƚحيƕƗيǈ  دƶƕ اǌف لديǄالم ƳيداƎƕ Ǉوضيƽالم ƇعضاǕا
 ǙŇوƊ ǅƨتǄتƼ ƗليƉƕ رفƮا تتǌǈƊ ǐƊ Üاǈوǈاƿ ƗƕوǄشروط المطǄل Ǌائƽاستي Ǉم ƾالتحق

Ʈو ƇعضاǕا ƇǙƌǋ Ơǈتم ǅƛ عتمادǙب اǄف طǄم ǑقǄتƕùقيǄت ǏǄع ýيد ǚù اǌ
رƼ Üǉالƭǈ القاǈوǑǈ ورد ǌا المǄف و ليƊ Ʃمامǌا Ƥيار Ƥƈر ƹيƊùو استǚم

 Ɩمقيد Ɨالحال ǉƦǋ ǑƼ اǌطتǄسƼ Üƨواƞال Ʃو لي Ɩارƨالو Ǐإل Ǌƞمر الموǕا ƗƺيƮƕ
 Ǒالقاض ýمƶǂ ǐمحمد الطحاو ǇيماǄس ƦستاǕا ýما يقوǂ اǌǄعم ƠƕƮو ي

ƾيƕا التطƦǋ شروط ǑƼتستو Ǒت التǙالحا ǏǄع Ǉوǈالقا ƾيƕتط ǏǄورا عƮ1مق.  

دير ùوǋ ǐƋƕ Ƴامƫ لǄتقƦùا الموضǋùتù ǑƼ ƴو عǄيƼ ǊالوƨارǙ Ɩ تتم  
و التقرير ǑƼ إلƨاميƗ و وƞوب تسǄيمǌا الوýƮ مقاýƕ إيداƳ مǄف طǄب 
 ýƮالو ǅيǄتسƕ ƗمƨǄم Ɩارƨالو ýǋ وǋ اǈǋ Ɵيطر ǐƦال ýاǂشǗا ǇƊ ƃǙإ ÜعتمادǙا
 Ǒطƶمما ي Ɵتوƽم ýƮا الوǌيمǄتس ýƞƊ ǇƊ ǅƊ ÜفǄا المǌمǄرد تسƞمƕ ǐƊ ÜوراƼ

ǄوƨارƖ إمǂاǈيƗ تƞƋيý تسǄيمǊ لمدƿ Ɩد تطوÜý مما سيƛƌر Ɗو يترǁ اǈǙطƕاǇƊ Ƴ ل
  .Ǚ محالƗ عǏǄ حريƗ اعتماد الحƨب

                                                 
  .585، ص 1996ر الفكر العربي، ـ سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دا  1
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   ƇعضاǕا Ǐإل ýƮالو ǅيǄتسƕ ƗمƨǄم Ɩارƨالو ǇƋƕ عتقادǙا Ǐإل ýميǈ اǈǈإ
 ýƮو ýƕمقا Ǉوǂعتماد يǙا Ƴإيدا ǇƊ ǏǄع ƭǈ Ǉوǈالقا ǇǕ ÜوراƼ Ǉم ǅǄيس

 ÜفǄالم ƗقيǄمت Ɨيئǌيطرف الǄتس ǇƊ و ƗƮاƤ ǐƋƕ ýǂيش ǇƊ Ǉǂيم Ǚ ýƮالو ǅ
 ýƮƽال ǑƼ Ǌǈياƕت ƾƕما سǂ ماǈو إ ÜǑب السياسƨحǄاعتمادا ل ýحواǕا Ǉم ýحا
 ýƶƽالƕ ǅدƿ عتمادǙب اǄف طǄم ǇƊ ǏǄع ǐات مادƕƛإ Ɨǈريƿ وǋ ƚحƕال Ǉم ýŇوǕا

ǊيǄت عƕƛالم ƣالتاري ǑƼ Ɨيǈƶالم Ɩارƨالو Ǐإل.  

ر عǇ تƋسيƞ ƩمƶيƗ و يƶتƕر القضاƇ الƽرǈسǇƊ Ǒ إعطاƇ وƕ ýƮاƤǗطا  
يǈطوǐ عǏǄ اƤتƮاƭ مقيد لǘدارƖ متǄقيƗ اƤǗطارƦƎƼ Üا استوǏƼ المƤطر 

ƮيǗا Ǌحǈم ƃǙإ ƗداريǗا ƗطǄالس ǅماƊ ƩيǄƼ Ɨيǈوǈالشروط القا Ǉوǂي ǇƊ Ǉدو ýا
 ÜƩǂƶتيار الƤا اǌل Ǉادر مƮ رارƿ ǑƼ بǋƦ دƿ Ǒسǈرƽال Ɨالدول ƩǄƞم Ǉإ ýƕ
 ǑƼ Ɨامƶال Ǌيتƶمƞ24  رƕتوǂƊ1930 إل ƖدارǗا Ɨǌƞ ǅاƨالت ǑƼ ǎد مدƶƕƊ Ǐ

 ǅǄتس ǇƊ طارات وƤǗا ǉƦǋ ǅǚاستƕ ياتƶمƞال ƩسيƋتƕ طارƤǗا ǑقǄتƕ ƗƮتƤالم
مقاǌǄƕا اǗيƮاǙت Ưƺƕ الƲǈر عǇ شرعيƗ اǋǕداف التƿ Ǒامت مǌǄƞƊ Ǉا 
 Ǉم ƗطǄسǄا لƨاوƞر تƕتƶطار يƤǗا ǅǚاستƕ ýƮالو Ơǈم ƯƼر ǇƊ و Ɨيƶمƞال

Ƽ Ǉƶالط ƾيح ƖدارǗا ýƕƿ Ǉيƕ و ƗحǄƮو الم ƗƽƮحاب الƮƊ Ǉم ƇاƺلǗاƕ Ǌي
 ƳيداƎƕ ýƮالو ǅǌيمǄاشتراط تس Ǉالمدعي ǇاǂمƎƕ Ǉاǂ ǊǈƊ Ɨومǂالح ƯŇوƽم

ǅǌقا لǄحقا مط ǉارƕاعتƕ Ɨيƶمƞال ƇشاǈƎƕ ƠريƮو التƊ طارƤǗ1ا.  

   ƾǄƶيما يتƼ ائرƨƞال ǑƼ اǈدǈع ƗيǄمƶال Ɨالممارس Ǐود إلƶǈ دماǈا و عƦǋ
Ʈو ǏǄع ýوƮالح ǑƼ ƾالحƕ ÜǑب السياسƨحǄعتماد لǙب اǄف طǄم Ƴإيدا ý

 ǑƼ Ɩا المقيدǌطتǄو لس ƾا الحƦǌرت لǂǈد تƿ ÜƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǇƊ دƞǈ
Ʀǋا المƞاý و الǙ ǐƦ يتƞاوƨ مǇ حيƚ الشýǂ التǂƋد مما إƦا ǂاǇ مǄف طǄب 

و ƕƮƊحت ترƯƼ ستǈدات المحددƿ Ɩاǈوǈا Ɗو ÜǙ اǙعتماد مستوƼيا لǄوƛائƾ و الم
ǈم Ơو توضيƊ ريرƕت ǐƊ ǅتقدي Ƈاǈا عǌسƽǈ فǄǂت ǇƊ Ǉدو ýƮالو ǅيǄو تسƊ Ơ

                                                 
ـ   1  Pierre Mairie MARTIN , op.cit, p. 440. 
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 ýǂو تش Ɨير شرعيƹ اǌǈƊ اǌǈع ýما يقا ýƿƊ Ǒالت Ɨو الممارسƊ ǁوǄا السƦǌل
  .عائقا ƕǂيرا Ɗماǅ ممارسƗ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيƗ التǑ يǌǄƽǂا الدستور

  اǗستƙناء عدǃ تسليǃ الوüƬ:  الƻرƱ الƙاني •

   ǏقǄد تتƿ ƇعضاǕا Ǉعتماد مǙب اǄف طǄم ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو
المƽوضيƎƕ ǇيداعÜǊ و لǌǈǂا ƿد تتردد Ɗو تمتƴǈ عǇ تسǄيǅ الوÜýƮ و ǋو ما يƶد 

 Ɩالماد ǑƼ Ʃرǂالم Ǒǈوǈالقا ƊدƕمǄل ƗريحƮ ƗƽالƤد  22مǂƌي ǐƦال Ǉوǈالقا Ǉم
ǖعضاƇ عǇƊ ǏǄ إيداƳ مǄف طǄب اǙعتماد يǂوǇ مقاýƕ وýƮ تسǄمǊ الوƨارƖ ل

 Üاǌف لديǄودعوا المƊ ǇيƦب الǄط ǅتقدي Ƈراƞإ ǇƊ ǏǄات عƕƛإ ýو دليǋ و
  .اǙعتماد ƿد تǚƶƼ ǅ مýƕƿ Ǉ المƌسسيǑƼ Ǉ اýƞǕ المحدد ƿاǈوǈا

عǄيƕ ǊدايƗ اǈطƾǚ حساب المدƖ المحددƖ لǄوƨارƖ  و يشýǂ التاريƣ المƕƛت  
  .ضƖǊ الرسميƊ Ɨو رƼدلƮƼǘاƟ عǇ رƊيǌا و ǈشر اǙعتماد ǑƼ الƞري

إǇ الحƮوý عǏǄ الوýƮ يƶد إحدǎ الƶقƕات اǕساسيƗ اƤǕرǎ التǑ تحد   
مǇ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيǚƕ ǑƼ Ɨدǈاǂ Üما ǊǈƊ يشýǂ مƞاǙ واسƶا 

ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم ƖارƨوǄل ƗقǄالمط Ɨالتقديري ƗطǄسǄل.  

  ǈǂ اƦا و إƦǋ ǅيǄتس ƯƼف رǄالم  ƗǄƕمستق Ɩارƨالو ƾحƕ دئياƕم ǅǄسǈ ا
 ýƮالو Ǉاليا مƤ وƊ ياǈوǈاƿ ƗƕوǄالمط ƾائƛالو ǎإحد Ǉا مƮƿاǈ فǄالم Ǉاǂ اƦإ

ƹ مرǕا ǇƎƼ ÜƗمƨǚات الǈياƕحد الƊùع ǁلƦ يرù ǚامǂ ǅف المقدǄالم Ǉوǂدما يǈ
 Ǌل Ɨƶƕالتا ǅǂو المحا Ǒسǈرƽال Ɨالدول ƩǄƞم Ƈضاƿ قد استقرƼ طارǗا اƦǋ ǑƼ و

 Ǉالقر Ǉيات مƛǚƛال Ʀǈم ǉاƞتǙا اƦǋ دǂƌما ي ǏǄادر عƮ ǅǂح ǑƽƼ ÜǑالماض
 Ɨيƶمƞƕ ƾǄƶيت ƗداريǗا Ʃاريƕ Ɨمǂمح Ǉب" عƶالش Ɨضيƿ" يماƼ ǊǈƊ ǊيƼ تƊر Ü

 Ǉيميا مǄƿإ ƗƮتƤالم ƗداريǗا ƗطǄالس ƨتحو Ǚ ورǂƦطار المƤǗاƕ ƾǄƶيت
ǅ المادǐ لǄوýƮ المطǄوب ùاǅ التسǄيùرعيƗ سوǎ إتمùاƤتƮاƊ ƭو سǄطƗ ش
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Ʈǈو المùƞو محدد مǋ ماǂ و ǉوحد ǊيǄع ƭو ǑƼ ǅو حس ƚحƕ ýǂ Ǉردا م
مدǎ شرعيƗ الƞمƶيƗ محý الƕحƚ ما عدا ما تƕ ƾƃǄƶقاǈوǈيƊ Ɨو شرعيƿ Ɨواǈيǌǈا 
اǕساسيƗ و ǂ ǊǈƊاǇ يتƶيǇ عǏǄ محاƲƼ الشرطƗ حيǈئƦ تسǄيǅ الوýƮ المǂƦور 

 Ǉوǈاƿ Ǉم ƗامسƤال Ɩالماد ǑƼ ǊيǄع ƭوƮǈ1901الم ƩǄƞم Ǉوǂا يƦǌƕ و Ü
ƿائǑ لǄسǄطƗ اǗداريǑƼ Ɨ مƞاý اƤǗطار الدولƗ الƽرǈسƿ Ǒد ƊلǐƊ Ǐƺ دور و
 Ǉوǈاƿ دورƮ Ʀǈيات مƶمƞال ƩسيƋتƕ1901 ساǈرƼ ǑƼ ياتƶمƞالƕ ƭاƤ1ال.  

