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 مقدمة
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 : مقدمــة 
يو،  فيي كاحدة مف أسمى القيـ اإلنسانية، رؽ    تعبر الحرية عف حضارة المجتمع ك 

التي طالما كافح الشعكب في مكاجية السمطة العامة، مف أجؿ الحصكؿ عمييا ك 
ذا الكفاح بنص عمييا في اإلعالنات ك االتفاقيات الدكلية العيش في كنفيا، فتكمؿ ق

فتعززت أىمية إحتراـ حقكؽ ك حريات األفراد سكاء عمى المستكل الدكلي أك عمى 
 .المستكل الداخمي لمدكؿ، حيث تـ النص عمييا أيضان في الدساتير الجزائرية المتعاقبة

 ك ىي 1 ك الحرية في مفيكميا التقميدم كضع االنساف االنساف الذم ال يتبع سيدان 
أيضان مجمكعة مف الحقكؽ تكفؿ لمفرد القدرة عمى ممارسة شؤكف حياتو التي التي ال 

 . ك تعتبر مف أىـ الركائز التي يقـك عمييا النظاـ الديمقراطي 2يستغني عنيا 
    ك لمحرية صكر ك أنكاع شتى لعؿ مف بيف أىميا حرية التجمع التي تسمح لمفرد 

بااللتقاء مع غيره مف بني جنسو ك التكاصؿ معيـ ك التعبير عف ما يخالجيـ مف أفكار 
ك انشغاالت، ك ألف االنساف كائف إجتماعي بطبعو ال يمكنو مزاكلة حياتو بمعزؿ عف 

غيره مف أبناء بيئتو، كاف االلتقاء ك االنضماـ إلى غيره أمران ضركريان يمكنو مف التعبير 
 .ك تكصيؿ أراءه ك أفكاره ك إىتماماتو 

    ك غير خاؼ أف ىذه الحرية تعد دعامة ىامة تقـك عمييا ممارسة حريات أخرل، إذ 
أنو ليس باإلمكاف التحدث عف حرية التجمع بمعزؿ عف الحديث عف حرية االجتماع 

 .العاـ ك حرية التظاىر السممي 
مف كراء اختيار ىذا المكضكع يكمف في عامميف، االكؿ ذاتي كتمثؿ في  ك الدافع

حرصنا الشديد عمي االحاطة اكثر بيده الحرية دات الدكر الجبار في تغيير مسار 
الشعكب نحك االفضؿ،خصكصا مانعيشو في المرحمة الحاليو مف حياة الدكلة 

. الجزائرية
                                                 

 منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مكاجية سمطة الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية -1
، 1993، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، مصر، (دراسة مقارنة)

  .127ص
أفكار عبد الرزاؽ عبد السميع، حرية االجتماع، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، -  2
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اما الثاني مكضكعي يعكد الي قيمة ىده الحرية كدكرىا في ازدىار الشعكب كتقدميا كتمكينيـ مف 
التعبير عف اراءىـ كافكارىـ كالدفاع عف مصالحيـ الشتركو مف خالؿ ممارسة حرية االجتماع العاـ 

 ماىك افضؿ مف خالؿ ممارسة حرية كفي رقييـ كمطالبتيـ بالتغيير السممي كتطمعيـ الي 
. التظاىر

   ك غني عف البياف أف لمكضكع الحرية أىمية كبيرة ك ذلؾ يقينان بأنيامف أسمى ما 
بعبر عنيا الذات اإلنسانية لمفرد ك ميمو الفطرم ك الطبيعي لممجتمع ك االلتقاء مع 
غيره مف االفراد سكاء كاف ىذا االجتماع مؤقت مف خالؿ حرية االجتماع العاـ أك 

 .التظاىرة أك تجمع مستمر مف خالؿ الجمعيات ك األحزاب االسياسية 
    ك أىميتيا تتجمى أيضان فيما تمنحو لألفراد مف مساحات لمتعبير عف إىتماماتيـ 
الجماعية ك بااتالي تبعث فيو ركح التشارؾ ك االنضماـ، ك منو اإلحساس بكحدة 

المصير ك السعي الى ضماف تحسيف ىذا المصير ك بالتالي يعكد بالنفع لمدكلة عمى 
جميع األصعدة كما انيا  تعتبر متنفس لألفراد يستطيعكف مف خالليا التعبير عف 

 .ألخ ... غضبيـ إزاء نظاـ ما أك مكقؼ 
   كـ أف ممارسة ىذه الحرية في دكلة ما يعطي الصكرة الحضارية ك الديمكقراطية 
ليذه الدكلة ك ذلؾ مف باب أنيا تجيز ىذه الحريات ك تسمح بممارستيا ما يفيد أنيا 

تحتـر حقكؽ ك حريات مكاطنييا، ك عميو فإف أىمية ىذه الحرية تنبع مف أىمية حقكؽ 
 .االنساف ك حرياتو بصفة عامة 

    ك اليدؼ مف كراء ىذه الدراسة ىك بياف التنظيـ الذم كضعو ىكؿ مف المشرع 
الدستكرم ك العادم لحرية التجمع بصكرىا ك التطرؽ ألى اإلجراءات المتبعة في سبيؿ 

 .تنظيـ ىذه الحرية ك ايضان إراز ركافد ممارستيا 
 : ك لمناقشة ىذا المكضكع طرحنا اإلشكالية التالية 

ما االطار القانكني لممارسة حرية التجمع بكؿ صكرىا ؟ ك ىؿ صمف ىذا االطار 
 .القانكني الممارسة الفعمية ليذه الحرية ؟ 

ك لإلجابة عف ىذه اإلشكالية إعتمدنا المنيج الكصفي المناسب لطبيعة 
. المكضكع
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 تـ تقسيـ الدراسة إلى فصميف، ُيعنى الفصؿ األكؿ بتأصيؿ ك تنظيـ حرية 
االجتماع العاـ ك حرية التظاىر كآليتيف لممارسة حرية التجمع أما الفصؿ الثاني خص 

 .بالجمعيات كاالحزاب السياسية كإطار قانكني لممارسة حرية التجمع كالمظاىرات
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 كأليتيف لممارسة  تأصيؿ ك تنظيـ حرية االجتماع العاـ ك حرية التظاىر:األولالفصل 
 . حرية التجمع

تعتبر حرية االجتماع النكاة األساسية في بناء ك تككيف رأم عاـ فعاؿ عف 
ذات االىتماـ المشترؾ ك الدفاع عنيا مف خالؿ تجمع مجمكعة طريؽ مناقشة المسائؿ 

المبتغى، األمر نفسو ينطبؽ مع مف األفراد في مكاف معيف يربطيـ ذات اليدؼ ك ذات 
حرية التظاىر، حيث أنيا ىي األخرل تتطمب تجمع عدد مف األفراد قصد التعبير عف 

آرائيـ ك انشغاالتيـ الكاحدة، يككف كؿ ىذا في إطار قانكني منظـ، ك ىك ماتسعى 
الدراسة إلى تبيانو مف خالؿ اإلحاطة بيما ػ حرية التظاىر ك حرية االجتماع العاـ ػ 

لدرجة تمكف مف إزالة ما قد يكتنفيا مف غمكض ك ما يثار مف تساؤالت حكؿ 
مفيكميما ك تحديد عناصرىما ك كذا تميزىما عف غيرىما مف الحريات ك المفاىيـ، كؿ 
ىذا مف خالؿ المبحث األكؿ، أما المبحث الثاني فقد عمدنا تحديد شركط الممارسة ك 
اإلحاطة بالعقكبات المقررة عمى مخالفة ىذه الشركط، ك ىذا مف باب تحديد التنظيـ 

 .القانكني لكؿ منيا 
 . ماىية االجتماع العام و المظاىرات: المبحث األول 

 .لكؿ انساف جممة مف الحقكؽ ك الحريات يتمتع بيا ك ىي مكفكلة لو قانكنان 
مف ىذه الحقكؽ ك الحريات ما يمارس بصكرة منفردة دكف الحاجة إلى مشاركة 

الغير فييا، ك منيا ما يمارس بصفة جماعية ك ىذا نظران لتداخؿ ك تشابؾ مصالح 
األفراد ك اىتماماتيـ ك سعييـ لمتعبير عنيا بشكؿ جماعي، إذ أنو ال يمكف تصكر 
ممارستيا بمعزؿ عف اآلخريف ك مف ىذه الحريات حرية االجتماع العاـ ك حرية 