ǂ ýاù ǇائǇƎƼ Ǒ تسǄيǅ الوƊùƮما ǚƕ ǑƼدǈا و Ɗماƹ ǅياب اƞǙتǌاد القض  
و Ǚ يƨاƊ ýحد الƶراƿيý اǕساسيƗ التǑ واǌƞت مƤتǄف مشاريƴ اǕحƨاب 

إلǏ يومǈا Ʀǋا ƕالرǅƹ مƿ Ǉيامǌا ƶƕقد  Ʀǈ1999 عاǅ السياسيƗ التǑ تǅ تƋسيسǌا م
ƌاتمǌا  مراتǌو إيداع ƗسيسيƋالتƶالم Ɩارƨالو ǎا لدǋات اعتمادƽǄلم ýاƞǓا ǑƼ Ɨيǈ

Ǉوǈالقا ǑƼ Ɩالمحدد.  

  Ą بƨح ƇعضاƋƼĄ Ɨالديمقراطي Ɨǌƕƞال ƣتاريƕ امواƿ30  ǐ2000ما  ƳيداƎƕ
ǄƤالدا Ɩارƨو ǎعتماد لدǙب اǄف طǄمùǄƮيتح ǅو ل Ɨي ýƮالو ǏǄوا ع Ǐإل

ǅ2اليوĄ بƨح ǏǄع ƾƕطǈي ƇǑالش Ʃƽǈ و ÜĄ ƇاƼو الو ýدƶال Ɨǂحر ǊسيسƋت ǅت ǐƦال
 ǎعتماد لدǙب اǄف طǄم ƳودƊ ǐƦال ÜǑيمǋراƕǗحمد طالب اƊ تورǂالد ýƕƿ Ǉم

 ǑƼ ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨر  26الوƕ1999ديسم ýƮالو ǏǄع ýƮيتح ǅو ل Ü
ǅاليو Ǐيضا إلƊ3.  

   Ǉاتيǋ ýǚƤ Ǉو م ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǇƊ Ơما يتضǋيرƹ و Ǉالحالتي
ƕالداǄƤيǑƼ Ɨ الممارسƗ الƶمǄيƗ اليوميǑƼ Ɨ مƞاý تسǄيǅ وýƮ إيداƳ مǄف 
 ǊيǄو عǋ ف ماǚƤƕ اǌل Ɨالمرسوم Ɨيǈوǈالحدود القا ýǂ تƨاوƞد تƿ عتمادǙا

                                                 
ـ    1 Pierre Martin, op.cit, p. 441. 

، عدد 1999أوت  11، بتاريخ )ج.ج.ر.ج(ـ حزب الجبهة الديمقراطية، تأسس بموجب وصل التصريح بالتأسيس الصادر في   2
54.  

، العدد 1999سبتمبر  15بتاريخ ) ج.ج.ر.ج(قا لوصل التصريح بالتأسيس المنشور بـ ـ حزب حرآة الوفاء و العدل أسس طب  3
64.  
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 ƚحيƕ ƩسيƋالتƕ ƠريƮف التǄم Ƴإيدا ýƮو Ǐإل Ɨƕسǈالƕ اǈيƊما رǂ ýالحا
 Ɩارƨمت الوƨالتǇوǈمقتضيات القاƕ.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 - 71 -

  المبحث الƙاني
  الحق في اǗعتماد

  

   Ǒب السياسƨالح ƩسيƋتƕ ƠريƮتǄل Ɨƕسǈالƕ ýالحا ǊيǄو عǋ ف ماǚƤƕ
 Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ شرǈي ǇƊ بƞي ǐƦال ǉدرƮقرار يƕ Ǉوǂعتماد يǙا ǇƎƼ

قاǈوǇ الƶضوǐ الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƶƕ Ɨد القياƕ ǅرƿاƗƕ المطاƕقƗ مƊ ƴحǂاǅ ال
Ɗ Üما رƯƼ طǄب اǙعتماد Ƽيƞب )المطǄب اǕوýŇ(السياسيƗ  المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب

 ýǄƶقرار مƕ يضاƊ Ǉوǂي ǇƊ)Ǒǈاƛب الǄد )المطƶƕ عتماد وǙشر اǈ ǅعد Ǉو إ Ü
 Ǉالستي ýƞƊ Ƈقضاǈ60(ا ( ǊيǄع ƗقƼالمواƕ ياǈرارا ضمƿ دƶيوما ي ) بǄالمط

ƚالƛال.(  

üņوǓا ƒلƯالم  
 و نشرǇ تسليǃ اǗعتماد

   Ɨو دراس ƭحƼ و Ɨƶƞمراƕ ǅد القياƶƕ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو Ǐيتول
مǄف طǄب اǙعتماد و مدǎ مطاƕقتǊ مƊ ƴحǂاǅ القاǈوǇ تسǄيǅ اǙعتماد لǄحƨب 
السياسǑ المÜǑǈƶ و ƎƕمǂاǇ الوƨير ǉƦǋ ýǚƤ المرحƗǄ القياýǂƕ ǅ دراسƊ Ɨو 

اǈات و التƮريحات المقدمƗ تحقيƾ يراƨǙ ǉما لمراƗƕƿ مدǎ مطاƕقƗ و ƮحƗ الƕي
  .ǑƼ المǄف لǄشروط القاǈوǈيƗ الواƞب توƼرǋا ǑƼ الحƨب

   Ɩت المادǈاǂ اƦا و إƦǋ22  ابƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 ǐƦال Ǒب السياسƨحǄعتماد لǙا ǅيǄتسƕ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ǅƨǄت Ɨالسياسي

Ǚشر اǈƕ ǅا و القياǈوǈاƿ ƗƕوǄالشروط المط ǏƼاستو Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ عتماد
لƞǄمǌوريƗ الƨƞائريǌǈƎƼ ÜƗا لǅ تتضمǇ وضƊ ƴو تحديد Ɗيƿ Ɨيود Ɗو ضواƕط تحد 

ƞا المƦǋ ǑƼ يرƨا الوǌƕ ƴيتمت Ǒالت Ɨƶالواس Ɨالتقديري ƗطǄالس ǇمùƮاƤ ýاù Ɨ
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 Ƈشاǈإ ǑƼ ساسياƊ حاسما و ǚعام ýƛعتماد يمǙا ǅاƲǈ ǑƼ يرƨرار الوƿ ǇƊ و
Ǉ شƮƤيتǊ اǙعتƕاريÜƗ و ǋو ما يƕيǇ التراƴƞ الƕǂير الحƨب و استǂماý تǂوي

 ǅƿر Ǒالسياس ƴƕات الطاƦ ياتƶمƞال Ǉوǈقاƕ Ɨǈمقار Ǉوǈا القاƦǋ ǊƼعر ǐƦ89ال 
– 11 ǁلƦ Ü ǊǈƊ ƃǙإ ǁǄيم Ǚ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ǇƎƼ يرƤǕا اƦǋ ýƲ ǑƼ

 ƴƕات الطاƦ Ɨيƶمƞضد ال Ɨضيƿ ƴƼو رƊ Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ýƮشر الوǈ
اǕمر ال1Ü  ǐƦلسياسǑ التƿ Ǒدمت مǄف تǂويǌǈا Ɗماǅ الƗǌƞ القضائيƗ المƤتƗƮا

يمýƛ ضماǈا حقيقيا لمƕدƊ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيƗ عǚƤ ǏǄف ما ǋو 
عǄيǊ الحاýƲ ǑƼ ý القاǈوǇ السارǐ المƶƽوý الǐƦ سýƞ تراƶƞا ƕǂيرا Ʀǋ ǑƼا 

قاý عǌǈا ǌǈƊا شǄǂيǂ ƗتǁǄ المƞاÜý إƦا ما استǈƛيǈا Ưƶƕ الضماǈات التýƿƊ Ǒ ما ي
 Ǉستي Ɩتحديد مدƕ ƗقǄƶير) 60(المتƨالو ýƕƿ Ǉعتماد مǙب اǄط ǏǄرد عǄيوما ل.  

   ǑƼ سفƶالتƕ ǅالمتس ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم ƖارƨوǄل Ɨاليومي Ɨالممارس Ǉإ
 ǎدƊ دƿ ƗطǄالس ýماƶاب إاستƨحǕا ƴمشاري ƴميƞ ƾح ƖادرƮو م Ǉحرما Ǐل

 Ʀǈا مǋƌشاǈإ ǅت Ǒالت Ɨعت 1999السياسيǙا ǏǄع ýوƮالح ǑƼù ǅƹماد ر
استيƽائǌا لǄشروط و اƞǗراƇات القاǈوǈيƗ المطǄوÜƗƕ و ǋو ما يǂشف ƹياب 
 ýƲ ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري Ɨلحماي ƗيƼاǂ Ɨحقيقي Ɨيǈوǈاƿ اتǈضما

ǈمƨالقيد ال ƜارƤ Ǒالحال ǇوǈالقاùǑ رضƼ ǐƦالùǊ ǏǄع  Ǉع ƟاƮƼǘير لƨالو
  .وǎ اƞǗراƇاترƊيǊ و ضماǈات عǏǄ مست

• üņوǓا Ʊرƻمني: الƦالقيد ال  
   Ɩالماد Ǉم Ɨƛالƛال ƖقرƽǄقا لƕف  22طǄǂير المƨالو ǏǄب عƞي Ǉوǈالقا Ǉم

 Ɩمد ǑƼ Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ǉشرǈ و Ǒب السياسƨحǄعتماد لǙا Ơǈم ƗيǄƤالداƕ
 Ǉالتي ƨاوƞتت Ǚ Ɨيǈمƨ)60 (عتمادǙب اǄف طǄم Ƴإيدا ƣلتاري Ɨيوما الموالي.  
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  Ǘا Ǉإ Ɩحساب المد Ɗدƕƕ ƾǄƶيت Ɩقرƽال ǉƦǋ ƭǈ Ǌيطرح ǐƦال ýاǂش
ǊيƊر ƇداƕǗ يرƨوǄل ƖالمحددÜ  Ǉم ǅƊ فǄالم ǅتقدي ƣتاري Ǉا مǌƕحسا Ɗدƕي ýǋ

ÞƳيداǗا ýƮو ƇعضاǕا ǅيǄتس ƣتاري.  

   Ǉستي Ɩحساب مد ǇƋƕ ýقوǈ ýاǂشǗا اƦǋ ǏǄع Ɨƕاƞǘيوما) 60(ل  Ɗدƕي
Ǆالم Ƴإيدا ýƮو ǏǄت عƕƛالم ƣالتاري Ǉم ǏǄف عǄالم ǅتقدي ƣتاري Ǉم Ʃف و لي

 Ǉوǂما تǈوإ ÜفǄالم Ƴإيدا Ǉو حيƊ تƿو ǅتت Ǚ ýƮالو ǅيǄتس ƗيǄعم ǇƊ ارƕاعت
ǑƼ مرحǙ ƗǄحقƊ Ɨو مواليǂ Ɨما سƕقت اǗشارƖ إليÜǊ و تƶتƕر المدƖ التǑ وƼرǋا 

وƨير ǂاƼيƞ Ɨدا لتحديد موǊƽƿ الǌǈائǑ مǇ مǄف طǄب اǙعتماد المقدǄ ǅالقاǈوǇ ل
Ǌإلي.  

 سرعة اǕجراءاƖ:  لƻرƱ الƙانيا •

ǂرƩ القاǈوǇ الƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƗ إƞراƇات مǇ شǌǈƋا   
 ÜاتƇراƞǗا Ɨسرع ǎمستو ǏǄع Ɨاب السياسيƨحǕا Ǉويǂت Ɨحري Ǉتضم ǇƊ

ƨاƳ المتƕ ƾǄƶاعتماد ǑƼ ýù الùǈلƮƽǄ يƚ ضƕط ƞƈاƮƿ Ǚيرǈ Ɩسƕùيùاح
 Üƚحƕا المƦǋ Ǉم Ǒǈاƛب الùǄالمط ǑƼ ýيƮùƽالتƕ ǎرǈما سǂ Ǒب السياسƨالح

اƇ الƨƞائر ùو Ʀلǁ سواƕ ƇالǈسƗƕ إلǏ الƺرƗƼ اǗداريƗ عǏǄ مستوǎ مƿ ƩǄƞض
Ɨالدول ƩǄƞو مƊ.  

   المƯلƒ الƙاني
 عليǈ القضاƏيالقيد و رفƭ اǗعتماد 

   ƖمادǄقا لƕامس 22طƤال Ɩقرƽالقال Ǉم Ɨ فǄǂير المƨوǄل Ǉǂيم Ǉوǈا
و مƦǋ Ǐǈƶا ǊǈƊ يحƾ لǄوƨير ǇƊ يƮدر لداǄƤيƗ رƯƼ اǙعتماد ƕقرار مƕ ÜýǄƶا

ƿرارا Ʈريحا يتضمǇ رƯƼ اعتماد مشروƳ الحƨب السياسǑ و ǋو ما يحد 
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ǄقƗ لǄوƨير ƕالǈسƗƕ لƶمǄيƗ اǙعتماد ǈƕوعيǊ الƮريǈù Ơوعا ما مǇ السǄطƗ المط
Ǒǈو الضم.  