. التظاىر 
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  .مفيوم اإلجتماع العام: المطمب األول 
إف مفيـك ك مضمكف ىذه الحريات يبقى غير محدد ك غير ثابت، حيثى أنو 
يختمؼ مف دكلة إلى أخرل نظران لنظاـ الحكـ فييا ك ما يحدده مف مجاالت لمحرية  

كما أنو قد يختمؼ في ذات الدكلة مف حيف آلخر كفؽ ما تحتمو الظركؼ السياسية ك 
االقتصادية ك االجتماعية، ك مف خالؿ ىذا المطمب نقؼ عند تعريفيا ك تحديد 

 .عناصرىا ك تمييزىا عف غيرىا مف الحريات 
 .تعريف االجتماع العام : الفرع األول

 . ىك إنضماـ الناس بعضيـ إلى بعض ك إتفاقيـ ك إتحادىـ :االجتماع لغة
إجتمع الناس أم إلتقك في مكاف ك زماف معيف، ك يجتمع المصدر منيا اجتماع ك 
االجتماع لغكيان تطمؽ عمى جماعة مف الناس مجتمعيف لغرض معيف، ك االجتماع 

 1 .عكس التفرقة 
 فإف الفقياء إختمفك ك تباينك في محاكالتيـ إلعطاء تعريؼ التعريف الفقييأما عف 

 :لحرية االجتماع العاـ، ك مف ىذه التعاريؼ نجد أبرزىا 
االجتماع العاـ عبارة عف تجمع مؤقت لعدد مف )) M.Hauriouتعريؼ الفقيو الفرنسي 

 ( .(األفراد لتحقيؽ كحدتيـ أك التفكير معان 
عبارة عف تجمع مؤقت لعدد مف األشخاص بناءن ))عرفو انو George burdeauك الفقيو 

عمى تدبير أك تنظيـ سابؽ بغرض سماع ك عرض األفكار ك تبادؿ اآلراء ك التشاكر 
 2 .مف أجؿ الدفاع عف المصالح المشتركة

                                                 

ذكرة لنيؿ درجة الماجيستر في القانكف ، ـممارسة حرية التجمع في الجزائرحداد صكرية، - 1
  .31العاـ، كمية الحقكؽ، قسـ القانكف العاـ، جامعة سطيؼ، دكف ذكر السنة، ص

سمطات الضبط اإلداري في مجال ممارسة حرية االجتماعات أكرده محمد فتح الباب السيد، - 2
، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، العامة
    . 127، ص1993
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يف التعريفيف أنيما ركزا عمى العناصر المككنة لحرية ذك ما يستخمص مف ق
االجتماع ك ىي عنصر التأقيت ك التنظيـ ك التدبير ك عنصر اليدؼ المشترؾ ك ىك 

. ات االىتماـ الكاحد ك تبادؿ األفكار ك تككيف اآلراء ذالدفاع عف المصالح 
أما الفقو المصرم فيرل االجتماعات العامة أنيا ىي التي ُتعقد لممناقشة ك تبادؿ اآلراء 

 1 .ك يسمح فييا بالحضكر ألم شخص مف غير دعكة 
ك يذىب األستاذ عبد الغني بسيكني أف ىذه الحرية تعني تمتع الفرد بالحؽ في 

االجتماع مع مف يريد مف االفراد االخريف في مكاف معيف ك في الكقت الذم يراه 
لمتعبير عف اآلراء ك كجيات النظر سكاء بالخطب ك الندكات ك المحاضرات أك 
بالمناظرات ك المناقشات ك غيرىا مف الكسائؿ ك استخالص النتائج ك إصدار 

 2 .المنشكرات ك البيانات التي تتضمف المقرارات أك التكصيات 
 89 مف قانكف 02ك قد عرؼ المشرع الجزائرم االجتماع العاـ في نص المادة 

االجتماع العمكمي  )) المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات العمكمية بالقكؿ 28ػ 
تجمير مؤقت ألشحاص، متفؽ عميو ك منظـ في مكاف مفتكح لعمـك الناس قصد تبادؿ 