ǇƊ ǏǄ يǂوƿ Ǉرار الرƯƼ مÜǚǄƶ و مƦǋ Ǐǈƶا إƩƽǈ Ǉ الƽقرƖ تƭǈ ع  
Ǐǈ لǄقضاƇ القياƕ ǅدورǉ الرƿاǇƎƼù ǑƼ Ǒƕ تǄƶيý القرار واƞب و Ʀلǁ حتǏ يتس

ƞǓا ǑƼ ǇوǈقاǄالقرار ل Ɨقƕمطا ǎلمد ǐدƮو الت ƭحƼùالمح ýاùƶطǄل Ɩددù Ǉ
 ǊيƼ ýƮƽو ال)ýŇوǕا Ƴرƽال ( ƗƮتƤالم Ɨات القضائيǌƞال ǅماƊ)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  

  Ɔجاü الƯعن و الüƬƻ فيǓ  :ǈوüņالƻرƱ ا •

   Ɩالماد Ǉم Ɨƶƕو السا Ɨالسادس Ǉقرتيƽال ƭǈ Ǐإل Ƴوƞالرƕ22  Ǉم
ǋدƞǈ ÜƗاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقرار مالقا ǇƊ ǏǄع Ǉاƛا تتحد

 ǇƶطǄل ýƕاƿ عتمادǙا ƯƼر Ǉالمتضم ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو Ǉادر عƮال
مƿ  ƩǄƞضاƇ الƨƞائر ǂدرƊ ƗƞولǏ و مƿ ƩǄƞضائيا Ɗماǅ الƺرƗƼ اǗداريƗ ل

ǈوǈاƿ ýاƞƈ ǑƼ افǈاستئ Ɨƞدرǂ ƗالدولùƖمحدد Ɨي   ÜƋƕ يرǂƦيد التƽالم Ǉم ǊǄƶولǇ  
ǋ ǇيئƗ الƨǈاƦǋ ǑƼ Ƴا الموضوƳ يتƕ ƾǄƶمƤاƮمƿ Ɨرار إدارƮ ǐادر ع

ƭƤش ǑƼ ýƛتتم Ɨيƨǂمر  Ǉيتضم ÜƗدولǄل ýƛممǂ ÜƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو
Ɨǌƞ Ǉعتماد مǙا ƯƼر Ɨيǈوǈالقا ýاƞǓط اƕتحديد و ضƕ ƾǄƶمر يتǕا ǇƊ و Ü

 ƇعضاƊ ýƕƿ Ǉير مƨرار الوƿ ǑƼ ǇƶطǄا لǌوب احترامǄالمط Ɨǌƞ Ǉب مƨالح
ƭǈ ǇƊ و ƗƮاƤ ÜǎرƤƊ  Ɨيƽيǂ Ǐإل ƖشارǗا Ǉاǈتتضم Ǚ ǇورتيǂƦالم Ǉقرتيƽال

Ɗو طريقƗ عǅǄ اǕعضاƇ المǈƶييƦǌƕ Ǉا القرار ǂما ورد ƕالǈسƗƕ إلǏ اǙعتماد 
 ƚب حيǄيتط ǐƦمر الǕا ÜƗالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ ǉشرǈƕ يرƨالو Ǉوǈالقا ǅƨلƊ

 ƖرǂƼ Ǐإل Ɨƕسǈالƕ Ƈسوا ýاƞا المƦǋ ǑƼ اǌƕ ýموƶالم Ɨامƶالقواعد ال Ǐإل Ƴوƞالر
  .Ƽ ýƮƽيǊائÜǑ و الùقيǊ اǗدارǐ و القضùالƕ ǅǄƶالقرار Ɗو ƞƈاý الطƼ Ǉƶيƕ Ǌش
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  : علǃ أعضاء الحƒƦ بقرار الرفƭ ـ 1  

  Ǖا Ǉم Ǉاǂ يرƨالو ǅاƨإل Ɩضرور ǏǄع ƗراحƮ ƭǈ Ǉوǈالقا ǇƊ لو ýضƼ
 Ɨƕسǈالƕ ýƶƼ ماǂ عتمادǙا ƯƼرار رƿ بƨالح ƇعضاƊ Ʒǚƕإ ƗيǄƤالداƕ فǄǂالم
 Ɩريدƞال ǑƼ ƯƼا الرƦǋ شرǈƕ ǅو القياƊ ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ƯƼرار رƿ Ǐإل

رار الرسميǂ Ɨما ǋو الحاƕ ýالǈسƗƕ إلǏ اǙعتمادÜ و ƦلƲǈ ǁرا لما يمƦǋ ǊǄƛا الق
 Ɨƕسǈالƕ ƗميǋƊ Ǉإم ǎاد دعوƶحساب مي ǇƊ و ƗƮاƤ ƇعضاǕا ƇǙƌǋ ǏلƇاƺلǗا 

 ƸيǄƕت ƣتاري Ǉم Ɗدƕي Ɨالقضائي Ʃالƞالم ƭاƮتƤǙ Ɩائدƶال ǐالدعاو Ǐإل Ɨƕسǈالƕ
 Ɨƶالتاس Ǉالمادتي ǇƊ ǏǄع Ɩيادƨ Üǉشرǈ وƊ 9(القرار ( Ɩاشرƶو ال)10 ( Ǉم

 ǅƿر ǅالم 131 – 88المرسوù ǑƼ Ƣرƌ04/07/1988 Ǆƶو المتùيƲǈتƕ ƾù ǅ
ƿǚƶالùالم ƖدارǗا ǏǄب عƞي ǊǈƋƕ Ǉيداƽت Ǉو المواط ƖدارǗا Ǉيƕ Ɨù ǇƊ Ɨيǈƶ
ات و المǈاشر و القرارات المتǄƶقƿǚƶƕ Ɨاتǌا ƕالمواطǈيù Ǉر ƕاǈتƲاǅ التǄƶيمùتǈش

Ɨا الرسميǌشرتǈ ǑƼ وƊ ǁلƦ ا تقررƦإ Ɨالرسمي Ɩريدƞال ǑƼ Ƈ1سوا.  

  : Ɔجاü الƯعن و الüƬƻ فيǈ ـ 2  

   Ǌƞو ǏǄو ع Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉيتضم ǅل
 Ɩ22(التحديد الماد ( ƯƼرار رƿ ǑƼ Ǉƶالط ǎدعو ƴƼر ýاƞǓ تحديدا Ǌǈم

 Ɨامƶالقواعد ال Ǐإل Ɩودƶال Ɩضرورƕ ýالقو Ǐإل ƴƼيد ǐƦمر الǕا ÜعتمادǙا
Ǘمواعيد و اǄل Ɨƕسǈالƕ ƗداريǗعات اƨاǈالم ýاƞم ǑƼ اǌƕ ýموƶاتالمƇراƞ.  

  Ʋǈواعد تƿ Ƴالمشر ƴلقد وض Ɨƿǚƶالƕ ƾǄƶيما يتƼ ƗƮاƤ ادƶشرط المي ǅ
 ƗداريǗالقرارات ا Ǉم ƾƕالمس ǐدارǗا ǅǄƲا الشرط و شرط التƦǋ Ǉيƕ Ɨǈالمتي
المرƨǂيƗ و عǄيƼ Ǌالسƌاý الǐƦ يطرƽǈ Ɵسǈǋ Ǌا ǋو ýǋ يمǇǂ الطƿ ǑƼ Ǉƶرار 

ÞǐدارǗا ǅǄƲالتƕ ǅالقيا Ǉعتماد دوǙا ƯƼر  

                                                 
  04/07/1988بتاريخ  27ر، العدد .، ج04/07/1988المؤرخ في  131 – 88ـ للمزيد أنظر المرسوم رقم   1
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  ýƕƿ  دǈف عƿالتو Ɩضرور ǎرǈ اǈǈƎƼ ýƌا التساƦǋ ǏǄع ƗƕاƞǗا Ɨمحاول
شرط الميƶاد ǑƼ إطارǉ الƶاǅ المحدد و المƮǈوƭ عǄيƿ ǑƼ ǊاǈوǇ اƞǗراƇات 

Ɨالدول ƩǄƞو مƊ Ɨالقضائي Ʃالƞالم Ǐإل Ɨƕسǈالƕ Ƈسوا Ɨيǈالمد.  

  : شرƯ الميعاد أماǃ المجالس القضاƏيةـ ) أ  

   Ɩالماد ƭǈا 168ت Ɩقرƽرر الǂمƛل ǏǄع Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉم Ɨيǈا
 ƣتاري Ǉا مǌǈسريا Ɗدƕي ÜرǌشƊ ƗƶƕرƊ ýǚƤ ƩǄƞالم ǅماƊ ǎالدعو ƴƼوب رƞو

وǎ المقƮودǈǋ Ɩا Ɗ Ǒǋو ǈشر القرار المƤاÜǅƮ و ƕطƕيƗƶ الحاƼ ýالدع ƸتǄƕي
 ǎدعوƇاƺلǗا.  

   ǅماƊ Ǉƶالط ƴƼر ƭǈا الƦǌقا لƼب وƨالح ƇعضاƊ ǏǄع Ǉيƶيت ǊيǄو ع
Ǘا ƗƼرƺال ǐر تسرǌشƊ ƗƶƕرƊ ǉاƮƿƊ ýƞƊ ǑƼ Üائرƨƞال Ƈضاƿ ƩǄƞلم Ɨداري

ǉشرǈ وƊ عتمادǙا ƯƼرار رƿ ǅǌمǄتس ƣتاري Ǉم Ƈتداƕا.  

   ǎالدعو ýوƕƿ ǅعد Ǐإل Ɨمحال Ǚ ǐدƌاد سيƶا الميƦǋ ǅاحترا ǅعد Ǉإ
ǅاƶال ǅاƲǈالƕ ƾǄƶتت ýاƞǓا ǇƊ ارƕاعت ǏǄع Ǒǈوǈاد القاƶالمي ƜارƤ اǋلورود.  

   ƾǄƶيما يتƼ ماƊ Ǉƶالط ǑƼ ýƮƽǄل ƗداريǗا ƗƼرƺǄل Ɨوحǈالمم ýاƞǓاƕ
 Ɩالماد Ǌقد حددتƼ اǌمامƊ ƳوƼاب  22المرƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم

 ƇعضاƊ بǈƞ دƿ Ƴالمشر Ǉوǂي ǁلƦو ل ÜǇƶالط ƣتاري Ǉر واحد مǌشƕ Ɨالسياسي
الحƨب ǑƼ مǉƦǋ ýƛ المǈاƨعات طوý اƞǗراƇات و اƶǈداǅ السرعǂ Ɨما ǋو 

Ǆيƕ ǊالǈسƗƕ لƞǘراƇات المطƕقǑƼ Ɨ الƨǈاعات اǗداريƗ الƶاديƗ التǑ تƦƤƋ الحاý ع
  .سƊ ǑƼ ýƮƗǈحياƛǂ ǇيرƖ إلƛǂƊ Ǐر مƹ Ǉالƕا وƿتا Ɗطوƿ ýد ي

  

  



 
 

 - 77 -

  ƒ ( مجلس الدولةـ ǃالميعاد أما Ưشر :  

   ƖمادǄقا لƕ40ط  ǅƿر ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉ01 – 98م  ƩǄƞمƕ ƾǄƶالمت
 Ɩو الماد Ɨر 28الدولƞǗا Ǉوǈاƿ ǇمƎƼ ÜƗيǈات المدƇا ǎدعو ƴƼاد رƶمي ǇƇاƺلǗا 

 Ǒئƨƞو الƊ ǑǄǂال ƯƼرار الرƿ ƸيǄƕت ƣتاري Ǉم Ǉريǌو شǋ Ɨالدول ƩǄƞم ǅماƊ
 Ɩالماد ǑƼ Ǌǈع ƭوƮǈاد المƶالمي Ƈاǌتǈا ƣتاري Ǉو مƊ ǐدارǗا ǇƶطǄ279ل  ǑƼ

  .حالƗ سǂوت السǄطƗ اǗداريƗ عǇ الرد

Ǚ Ɩستئǈاف ƿرارات و واضƠ مƮǈ ǇوǉƦǋ ƭ المواد ǇƊ المدƖ المحدد  
الداǄƤيƊ Ɨماƕ ǅالƺرƗƼ اǗداريƗ إما مƊ ýƕƿ ǇعضاƇ الحƨب Ɗو الوƨير المǄǂف 

مƩǄƞ الدولƗ تƤضƴ مǇ حيƚ الميƶاد إلƩƽǈ Ǐ المواعيد التǑ تƤضƴ لǌا 
Ǉم Ƈتداƕا ǐتسر Ǉريǌش Ǒǋ و ÜƗاديƶال ƗداريǗالقضايا ا ƣالمقرر  تاري ƸيǄƕت

ƩǄƞم ǏǄع Ǉيƶو يت ÜافǈستئǙا Ƴاف  موضوǈستئǙا ǑƼ ýƮƽال Ɨالدول
 Ǉالستي Ɩمد ýǚƤ ǊمامƊ Ɵاف ) 60(المطروǈستئǙا ƴƼر ƣلتاري Ɨيوما الموالي

 Ɩالماد Ǉم ƖيرƤǕا Ɩقرƽحسب ال Ǌ22إلي  ǊǈƊ ǏǄع ƭǈت Ǒالت " Ǉوǂي ǇƊ Ǉǂيم
 ǊيƼ ƚƕال ǊيǄع Ǉيƶيت ǐƦال Ɨالدول ƩǄƞم ǅماƊ افǈاستئ ýمح Ǒالمقرر القضائ

  ".ر ǑƼ الƽقرƖ الƛالƊ ƗƛعƩƽǈ ýǚƤǉǚ اýƞǕ المǂƦو

Ʀǋا و Ǚ يƽوتǈا و ǈحƮƕ Ǉدد الحديƚ عǇ المواعيد المحددƖ لǄطƊ Ǉƶو   
استئǈاف القرارات اǗداريǈ ǇƊ Ɨشير إلǇƊ Ǐ حساب ǉƦǋ المواعيد طƕقا لما 

مƿ ǇاǈوǇ  280و  279و  Ü278 و 2مǂرر  Ʈǈ169ت عǄيǊ المواد 
إلǏ شǌر مǌما ǂاǇ عدد Ɗياǅ اƞǗراƇات المدǈيƗ تحسب ƕاǕشǌر ǐƊ مǇ شǌر 

ǌر ǂمواعيد ǂامƗǄ و ǇƊ حساب الميƶاد يǈطƾǄ مǇ اليوǅ الموالǑ لǄتǄƕيƊ Ƹو ùالش
  .الǈشر و Ǚ يƶتد ƕحساب اليوǅ اƤǕير

   ƗداريǗا ƗƼرƺال Ǉم ýǂل Ɩالمحدد Ɩحساب المد Ɨيƽيǂƕ ƾǄƶيما يتƼ ماƊ
مد ƕ ƩƽǈالمƩǄƞ القضائǑ و مƩǄƞ الدولƼ ÜƗالمǚحǇƊ Ʋ المشرƳ لǅ يƶت
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 Ǉاǂ و ÜƗالدول ƩǄƞيوما لم Ǉو ستي ÜǏولǕا ƗيئǌǄر واحد لǌشƕ اǋحددƼ ÜƗيƽيǂال
  .حساب ǉƦǋ المواعيد ƕالǈسƗƕ لǌǄيئتيǇ مƶامǇ اǕحسǇ لو اعتمد Ʃƽǈ الǂيƽيƗ ل

  : شرƯ التưلǃ اǕداري المسبق ـ 3  

   ǅƿر Ǉوǈدور القاƮ دƶƕ ǊǈƊ ýإ ƖشارǗا Ǒƺƕǈ23 – 90ي  ǑƼ Ƣرƌالم
18/08/1990  ǅǄƲشرط الت ǇƎƼ Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈلقا ǅو المتم ýدƶالم

 Ǒالقضائ ƩǄƞالم ǅماƊ ƗداريǗا ǐالدعاو ýوƕد شرطا لقƶي ǅل ƾƕالمس ǐدارǗا
 Ɩقا لقاعدƕط ƭاƤ ƭǈƕ ما ورد ƃǙإ ýامǂ Ƈضاƿ وƊ Ƈاƺإل ǎت دعوǈاǂ Ƈسوا

Ɨƕسǈالƕ ورƛي ǐƦال ýاƌالس ǇƎƼ ƩساǕا اƦǋ ǏǄو ع Üǅاƶيقيد ال ƭاƤرار  الƿ Ǐإل
 ǅالقيا Ǉدو ǊيƼ Ǉƶالط ƨوƞي ýǋ عتمادǙا ƯƼرǅǄƲالتƕ  ƾƕالمس ǐدارǗا

ÞƗيƨǂمر Ɨيئǋ Ǉادرا عƮ راراƿ ǉارƕاعتƕ  

   Ɩالماد ƭǈ Ǐإل Ƴوƞالرƕ22  ابƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 ǇƊ ǏǄا عǌǈم Ɨالسادس Ɩقرƽال ǑƼ Ǒا تقضǋدƞǈ اǈǈƎƼ Ɨرار " السياسيƿ Ǉوǂي

ƿ ورǂƦالم ƯƼالر Ǒائر التƨƞال Ɨǈلمدي ƗداريǗا Ɨالقضائي Ɨǌƞال ǅماƊ ǇƶطǄل ǚƕا
Ǉƶالط ƣتاري Ǉر مǌش ýǚƤ ǊيƼ ýƮƽا الǌيǄع Ǉيƶيت."  

و ƕتحǄيǉƦǋ ý الƽقرƖ و ǂما سƕقت اǗشارƖ إليǊ عǈد دراسƗ شرط الميƶاد   
لرƴƼ الدعوƶƕ ǎد عǅǄ اǕعضاƊ Ƈماǅ المƞالƩ القضائيǌǈƎƼ Ɨا لǅ تحدد ميƶادا 

اǂ ƇاǇ الǅǄƶ عǇ طريƾ التǄƕيƸ الشƊ ǑƮƤو الǈشر ǂما ǌǈƊا لǅ تƕ ƭǈالقرار سو
  .Ɗيضا عǏǄ شرط التǅǄƲ اǗداريƗ المسǌǈ ƾƕائيا

   Ǉد الرحمƕع ǐاوƨاشو و عƶعمار م ǇيƦستاǕا ýما يقوǂ ادياƽو ت Ǌǈإ
 Ǉم Ɩالمستمد Ǒǋ و ƗيǄƮǕا Ɩالقاعد Ǐإل Ƴوƞب الرƞي ǚǂش ǎالدعو ƯƼلر

يù ǐƊ ÜƗمƿ ǇاǈوǇ اƞǗراƇات المدǈ 280و  279و  277و  275المواد 
Ʋالتù Ɨƶƕس ƾرƺد يستƿ ǐƦاد الƶار الميƲتǈو ا ǅǄ)7 ( ǑƼ Ʃا ليƦǋ ر وǌشƊ
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Ǒالمدع ƗحǄƮ1م ǉƦǋ ýƛا مǌƿرƺد تستƿ Ǒالت Ɩالمد ƯيƽƤت Ǉǂيم ýǋ Ǉǂو ل Ü
Þعاتƨاǈالم.  

   ƾƕالمس ǐدارǗا ǅǄƲالت Ǉم Ǉƶحاب الطƮƊ Ƈاƽإع ǑƼ Ǉمǂت ƗƕاƞǗا Ǉإ
سýƕƿ Ǒ رƴƼ الدعوƊ ǎماǅ الƺرƗƼ اǗداريƗ لǄمƩǄƞ وƼقا لمقتضيات ƞƎǂراƊ Ƈسا

 Ɩد  169المادƶƕ Ɩاشرƕم ǅǌل Ɵو السما ÜƗيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉرر مǂم
مƕاشرƖ إƞراƇات رƴƼ الدعوǎ و ƦƕلÜ  ǁتسǄمƊ ǅǌو عǄمƕ ǅǌقرار رƯƼ اǙعتماد

ÜǑات التقاضƇراƞإ Ɩمد ýطو Ǉم ƭيǄو التق ǅǌǈيف عƽƤالت Ǉǂقط يمƼ  Ǉǂو ل
 Ɩالماد ƭǈ ƾيƕتط Ǒالتالƕ دƶƕو يست Ɵا الطرƦǌƕ ǐدارǗا Ǒالقاض ƴǈيقت ýǋ

169  Ɩالماد ƠالƮرر لǂ275م  ǑƼ Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉا مǌيǄو ما ي
Þعاتƨاǈالم ǉƦǋ ýƛم  

المتǄƶقƕ Ɨالƨǈاعات التƿ Ǒد تǌƲر  ƗإǇ الدارƩ المتǑǈƋ لǖحǂاǅ القاǈوǈي  
ƨحǖل Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا Ǉيƕالداƕ فǄǂير المƨو الو Ɨاب السياسيƤ Ƈسوا ƗيǄ

Ɗو رƕǊ  ƯƼمǈاسƗƕ رƯƼ التƮريƕ ƠالتƋسيƊ Ʃو حý الحƨب المƮرƕ ƟتƋسيس
اǙعتماد سيǂتشف ǇƋƕ إƞراƇات التقاضǑ الƤاƕ ƗƮاǕحƨاب السياسيƿ Ɨد 
 ƴƼد ترƿ Ǒالت Ɨالقضائي ǐدعاوǄل Ɨƕسǈالƕ Ǒالقضائ ƭاƮتƤǙا ǅيƲǈعادت تƊ

لداǄƤيǑƼ Ɨ مƞاý إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيƕƮƋƼ Ɨحت عǏǄ ضد الوƨير المǄǂف ƕا
 ƩǄƞم ǎمستو ǏǄع Ɨيǈاƛو ال ÜǑالقضائ ƩǄƞالم ǎمستو ǏǄع ǏولǕا ÜǇتيƞدر

 Ɩالماد ǑƼ و واردǋ ا لماƼǚƤ ǁلƦ و ÜƗ274الدول  Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉم
 Ɨƶالتاس Ɩير ) 9(و المادƨو الوǋ ǊيǄع ǏالمدعƼ ÜƗالدول ƩǄƞمƕ ƗقǄƶف المتǄǂالم

 Ǒǋ و ǏولǕا Ǉتيƞدر ǏǄع Ǒو التقاض ÜƗالدول ýƛيم Ɨيƨǂمر Ɨيئǌǂ ƗيǄƤالداƕ
الƺرف اǗداريƗ عǏǄ مستوǎ المƞالƩ القضائيÜƗ و لƦلƼ ǁاƞǗراƇات الواƞب 
 ǅǄƲالت ǅو ما دا ÜƗƞالدر ǉƦǌل Ɨƕاسǈم Ǉوǂت ǇƊ بƞي ǎا المستوƦǋ ǏǄا عǌاعƕإت

                                                 
عمار معاشو و عزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة اإلجرائية في المنازعات اإلدارية في النظام ـ األستاذين   1

  . 24الجزائري، دار األمل، بدون سنة، ص 
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ƶƕ Ʃالƞالم ǅماƊ ǅƨǙ يرƹ ƠƕƮƊ دƿ ǐدارǗا Ɩالماد ǏǄع ýƤدƊ ǐƦال ýديƶد الت
169  ǅل ƾƕالمس ǐدارǗا ǅǄƲالت ǇƎƼ ǊيǄو ع Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉرر مǂم

يƶد إلƨاميا عǈد الطƿ ǑƼ Ǉƶرار الوƨير المتضمǇ رƴƼ اعتماد الحƨب 
Ǒالسياس.  

  الجهة القضاƏية المƢتƬة و درجة التقاضي:  الƻرƱ الƙاني •

   ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈد القاǈسƊ ǏǄع Ɨƕاƿالر Ɨمǌم Ɨاب السياسيƨحǕاƕ
إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيƗ لǄقضاƇ اǗدارÜǐ و مƦ ǏǈƶلǑƼ ǊǈƊ ǁ حالǈ Ɨشوب 
 ǑƼ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨو الو ǊسيسƋتƕ ƟرƮب المƨالح ƇعضاƊ Ǉيƕ Ƴاƨǈ
 ýاƞم ǑƼ ýوƤالدƕ Ǌل Ɵو السما Ǒب السياسƨير اعتماد الحƤǕا اƦǋ ƯƼر Ɨحال

Ƽ ÜƗيǈوǈالقا Ɨا الشرعيƦǋ ǑƼ ýƮƽر و الƲǈالƕ ƗƮتƤالم Ɨالقضائي Ɨǌƞال ǇƎ
 Ǉوǂي Ǒالتالƕ و Üائرƨƞال Ƈضاƿ ƩǄƞم ǎمستو ǏǄع ƗداريǗا ƗƼرƺال Ǒǋ Ƴاƨǈال
 Ǉم ǅعتماد المقدǙب اǄف طǄم ƯƼر ǇيƦال Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا Ǉǂد مƿ Ǉوǈالقا

 Ɩت المادƮǈ دƿ و ÜعتمادǙا ƯƼرار رƿ ǑƼ Ǉƶالط ǅǌƼ22طر  Ǉوǈالقا Ǉم
Ɗ ǏǄع Ǉوǂي Ǉ"ائرƨƞال Ɨǈلمدي ƗداريǗا Ɨǌƞال ǅماƊ ǇƶطǄل ǚƕاƿ ƯƼرار الرƿ."  

   ǐضوƶال Ǉوǈالقا ǑƼ ديدƞال ƭǈا الƦǌل ǉرارƿإ ýǚƤ Ǉم Ƴالمشر Ǉإ
ئيƗ ارإلǏ الƶمƕ ýالقاعدƖ الƶامƗ اƞǗ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب السياسيƗ يǂوƿ Ǉد عاد

تتمتƕ ƴامتياƨات  اǗدارƖ يديƗ التǂ Ǒرسǌا القاǈوǇ اǗدارǐ و التǑ تƶتƕر ǄǇƋƕالتق
ǈاƗǈ Ƴƨ دائما ƕالشرعيƗ و عýǂ ǏǄ مǇ يالسǄطƗ الƶامƗ التǑ تƿ ýƶƞراراتǌا مقتر

Ƽيǌا Ɗو يحاǌƞƞا الƞǄوƇ إلǏ القضاƇ اǗدارƕƛǗ ǐات عƦ ƩǂلÜǁ وƦǋا ƼǚƤا 
 Ǉوǈالقا ýƲ ǑƼ ƴالوض ǊيǄع Ǉاǂ 11 – 89لما  ƴƕات الطاƦ ياتƶمƞالƕ ƾǄƶالمت

ƽي Ǉاǂ ǐƦال Ǒشر السياسǈ ǅعد Ɨحال ǑƼ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ǏǄع Ưر
 ýǚƤ ائرƨƞال Ƈضاƿ ƩǄƞلم ƗداريǗا ƗƼرƺال ǅماƊ Ɨالقضي ƴƼوب رƞو ýƮالو

 Ɩالماد ǑƼ المحدد ýƞǕا Ƈاǌتǈا ƾƕتس Ǒالت ǅياƊ Ɨيǈماƛ15ال  Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم
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ƕشǌريǇ اƕتداƇ مǇ تاريƣ إيداƳ المǄفÜ و Ʀƕلǁ يǂوǇ المشرƿ Ƴد سǄب الوƨير 
ƕالƞǄوƇ إلǏ القضاƇ  ترƤيƭ لƞǄمƶيƗ السياسيƗ و إلƨامƿ ƾǊرار رƯƼ الح

Ɩمحدد ýاƞƉƕ ǉمقيدا إيا.  

   Ǉم ƖيرƤǕا ýƕƿ ما Ɩقرƽوضحت الƊ قدƼ Ǒالتقاض Ɨƞدرƕ ƾǄƶيما يتƼ ماƊ
 Ɩ22الماد  ƯƼرƕ ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨرار الوƿ ǑƼ Ǉƶالط ǇƋƕ Ǉوǈالقا Ǉم

 ƗداريǗا ƗƼرƺال ǅماƊ Ǉوǂعتماد يǙا Ǒƺƕǈي Ǒالت ǏولƊ Ɨƞدرǂ ائرƨƞال Ɨǈلمدي
  .عǄيǌا الƼ ýƮƽيýǚƤ Ǌ شǌريǏƮƿƊ ýƞƋǂ Ǉ مǇ تاريƣ رƴƼ الطǇƶ إليǌا

ǑƼ ý الƨǈاƳ المƶروƯ عǄيǅǌ مقƕولù ƗددƖ لǄقضاƖ لùƮƽǄو تƶتƕر المدƖ المح
  .ƞدا و Ǒǋ تتماشǏ و حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب

ǗداريƗ لمǂ ƩǄƞما Ƥوý القاǈوǇ لǄمتقاضيǇ الƦيǇ رƼضت لǅǌ الƺرƗƼ ا  
 ƩǄƞم ǅماƊ Ǒاف المقرر القضائǈاستئ ƾب حƨب اعتماد الحǄائر طƨƞال Ƈضاƿ

Ɨالدول.  

اǑƼ Ǌǈ و المǚحǇƊ Ʋ القاǈوǇ لǅ يحدد ميƶادا لǚستئǈاف ǂما سƕ ƾƕي  
عماý القواعد الƶامƗ المƶموǌƕ ýا ƿ ǑƼواعد ميƶاد مما يتƶيǇ مǊƶ إالشرط 

ƞم ǏǄب عƞو ي Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ افǈستئǙا ǑƼ ƚƕال Ɨالدول ƩǄ
 Ǉستي ýƞƊ ýǚƤ ǊمامƊ Ɵاف ) 60(المطروǈستئǙا ýيƞتس ƣتاري Ǉم Ƈتداƕيوما ا

  .ضد المقرر المتƕ ƾǄƶرƯƼ اǙعتماد

   Ƈإعطا ýيدور حو ýاƌس Ɵطر Ǉدو Ƴا الموضوƦǋ ǅتƤǈ ǇƊ Ǉǂيم Ǚ و
لƲǈǄر ƿ ǑƼرارات رƯƼ اعتماد اǕحƨاب  ƭتƮاƤإƮƿار المشرƳ اƊ Ǚو

يƗ عǏǄ الƺرƗƼ اǗداريƗ لمƿ ƩǄƞضاƇ الƨƞائر ƼقطÜ و Ʀلǁ عƩǂ ما السياس
ƩسيƋالتƕ ƠريƮالت ƯƼرار رƿ ǑƼ ǇƶطǄل Ɨƕسǈالƕ ýƶƼ.  
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 Ǉر يحد مƤƈ و عائقا ÜǇالمواط Ǉم Ɨدالƶتقريب ال Ɗدƕمƕ ǙǚƤا إƦǋ Ňدƶي ǙƊ
ýوƶƽالم ǐالسار Ǉوǈالقا ýƲ ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري.  

  المƯلƒ الƙالث
 شر اǗعتمادعدǃ ن

   Ɩالماد ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈر القاƕ22اعت  Ǌǈم
 Ǉالستي ýƞƊ Ƈقضاǈد اƶƕ عتمادǙشر اǈ ǅف ) 60(عدǄǂير المƨوǄل Ɩيوما المحدد

 ÜǇوǈالقا ǅاǂحƊ ƴعتماد مǙب اǄف طǄم Ɨقƕمطا Ɨƕƿو مرا Ɨدراسƕ ǅقياǄل ƗيǄƤالداƕ
  .سياسƕǑمƛاƗƕ مواƼقƗ عǏǄ اعتماد الحƨب ال

   Ǉيد عƨت Ɩف لمدǄا المǌلدي Ƴالمود Ɩارƨوت الوǂس ǇƊ اƦǋ Ǒǈƶو ي
 Ǉعتماد ) 60(الستيǙب اǄط ǏǄالرد ع Ǉف عǄا المǌمǄتس ƣتاري Ǉم Ƈتداƕيوما ا

يƶد ƕمƛاƿ Ɨƕرار ضمƕ Ǒǈقƕوý اعتماد مشروƳ  لƩƽǈ ǑƼ Ǌ المدƖ و عدǈ ǅشرǋا
ƨاب السياسيÜƗ و الحƨب السياسÜǑ و ǋو إƞراƇ يتماشǏ و حريƗ إǈشاƇ اǕح

ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو ƗطǄتقييد لس.  

   ƗيديǄات التقƇراƞǗو ا ǅيǋاƽمǄا لƕǄƿ ýƛيم ƗƺيƮال ǉƦǋ Ƴاعتماد المشر Ǉإ
 ƖدارǗوت اǂد سƶي ƚحي ÜǐدارǗا Ǉوǈالقا ǑƼ اǌƕ ýموƶا و المǌيǄارف عƶالمت

  .ƕمƛاƿ Ɨƕرار ضمƕ ǑǈرƯƼ الطǄب الǐƦ يتقدǊƕ ǅ اƼǕراد

   Ɩارƨالو Ǉإ ýوƕƿ ǑƼ اǌإرادت Ǉع ƠƮƽت ǇƊ ǁǄتم ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم
 Ɩارƨالو ǅاƨالت Ǉير يستشف مƤǕا اƦǋ و ÜǑǈو ضمƊ ƠريƮ ýǂش ǑƼ عتمادǙا
الƮمت تƞاǉ طǄب اǕعضاƇ المƌسسيǇ و عدǅ مƕاشرتǌا لمǌامǌا التƊ ǑوǌǄǂا 

  .إليǌا القاǈوǑƼ Ǉ الƽترƖ المحددƖ لǌا
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"  1يقوý اǕستاƦ رƶƼت عيد سيدو لǙƊ Ǉǂ يƌدǐ احتماƇ اǗدارǂ Ɩما   
 ƾوراƇ سياƜ الƮمت و تƞاǌǄǋا الرد عǏǄ الطƕǄات المقدمƗ إليǌا إلǏ إلحا
Ǆƽǂ Ǒالت ǅǌƿحقو Ưƶƕ Ɨممارس ǏǄع ǅǌدرتƿ ýراد و شƼǕا ƠالƮمƕ الضررǌ ا

Ǉوǈالدستور و القا ǅǌإلي"Þ.  

مǈǋ Ǉا ǂاǈت الحاƗƞ مǄحǗ Ɨيƞاد ƈليƗ تƿ ýƽǂطƴ سǂوت اǗدارƊ Ɩو   
القرار "ا ǑƼ إƕƮاƗƽƮ Ʒ مǌاÜ لƦلǁ وƞد المشرƳ و القضاƇ ضالتǌسƕǄيت

ǐدارǗا " ǅماƊ ǊيƼ Ǉƶالط Ɨيǈاǂراد إمƼǖل ƟتاƊ ǐƦمر الǕا ƖدارǗوت اǂس ǏǄع
Ƈ2القضا.  

   ǇƊ وǋ ýوǕا Ǉر شرطيƼيتوا ǇƊ بƞي Ǒǈرار ضمƿ ǁاǈǋ Ǉوǂي Ǒǂو ل
Ǆو القرار المطƊ ýمƶال ǉاƞمت تƮال ƖدارǗا ǅƨتǄتùا الǌǈو وب مƊ Ǌƕ ǅقيا

Ƥاتùو ÜǉƦيمتد ا ǇƊ وǋ Ǒǈاƛال  ǇƊ بƞي Ǉاǂ Ǒالت Ɩترƽال ýمت طواƮا الƦǋ
تقوǅ اǗدارƦǌƕ Ɩا الƶمƊ ýو ǇƊ تتƦǋ ƦƤا القرار ǚƤلǌاÜ و تǈطوǄƼ ǐسƗƽ القرار 
 ǁلƦ ƚحدو ǅعد Ǉم ǅƹالرƕ اǌإرادت Ǉع ƖدارǗير اƕƶت ƯتراƼا ǏǄع Ǒǈالضم

 ƖدارǗمد اƶيا لتƼǚت ǁلƦ و ƴƿالوا ǑƼ وƊ ýوƕالقƕ رادƼǕات اƕǄط ǏǄالرد ع ǅعد
  .3الرƯƼ و ما ƿد يǈطوƦ ǐلǁ عǏǄ تǈƶت و تƶسف مƞ Ǉاǌƕǈا

Ǐ يƽسر سǂوت اǗدارƖ لǇǂ السƌاý الǐƦ يطرƽǈ ƟسǊ و Ǝƕلحاǋ Ɵو مت  
  .ليǌاÜ ومتǏ يƶتƕر ƕƿوÞǙعǊǈƊ ǏǄ رƼضا لǄطǄب المقدǅ إ

  

  

                                                 
الدآتور رفعت عيد سيد، دراسة تحليلية لبعض جوانب القرارات الناشئة عن سكوت اإلدارة في فرنسا و مصر طبقا ألحكام  ـ  1

  .9، ص 2006نهضة العربية، القاهرة، القضاء، دار ال
  .9ـ  نفس المرجع، ص   2
  .187، 186ـ محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، ص   3
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• üņوǓا Ʊرƻال :  Ɩعن الرد حالة سكو ƔدارǕيعد ا ƭرفǘعتمادل  

  ǅر عدƕتƶرد ي  ƖدارǗاýǚƤ اǈوǈاƿ Ɩالمحدد Ɩب  المدǄطǄا لǌǈضا مƼر
 ǅاƶال Ɗدƕالم Ǒǋ Ɩالقاعد ǉƦǋ رƕتƶا و تǌإلي ǅاالمقد ǑƼ اتƦ Ǒǋ و ǐدارǗا Ǉوǈلقا

 ƚحي ÜƗداريǗا ƭيƤالترا ýاƞم ǑƼ Ɨƺالƕ ƗميǋƊ ƗداريǗا Ɨǌƞال ƴتستطي Ǚ
Ɨǌƞموا ǑƼ Ǉيƶرار مƿ ƦاƤات Ǉرب مǌا التǌƶم  ǑƼ اǌيǄا و عǌإلي ǅب المقدǄالط

 ǅماƊ Ưويƶو تƊ Ƈاƺإل ǎدعو ǑƼ ƭيƤطالب التر Ǌƞتوا ǇƊ متƮال Ɨحال
ǐدارǗا Ƈ1القضا.  

 Ǉوǈاƿ ǑƼ Ƴالمشر Ǌƕ Ƈاƞ ضا ماƼالرد ر Ǉع ƖدارǗمت اƮ ارƕاعت ƗǄƛمƊ Ǉو م
 ƖدارǗوت اǂس ƾƕالمس ǐدارǗا ǅǄƲالت ýاƞم ǑƼ رƕاعت ƚحي Ɨيǈات المدƇراƞǗا

 Ɨƕاƛمƕ Ɩت المادƮǈƼ ÜƯƼالرƕ رارƿ279  ǇƊ ǏǄع Ɨيǈات المدƇراƞǗا Ǉوǈاƿ Ǉم
 ǏǄالرد ع Ǉر عǌشƊ Ɨƛǚƛ Ǉيد عƨت Ɩا لمدǌلدي ǅǄƲالمت ƗداريǗا ƗطǄوت السǂس
 ƯƼرƕ Ǒǈرار ضمƿ Ɨƕاƛمƕ دƶئيا يǙو وƊ رئاسيا Ǉاǂ Ƈسوا ǐدارǗا ǅǄƲالت

ƾƕالمس ǐدارǗا ǅǄƲالت.  

ǈطƾǚ متǅǄƲ لديǌا ǋيئƗ تداوليǚƼ ÜƗ يƕدƊ اƊما إƦا ǂاǈت السǄطƗ اǗداريƗ ال  
Ǚر إǌشƊ Ɨƛǚƛال Ɩحساب مد  Ɨيǈوǈاƿ Ɩدور ýŇوƊ Ɨايǌǈ ƣتاري Ǉم)Ɨعادي ( ǑǄت

  .تقديǅ التǅǄƲ اǗدارǐ المسƊ ƾƕمامǌا

  لǘعتمادƽبوü يعد سكوƖ اǕدارƔ عن الرد حالة  :  الƻرƱ الƙاني •

 ƕ دƶالرد ي Ǉع ƖدارǗا Ƴاǈو امتǋ ýƮǕا Ǉاǂ اƦرار إƿ Ɨƕاƛم Ǒǈضم
و مواƼقǂ ÜƗما ýƶƼ المشرƕý  ƳالرǇƎƼ ÜƯƼ اǙستǈƛاǋ Ƈو اعتƕار سǂوتǌا ƕƿو

 Ɩالماد ǑƼ22  ÜƗاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم Ɨƶƕالرا Ɩقرƽال
ليǌا ƊعÜǉǚ حيƚ اعتƕر عدǈ ǅشر الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ اǙعتماد ƶƕد إالمشار 

                                                 
  .188ـ محمد جمال عثمان جبريل، نفس المرجع، ص   1
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 Ǉالستي ýƞƊ Ƈقضاǈ60(ا ( ǑƼ عتمادǙشر اǈ ǅعد ǇƊ ǐƊ ÜǊيǄع ƗقƼيوما موا
 Ɩوات مدƼ و Ɨالرسمي Ɩريدƞ60ال  Ʃǂƶات الƕƛإ ýƕتق Ǚ Ɨƶاطƿ Ɨǈريƿ دƶيوما ي

مادù ÜراƯ عǏǄ اǙعتƶƕ Ǒǈùدǅ اǙعتùعǏǄ المواƼقƗ و ƕ Ǒǋمƛاƿ Ɨƕرار ضم
Ǒب السياسƨالح ǇƎƼ Ǒالتالƕ و Ǉوǈالقا Ɩقوƕ تمداƶر مƕتƶي.  

وƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيƗ لǅ تتƶود عƦǋ ǏǄا الƶƕد ƹير ǊǈƊ يƕدو ǇƋƕ ال  
 Ǉلضما Ɨمǌو م ƗساسيƊ ƖطوƤ ýǂيش ǐƦا الǌوتǂديد لسƞال ǐالتحرر Ǒǈوǈالقا
 Ǉائرييƨƞال ƴƿو الوا ǑǄمƶال ƾيƕالتط ǑƼ Ʀإ ÜƗاب السياسيƨحǕا Ƈشاǈإ Ɨحري
ǈشǌد ƶƮوƕات ƿاǈوǈيƗ و ماديƗ تýƶƞ الحƨب السياسƹ Ǒير المƶتمد ƕقرار 

Ʈ ǐإدار Ɩريدƞال ǑƼ شورǈو م ƗيǄƤالداƕ فǄǂير المƨالو Ǉادر عƮ Ơري
ǅدƶال ǅǂح ǑƼ و ýƕ ýالمستحي ǅǂح ǑƼ Ɨالرسمي.  

  موƹƽ اǕدارƔ:  أوǗņـ   

رƯƼ الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ اǙعتراف القاǈوǑǈ الƮريƠ  يƶتƕر  
Ƌƕحƨاب سياسيƿ Ɨامت ƎƕيداƳ مƽǄات طǄب اǙعتماد لديǊ و تحǄƮت عƿ ǏǄرار 

عتمادǋا ǈتيƗƞ سǂوت الوƨارƖ المƕ ƗƽǄǂالداǄƤيƗ و عدǈ ǅشرǋا ضمƕ Ǒǈا
 Ɵو رو ǅاǂحǕ قاƕا طǌالمحدد ل ýƞǕا ǑƼ Ɨاب السياسيƨحǕا ǁǄعتمادات تǙ

 Ɩالماد ƭǈ22 Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉو مǋ مر  وǕا
Ƥاب الدƨحǕا ǉƦǋ Ưƶƕƕ ǎحد ǐƦالùƕƨالح ýمƶال ƗǄمرح ǑƼ ýوǑالشرع Ǒ Ü

عƼ2000  ǇيƽرÜ27  ǐ الƊ ǐƦعǇǄ يوý" ǅ و الوƼاƇحرƗǂ الƶد"و مǌǈا حƨب 
ǚميǉد  Ɩالماد Ɩقوƕ تمدƶم Ǒب سياسƨحǂ22 Ǉوǈالقا Ʃƽǈ Ǉم.  

و مƦ Ʀǈلǁ التاريƣ شرǑƼ Ƴ تƮǈيب الǌياýǂ القاعديƗ لǊ و Ƽتƕ Ơاب   
  .1اƤǈǙراط لǄمواطǈيǇ و المواطǈات

                                                 
االشتراآية، ، الدآتور أحمد طالب اإلبراهيمي، مقر جبهة القوى "حرآة الوفاء و العدل"ـ البيان الصحفي لرئيس حزب   1

  .2000نوفمبر  22الجزائر، يوم 
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  Ɗ Ʋحǚالم ǇƊ ƃǙإǂ شاطاتǈال ǉƦǋ ƴميƞ Ǉ مقرات ýƤدا ƖورƮت محǈا
الحƨب Ƽقط ƕسƕب ǇƊ السǄطات الƶموميǂ Ɨاǈت ýǂ ǑƼ مرƖ يريد Ƽيǌا الحƨب 

Ɨامƶال ǇǂماǕا ǑƼ شاطاتǈƕ ǅعتماد  القياǙقرار اƕ ارǌƲستǙا Ǌǈب مǄو تط ƃǙإ
Ɩالماد ƗǄǋاƞال 22 مت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉالمشار م Ɨاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶمت

  .ý الحƨب و تحرǊǂ ميداǈياليǌا Ɗعǉǚ مما ƶƮب مǇ عمإ

   ƣتاريƕ 22و  ǐ2000ما  Ǐإل ƗيǄƤير الداƨطرف و Ǉم ƗيمǄƶدرت تƮ
 Ɩرƞƌالمقرات الم ǁǚم Ƈا استدعاǌيƼ ǅǌǈب مǄيط ǇمǕا ƠالƮو م ƖǙالو

 Ɩارƕا عǌاتǌƞوا ǏǄت عƶوض Ǒب التƨحǄل"ýدƶو ال ƇاƼالو Ɨǂحر" ǅǋارƶشǗ Ü
ǁǄار تƞعقود إي Ƈاƺو إل ÜوحاتǄال ǉƦǋ سحبƕ  ǑƼ ǅقد تƼ ýƶƽالƕو Üالمقرات

 Ǐإل ƳستماǙو ا Ƈوحات و استدعاǄال ǉƦǋ Ƴƨǈ ياتǙالو Ưƶƕ ǑƼ Ǒالموال ǅاليو
  .1المسƌوليǇ المحǄييǇ لǄحƨب

و Ʀǋ ýƲ ǑƼا الƞو ƿامت مƞموعƗ تتǂوǇ مƊ Ǉرƶƕيǈ Ǉائƕا مǈتƕƤا   
 ǅيو Ɩددƶاب و تيارات متƨحƊ Ǐإل Ǒتمǈت Ǒǈالوط Ǒƕƶالش ƩǄƞالمƕ22  رƕتوǂƊ

2000  Ǒƕƨاعتماد ح Ɨضيƿ ýحو Ɨومǂالح Ǐواب إلƞاست Ǌيƞتوƕ " ƇاƼالو Ɨǂحر
ýدƶو " و ال"Ɨالديمقراطي Ɨǌƕƞال " ƭوƮƤال ǏǄع ǊيƼ Ƈاƞ:  

Ɨ الوƼاù ƇحرǑ"ǂ حù ǑƕƨادرƖ عƿ Ǉيادتùات الǈƕùƮاƇ عǏǄ التƮريح  
ýدƶو "و ال Ü"Ɨالديمقراطي Ɨǌƕƞال " Ɨǈو المتضم :  
  ǈ اǈوǈاƿ Ɩالمحدد Ɩالمد Ƈقضاǈا ù ǐرƽيƼ Ɨايǌ2000  Ɩارƨرد و Ǉدو

 ƇاƼالو Ɨǂحر Ǌƕ تقدمت ǐƦعتماد الǙب اǄط ǏǄع ƗيǄماعات المحƞو ال ƗيǄƤالدا
 ǅيو ƗيǄماعات المحƞو ال ƗيǄƤالدا Ɩارƨو ƠالƮم Ǐإل ýدƶر  27و الƕديسم

1999.  

                                                 
  .ـ البيان الصحفي لرئيس حزب حرآة الوفاء والعدل، المرجع السابق  1
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   Ɨيǈوǈات القاƇراƞǗالشروط و ا ƴميƞ ýدƶو ال ƇاƼالو Ɨǂحر Ƈاƽاستي ù
Ƌتمر التƌا المǋقدƶƕ Ǒيوم Ǒر  17و   16سيسƕب  1999ديسمǄف طǄم Ƴو إيدا

Ɨيǈوǈالقا ýاƞǓا ǑƼ عتمادǙا.  
   ƗيǄويƞ Ɨايǌǈ اǈوǈاƿ Ɩالمحدد Ɩالمد Ƈقضاǈا ù2000  Ǉدو Ǉرد م Ɩارƨو

 Ɨǌƕƞال Ǌƕ تقدمت ǐƦعتماد الǙب اǄط ǏǄع ƗيǄماعات المحƞو ال ƗيǄƤالدا
ماǐ  21المحǄيƗ يوǅ الديمقراطيƗ إلǏ مƮالƠ وƨارƖ الداǄƤيƗ و الƞماعات 

2000.  
   Ɨيǈوǈات القاƇراƞǗالشروط و ا ƴميƞ Ɨالديمقراطي Ɨǌƕƞال Ƈاƽاستي ù

 Ǒيوم ǑسيسƋتمر التƌا المǋقدƶƕ18  19و  ǐب  2000ماǄف طǄم Ƴو إيدا
Ɨيǈوǈالقا ýاƞǓا ǑƼ عتمادǙا.  

ù و ǈƕاƇ عǏǄ التƮريحات المǈسوƗƕ مǇ الƮحاƗƼ الوطǈيƗ إلǏ السيŇد   
Ɨ و الƞماعات المحǄيÜƗ التƿ Ǒد يستǈتƝ مǌǈا اعتراضǊ عǏǄ اعتماد وƨير الداǄƤي

ǇوريǂƦالم Ǉيƕƨالح.  
   ǅل ǊǈƊ ǏǄع Ƈاǈƕ و ùƗالساع Ǐحت Ǒف رسمƿمو ǐƊ Ɨومǂدر الحƮت.  
   Ǒǈالوط Ǒƕƶالش ƩǄƞواب المǈ Ǉحǈ اǈǈƎƼ Üƾƕما س ýǂ ǏǄع Ƈاǈƕو ù

يƮƊ Ɨحاب اǙستƞوابÜ يشرǈƼا ǈ ǇƊستƞوب الحǂومǑƼ Ɨ موǌƽƿا مƿ Ǉض
 Ǒƕƨاعتماد ح"ýدƶو ال ƇاƼالو Ɨǂو " حر"Ɨالديمقراطي Ɨǌƕƞ1"ال.  

و ƿد ƞاƇ رد الحǂومƗ عǏǄ لساǇ السيد وƨير الداǄƤيƗ و الƞماعات   
 ǅيو ƗيǄر  8المحƕمƼوǈ2000  دƶت Ɨاب السياسيƨحǕاعتماد ا Ɨضيƿ ǇƊ دǂƊ ǐƦال

ƋƕمǇ الدولƗ رǌù Ɩا المƕاشùمǇ القضايا الحساسƗ المطروحƊ Ɨماǅ اǗدارƖ لƿǚƶات
ƨو توا ƴتمƞو استقرار المǇ  اƦǌƕ رارƿ ƦاƤو ات Üدǚƕال ýƤدا Ɨات السياسيƿǚƶال

 ƗرائيƞǗب اǈواƞال Ǉر مƛǂƊ رǋوƞالƕ ǅتماǋǙو ا Ɨديƞو ال ƗƲب اليقǄيتط ǇƋالش
 ÜƗداريǗا ƇشاǈƎƕ ƾǄƶتت Ǌإدارت ǅماƊ Ɨمطروح ǎرƤƊ ادراتƕود مƞو Ǉا عƽاشǂ

                                                 
ـ المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداوالت، الفترة التشريعية الرابعة، الدورة العادية السابعة، السنة الرابعة، رقم   1

  .04 ، ص2000نوفمبر  27بتاريخ  236
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 Ǒǋ ǎرƤƊ Ɨاب سياسيƨحƊ Ɨƛǚƛ"Ǒالديمقراط ǑرالƕيǄب الƨو " الح" Ɨطƕرا
Ǉائرييƨƞال Ǉو "الديمقراطيي Ü"حرارǕا Ǉيǈالمواط Ɨǂاب "حرƨحƊ ƗƶƕرƊ ǇƊ و Ü

ǚƶƼ ƗسيسيƋا التǌتمراتƌد عقدت مƿ1.  

   Ǉيƶƕ ƦƤƋت ǇƊ قرارǄا لǋد تحضيرǈع ƖدارǗا ǏǄع Ǉيƶيت ǊǈƊ داǂƌم
 Ǒǋ اساتǂƶǈا Ɨƛǚƛ ارƕعتǙا:  

  .2لمƞموعات الƤمسƗ لƞǘراƇات اǗداريƕ ƗدùƗƿ عدǅ احتراǅ عدد مǇ ا  
  ƴالمشاري ǉƦǌƕ Ǉادريƕالم Ɨويǋ ǏǄرف عƶتǄل Ɨيقƿتحقيقات د Ƈراƞإ ù.  
ù تǄƺيب الƞوǋر عǏǄ الشǄǂيات مýǚƤ Ǉ التƕ ýƽǂالحريات الƶامÜƗ و   

 Ǐحت Ɨالدول ǇمƊ و ƴتمƞاستقرار الم ǏǄع ƗƲƼو المحا  ÜƗحقيقي Ɨديمقراطي Ƈاǈƕ
 Ɨƕرƞرر تǂتت Ǚاتǈيƶالتس.  

   ǅا و تقديǌيǄع Ɨروضƶات المƽǄالم Ɨدراسƕ ƖدارǗا ǅياƿ ƗاميƨلƎƕ رǂƦ ǅƛ
ƶƞت Ǒات التǈالضماùƕم ýǂ ýùشǈƎƕ Ɩادرùب سياسƨح Ƈاù الدستور ǅتحتر Ǒ

 ƗساسيǕداف اǋǕو ا Əادƕو الم Ǉيǈو القواƗمǖو ما  لǋ و ǏǈدƊ حدǂ Ɨو الدول
و ǋو ما سيتǌƽمƊ ǊعضاƇ المƊ ƩǄƞحياǈاÜ  يتطǄب وƿتا Ɗطوý مǇ الوƿت المǈتƲر

 ǅتماǋǙت اǄضƼ ƖدارǗا ǇƊ و ƗƮاƤ Ǒǈالوط ǅاƶال ǐƊو الر Ǒǈالوط Ǒƕƶالش
ýǂالش Ǉر مƛǂƊ رǋوƞالƕ.  

   ǑيمǋراƕǗحمد طالب اƊ السيد Ɨموعƞف مǄم Ǉف مƿالمو ǇƊ اƨرƕم
ǈǗشاƇ حƨب ƞديدÜ مǑǈƕ عǏǄ اƞǙتǌاد و التقييǅ الǐƦ توǄƮت إليǊ التحقيقات 

ƴ و حƮر المǄƶومات و الدǙئý القاطƗƶ وسمحت ƞƕمƚ التǑ تمت و اƕǕحا
 Ɩاورǈم Ǒǋ حمد طالب ماƊ السيد Ɨمحاول ǇƊ ǎرƤƊ Ɩمر ýالقوƕ Ơتسم Ǒالت

 ǑتƋما ي ýئǙالد ǉƦǋ Ǉيƕ Ǉو م Üديدƞ Ǉم ýب المحƨالح Ƴوƞلر:  
                                                 

الجبهة الديمقراطية، حرآة الوفاء و العدل، الحزب الليبرالي الديمقراطي، رابطة : ـ األحزاب التي عقدت مؤتمراتها هي   1
  .الديمقراطيين الجزائريين

 )األحزاب(ـ  لم يذآر باالسم من هي المجموعات آما أنه لم يبين ما هي اإلجراءات اإلدارية التي خرقتها هذه المجموعات   2
  .أيضا؟
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ǈسƕǂ ƗƕيرƖ مǇ المسƌوليǇ المƕادريǂ Ǉاǈوا مǈاضǄيǑƼ Ǉ الحƨب . 1  
ýالمح.  

ǂاǈوا %)  47(مǇ17  ǅǌǈ اǕعضاƇ اǕرƶƕيǇ المƌسسيǈǋ Ǉاǁ مƕ Ǉي. 2  
ýب المحƨالح ǑƼ ǇيǄاضǈو م ƇعضاƊ.  

Ơ اǕمƾù Ǉ لدǎ مƮالùيǇ سواùƕاƇ المƌسسùلƯƶƕǄ مǇ اǕعض. 3  
Ɨدالƶو ال.  
  4 . Ǉر مƛǂƊ60  % واǈاǂ ƗǂحرǄل ǐƨǂالمر ƩǄƞالم ƇعضاƊ Ǉم

 Ɨƕسǈƕ ǐƊ ýب المحƨالح ǑƼ ǇيǄاضǈالم%  50م ƇعضاƊ Ǉم ǐƨǂالمر ƩǄƞ
  .ǂ Üاǈوا ƊعضاǑƼ Ƈ الحƨب المحý و تƨداد ǉƦǋ الǈسƗƕ محǄيا)94(

   ǚƛم ƗقǄƶالمت ǁǄتǂ ت التحقيقاتǌƞوا Ǒات التƕوƶƮال Ưƶƕ Ǐمشيرا إل
Ɨامƿا و إǌالمشار إلي Ǉاويǈƶال ǑƼ مرǕاƕ Ǉييǈƶود المƞو ǅدƶƕ  رƤǓا Ưƶƕال

ƜارƤالƕ.  

ǉƦǋ ýǂ Ǉ اريƗ و مƦ ƴلƎƼ ǁحقيقات ما تƨاƞ ýمƤتتما ردƕ ǉالقوǇƊ ý الت  
المƶطيات تتطǄب مǇ اǗدارƖ رƯƼ اعتماد ǉƦǋ المƕادرƖ إǊǈ الموƿف الوحيد 

ýوƌ1المس.  

  "حركة الوفاء و العدü"موƹƽ حƙ  : ƒƦانياـ   

عǏǄ لساǇ رئيسǌا مƭǈ ýǚƤ Ǉ الƕياǇ " حرƗǂ الوƼاƇ و الƶدý" ردت   
 ƣتاريƕ ǑƽحƮر  22الƕمƼوǈ2000 تو ǅت Ǒالت Ɨيقƛو الو Ɩدوǈال Ʃƽǈ ǑƼ اǌƶيƨ

 Ǉواǈتحت ع ƗيƽحƮال "ǅǌǄاطيƕƊ ا وǈا " حقائقǌǈتضم Ǒقاط التǈف الǄتƤم ǏǄع
Ǒحو التالǈال ǏǄع ƗيǄماعات المحƞو ال ƗيǄƤير الداƨرد السيد و:  

  

                                                 
  .6، 5، 4: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداوالت، المرجع السابق ص  1
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  حوü اǕدعاء بƉن بعƭ اǓعضاء المƊسسين كانوا مناضلين  ـ 1  
          Ý üالمح ƒƦفي الح  
  ǈالقا ǇƊ Ǐإل Ɨيقƛشارت الوƊ Ɨƿدƕ اب يحددƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉو

 Ɩالماد ǑƼ13  يرƨو ǇƊ و Ʃسƌضو المƶال ǑƼ اǋرƼب توƞالشروط الوا Ǌǈم
 ǅاǂحƊ ƴعتماد مǙب اǄف طǄم Ɨقƕمطا ǎمد Ɨƕƿمراƕ ǅقط القياƼ ýوƤم ƗيǄƤالدا

 Ɩمد ǑƼÜǙ ǅƊ Ǉوǈعتماد 60القاǙب اǄط Ƴإيدا ƣتاري Ǉم Ƈتداƕيوما ا  ǎلد
ÜǊارتƨو ǏǄع ǁلƦ و  و Ǉسسيƌالم ƇعضاǕاƕ ƗƮاƤال ƗداريǗات اƽǄالم ƩساƊ

 Ɩا المادǋتحدد Ǒاب 14التƨحǕاƕ ƭاƤال ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم.  

    ǏǄع Ɩارƨالو Ǐإل ǅعتماد المقدǙف اǄم ù Ɨيقƛحسب الو ù ǎد احتوƿ و
 ýǂو تش ÜƗدليƶال ƾƕالسوا ƗƽحيƮ ǁلƦ ǑƼ ماƕ ƗƕوǄالمط ƗداريǗا ƾائƛالو ƴميƞ

ƾƕالسوا ƗƽحيƮ Ǆع ƴالقاط ýالدلي ƗدليƶالǏ  Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا ƴميƞ ǇƊ
 ǅǌيǄع ǅǂالح ǅيت ǅو ل Ɨو السياسي Ɨيǈالمد ǅǌƿحقو ƗƼاǂƕ Ǉوƶتاتا مما يتمتƕ

مǇ  42و  29ممارسƗ الƶمý السياسǑ طƕقا لǄمادتيǇ يǅǌǄƶƞ مǄǋƌيƿ Ǉاǈوǈا ل
  .الدستور

  ǄƤالدا Ɩارƨو ǇƊ Ǉوǂ يضاƊ ǊيǄمردود ع ƜاƞحتǙا اƦǋ ǇƊ ماǂ تǈاǂ Ɨي
ǑƼ  تƋسيƩ الحƨب و ǈشرت وýƮ التƮريƕ ƠتƋسيسƿǊد واƼقت عǏǄ طǄب 
 ǅƿر Ɨالرسمي Ɩريدƞ64ال  ƣتاريƕ15/09/1995  ƖمادǄقا لƕ15ط  Ǉوǈالقا Ǉم

 ÜǇوǈالقا ǅاǂحƊ ƴف مǄالم Ɨقƕمطا Ɨƕاƿرƕ اǌيامƿ دƶƕ ابƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال
Ɨيǈالميدا ýيǋƋتحقيقات التƕ Ɨيǈƶالم ƠالƮالم ǅياƿ ردي وƽالùƶالم Ɨùحو ƗƼروý 

ƮƤشùمسق ǑƼ Ʃسƌعضو م ýǂ شاطǈ و Ɨي Ɩو دائر Ǌامتƿو مقر إ ǊسƊط ر
  .ǈǊشاط

   ƗƼاǂƕ ƴيتمت ǐائرƨƞ Ǉمواط ǐƊ ƴǈما يم ǁاǈǋ Ʃلي Ǌǈا Ǐإل ƗƼإضا
 Ǐإل ýتقاǈǙو اƊ تمدƶم Ǒب سياسƨح ǑƼ راطƤǈǙا Ɨو السياسي Ɨيǈالمد Ǌƿحقو
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ƞ Ǒب سياسƨح ƩسيƋت ǑƼ Ɨǂو المشارƊ رƤƈ إطار ǑƼ ýƤا يدƦǌƼ Üديد
Ɨ الحقوƾ و الحريات اǕساسيƗ و حقوƾ المواطǇ المضموƗǈ دستوريا ùممارس

 ƖمادǄقا لƕالدستور 32ط Ǉم Ǌسƽǈ Ǒالحال.  

  : ƙانياـ    
  ƫƢر من أما فيما يƙي %  60نسبة  أكƦمن أعضاء المجلس المرك
من أعضاء %  50الحƒƦ المحü و أن نسبة  مناضلين فيكانوا  للحركة

كانوا عضوا مƊسسا و عضوا بالمجلس المركƦي للحركة ) 94( منالمجلس 
  .ǇƤǉ1 النسبة أكبر في المستوǌ المحليأعضاء في الحƒƦ المحü و 

Ƽقد ǂƊدت الوƛيقƗ عǇƊ ǏǄ القراƖƇ اǕوليƗ لƦǌا اǗدعاƇ تƕيƕ ǇاǇ الوƨير   
Ɨǂف الحرǄم ǏǄتماما ع ƴǄيط ǅل ƩǄƞالم ƇعضاƊ ددƶƼ Ǌمحتويات ýǌƞو يǋ و 

ƗǂحرǄل ǐƨǂالمر  ƖمادǄقا لƕ61ط ǑساسǕا اǌǈوǈاƿ Ǉم  ǎدƶيت Ǚ60  عضوا
عضواÞ و ǂيف يمƕ)94 ( ǊǈǂرƊ  ǅƿساسياÜ متسائƗǄ مƊ Ǉيƞ ǇاƇ السيŇد الوƨير

حقا إǊǈ لتǈاƯƿ يƕرýǂƕ ƨ  فعضواÞ و تضي 34الƽارƾ الǐƦ يƸǄƕ  يرتƽس
الǐƦ " تدرƗƞ اǋǙتماǅ و التƮƕر و الوƿ"وضوƟ مستوǎ الǌƞد المƦƕوý و 

Þبƨف الحǄم Ɨير لدراسƨد الوŇالسي ǉǙوƊ!  

   ǐƨǂالمر ƩǄƞالم ƇعضاƊ دƞتوا ǇǂماƊ تحديد ǅدƶƕ ƇدعاǗا ǇƊ ماǂ
 ƴميƞƕ ƗƮاƤال ƗداريǗات اƽǄالمƼ ÜƩساǕا Ǉم ýاطƕ Ƈإدعا ǅǌƶم ƾتحقيǄل
 Üعضو ýǂ Ɨامƿديات إǄƕ ýƕƿ Ǉم ƗمǄالمس ƗامƿǗا Ɩادǌش ǏǄع ǐتحتو ƇعضاǕا

قيƾ مǅǌƶ مýƕƿ Ǉ المƮالƠ المǈƶيýƕƿ Ɨ اǈتǌاýƞƊ Ƈ الستيǇ يوما و تǅ إƞراƇ التح
ǑƼ الǈƶاويǇ المحددǑƼ Ɩ شǌادƖ اƿǗامƗ و ǋو ما يǅǌǈƊ Ǒǈƶ مƶروƼوǇ و Ɗ Ǚحد 

                                                 
أمام المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية  ةـ هذه الصيغة وردت في رد السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلي  1

  .6للمداوالت، المرجع السابق، ص 
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 Ǚإ ƜارƤالƕ دƞيو Ǚ ǊǈƊ و Üǚاطƕ ما وردǂ Ɨمات سريƲǈم Ǐإل Ǒتمǈي ǅǌǈم
  .1عضو واحد Ƽقط ƕاعتƕارǉ ممǚƛ لƞǄاليƕ Ɨالمƞǌر

عǏǄ مƴǈ و ƾǄƹ و تشميǈ2000  ƴوƼمƕر  15يوǅ  اǗدارƖ و ƿد ƿƊدمت  
ù ƗوƖ الƶموميùماý القƕùاستƶ" لƶدýحرƗǂ الوƼاƇ و ا" ر المùرǐƨǂ لحƨبالمق

ǊǄƤدا Ɩودƞالمو ƾائƛالو ƴميƞ ƖادرƮو م.  

   ǇƋƕ ýالقو ƴستطيǈ ǁلƦƕ وƖدارǗب اƨلح Ǒǈوǈاƿ يرƹ ǚتارت حƤد اƿ "
ýدƶو ال ƇاƼالو Ɨǂا" حر Ɩقوƕ تمدƶالم Ʃرǂالم Ǒǈعتماد الضمǙاƼ ǊيǄو ع ÜǇوǈلقا

 Ɩالماد ǑƼ22  Ǒو الت ÜƗاب السياسيƨحǕاƕ ƾǄƶالمت ǐضوƶال Ǉوǈالقا Ǉم
 Ɨممارسƕ الضار ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨوت الوǂحد لس ƴوض ýا تحاوǌتƶيƕطƕ

ارسÜƗù Ɨ تƕدو ƹير ممƗǈǂ التحقيǑƼ ƾ الممƨùاب السياسيùاƇ اǕحùحريƗ إǈش
 Ǒاليوم ƴƿو الوا ƴو تض Ü Ɩالسائد Əالطوار Ɨحال ýƲ ǑƼ ƗياليƤ و ýƕ Ǚ

رب ùالسǄطات الƶموميǑƼ Ɨ موƿف تƽضƼ ýيǊ الƞǄوƇ إلǏ استƶماý القوƖ و ض
قوù ƾارسƗ الحù ƴù عǏǄ ممù ƾù حتǈ Ǚ Ǐقوý المƗùǈ و التضييùالشرعي

رر دوù ǇƊ ǇاƊ Ƈو مùƕو الحريات اǕساسيƗ الƽرديƗ و الƞماعيƗ تحت ƹ ǐƊط
 ù عǏǄ اù ýƿǕ عǈاƇ إƮدار ƿرار ƕرƯƼ اǙعتماد طƕقا لǄشروط تǄǂف ƽǈسǌا

و اƞǗراƇات المحددǑƼ Ɩ القاǈوÜǇ و تمǂيǇ اǕعضاƕ ƇالتالǑ مǇ الطƦǋ ǑƼ Ǉƶا 
ƗƮتƤالم Ɨات القضائيǌƞال ǅماƊ القرار.  

  

  

  

                                                 
نوني على مزاعم وزير الداخلية أمام المجلس الشعبي الوطني، حقائقنا و أباطيلهم ، الجزائر، رد قا" حرآة الوفاء و العدل"  1

  .3، 2، 1.ص 2000نوفمبر  22
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   ƬǘƢة الüƬƻ الƙانيـ   

Ǒ مǇ شǇƊ ǊǈƋ يƛقý شرƳ لǚعتماد ƞƎǂراƇ إضاǑƼ اǈتقائإǇ تǂريƩ الم  
Ɗ ýƕƿ Ǉا مǌƕ امواƿ دƿ واǈاǂ ƗيƼات إضاƇراƞƎƕ ǅالقيا Ǉسسيƌالم ƇعضاǕا Ƈاƕع

و يƤوý  مƗǌƞ Ǉ و يرǇǋ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب السياسيƗ المǂرسǑƼ Ɨ الدستور
الوƨير المǄǂف ƕالداǄƤيƗ سǄطƗ تقديريƗ واسƗƶ تحد مǇ حريƗ إǈشاƇ اǕحƨاب 

ǑساسƊ Ǒسياس ƾحǂ ƶا يتƦل ÜǎرƤƊ Ɨǌƞ ǇمƦǋ Ɨƶƞمرا Ǉات يƇراƞǗا ǉ
عǏǄ  و مروƗǈ يƗ مستقǚƕ و استƕدالǌا ƞƎƕراƇات ƤƊرƛǂƊ ǎر تحرريƗاǈǙتقائ

  .الديمقراطيƗدوý الƹرار ما ǋو مƶموǄƹƊ ǑƼ Ǌƕ ýب 
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  الƢاتمــة

رǋا يƶد عمù ǚيƗ و تƋطيùيمǈǈǂا القوǇƋƕ ý إƿرار التƶدديƗ السياس  
ǚƕ ǑƼ Ɨدǈاƹ Üير ǇƊ الحياƖ إيƞاƕيا و ǈقǈ ƗǄوعيƗ عǏǄ طريƾ تǂريƩ الديمقراطي

 Ɩرƕتƶم Ơشرائ Ǉحرما Ǐإل ǎدƊ ƇاƮƿǗو ا ƗتقائيǈǙا Ǉوعا مǈ تƨرƕƊ ƗيǄمƶال
مƞتمƴ مǇ التƕƶير عǇ إرادتǌاÜ اǕمر الǐƦ يƌدǈƕ ǐا إلǏ التساýƌ عǇ مǇ ال

 1989الƺايƗ مǇ وراƇ إƿرار و اعتراف المƌسƩ الدستورǐ مƦǈ دستور 
Ɨ تƋتù ýƲ ǑƼ ǑاحدƊ ÜÞليست ǉƦǋ الƶمǄيƗ دعائيƕالتƶدديƶƕ Ɨد Ʋǈاǅ  الحƨب الو

ƺù ýط مǇ الداùƤالƛالƕ ƚض الǅداǇ الǌùƶا مƤتǄف ùǄƕوǙت التǑ تƶرùƼالتح
ǌا تǌǈƊ Ǐإل ƗƼإضا ÜÞƜارƤو الùإع Ǐدف إلùشرع Ƈطاù ǅالقائ ǅاƲǈǄل Ɩديدƞ Ɨي

Ü و إƃǙ 1و اǗطالƗ مǇ عمرƶƕ ǉد ǇƊ استƦƽǈت الشرعيƗ التاريƤيǂ Ɨامý مƶƽولǌا
ر ýǂ تǁǄ القيود و الƶراƿيý و الƽراƹات القاǈوǈيƗ التǈǈù Ǒا ƽǈ ǇƊسùيمǂ ǂيف

السياسيƗ و التǑ ترمǑƼ Ǒ مƞمǌǄا تضمǌǈا القاǈوǇ الƶضوǐ المتƕ ƾǄƶاǕحƨاب 
لǏ تحديد و رسǅ الƤريطƗ السياسيƗ و اƤتيار و اعتماد و التƶامý مƴ اǕحƨاب إ

ǐƊ ýǂتش Ǚ و Ɨالسياسي ƗƕƶǄقواعد الƕ ýƕتق Ǒالت ǅالقائ ǅاƲǈال ǏǄطر عƤ.  

   ǅعا Ʀǈو م ǊǈƊ وǋ ÜƗاعǈالق ǉƦǋ ƾميƶت Ǉيد مƨما ي Ǉ1999إ  ǅيت ǅل
اد ǐƊ حƨب رǅƹ وƞود ما يƨيد عƤ ǇمسƗ مشاريƿ ƴاƮƊ ǅحاǌƕا Ǝƕيداعǌا ماعت

ƗيǄƤالداƕ ƗƽǄǂالم Ɩارƨالو ǎمستو ǏǄ2ع Ɨممارس ǏǄع ƾالتضيي Ɨب سياسƕسƕ Ü
 ýيƿراƶال Ǉديد مƶال ƴو وض ƾا الحƦǋ ǅيǄتس ƯƼرƕ ƗقǄƶالمت ǁǄت ƗƮاƤ

 ǅو عد ÜƗيǄƤالداƕ فƃǄǂير المƨطرف الو Ǉف مǄالم Ƴإيدا ƣت لتاريƕƛالم ýƮالو
 ƟاƮƼǗ Ɩالمحدد Ɨيǈوǈالقا ýاƞǓا ǅاحتراƖدارǗا اǋرارƿ Ǉع.  

                                                 
ـ   1  CUBERTAFOND (B) : L’Algérie enquête de Démocratie pouvoirs N° : 52, 1990, 
p.117. 
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ǑƼ ا ǈرƹب ƞ ǚƶƼب إعادƖ الƲǈر ǑƼ القاǈوǇ إƦا ǈǂاǕمر الǐƦ يستو  
 ǏǄع Ǒǈƕم Ǒحقيق Ǒديمقراط ǅاƲǈ Ɨامƿإ ƃǙو إ ƗيǄǂالش Ʃو لي ƗيǄƶƽال Ɨدديƶالت

ƾا الحƦǋ ǇƎƼ ǑساسǕا Ǒالسياس  ǏقƕرسيƛƊ Ǉدو.  
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