ما يالحظ مف ىذا التعريؼ أف المشرع ؛ 3 ((أفكار ك الدفاع عف مصالح مشتركة 
أعطى لإلجتماع العمكمي ك التجمير ذات المعنى حيف عرؼ االجتماع العمكمي 

المتعمؽ 19 ػ 91 مف قانكف 02بالتجمير، االمر الذم تداركو مف خالؿ المادة 
االجتماع  ))، حيث نص عمى 28 ػ 89باالجتماعات ك المظاىرات ك المعدؿ لقانكف 

                                                 

حرية االجتماع في إنجمترا و فرنسا و مصر، بحث مقارن منشور أنظر الدكتكرسعد عصفكر، - 1
، دار النشر لمجامعات المصرية، 1952، السنة الثالثة، يناير بمجمة مجمس الدولة المصري

  .233القاىرة، ص
، منشاة المعارؼ، النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيكني عبد اهلل، - 2

 .277، ص1997اإلسكندرية، 
 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرة العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89قانكف- 3

 .1990 يناير 24، الصادر بتاريخ 04جريدة رسمية عدد 



  كأليتين لممارسة حرية التجمع تأصيل و تنظيم حرية االجتماع العام و حرية التظاىر:            الفصل االول
 

7 

 

العمكمي تجمع مؤقت ألشخاص متفؽ عميو، ُينظـ خارج الطريؽ العمكمي ك في مكاف 
مغمؽ يسيؿ لعمـك الناس االلتحاؽ بو قصد تبادؿ األفكار أك الدفاع عف مصالح 

،أدخؿ المشرع  تغيرات في ىذا التعريؼ حيث اتجو نحك التدقيؽ في 1 ((مشتركة 
 .المصطمحات بما يفيد التقييدعمى عكس التعريؼ السابؽ 

 .عناصر االجتماع العام: الفرع الثاني
تقـك العناصر المككنة لإلجتماع العاـ أساسان عمى أنو دك طابع مؤقت، منظـ ك 

 .مدبر لو مسبقان ذك ىدؼ، ك أيضان عنصر عمكمية الدعكات 
  عنصر التأقيت: أواًل 

 المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات 19 ػ 91 مف القانكف 02 نصت المادة 
عمى أف االجتماع العمكمي تجمع مؤقت، أم أنو محدد مف حيث الزمف الذم يستغرقو 
فيك غير مستمر، فمعنى التأقيت ينصرؼ إلى أنو يمـز أف ينعقد االجتماع العاـ أثناء 

 2 .فترة زمنية محددة 
  عنصر التنظيم و التدبير المسبق: ثانياً 

 مف خالؿ ىذا العنصر يعتبر االجتماع العمكمي ليس مجرد تجمع عفكم أك 
تجمعان بالصدفة كانما ىك حادث عمدم يتطمب االعداد لو مسبقا كتكجد نية بيف 

 3 .اعضائو ك إرادة مشتركة لإلجتماع 
 :ك يتضمف ىذا العنصر شقيف يتمثالف في 

                                                 

 المتعمؽ باالجتماعات العمكمية، جريدة 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91قانكف  - 1
  .1991 ديسمبر 04 الصادر بتاريخ 62رسمية عدد 

، دارالنيضة العربية، القاىرة، مصر (دراسة مقارنة)حرية االجتماع عمرك أحمد حسبك،  - 2
  .110، ص1999

عالقة الفرد بالسمطة، الحريات العامة و ضمانات ممارساتيا مشار إليو بد المنعـ محفكظ، ع -3
 .152، 151ص
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: الشق األول
 عنصر التدبير السابؽ لإلجتماع أم أنو كليد االعداد المسبؽ ك ليس الصدفة، 
إذ أنا ىذا ما يميزه عف غيره مف التجمعات التي تحدث بالصدفة أك بطريقة عشكائية، 

 .فيك اجتماع متعمد
: الشق الثاني

فيتمثؿ في التنظيـ أم أنو يسير كفؽ قكاعد ك ضكابط محددة تنظـ سيره منذ 
بدايتو حتى نيايتو  ك ذلؾ تحاشيان إلنحناء االجتماع العاـ منحنى آخر غير ذلؾ 

المنحنى الُمبتغى منو ك خركجو عف قكاعد السيطرة ك االنضباط ك بالتالي االضرار 
 1. بالنظاـ العاـ 

: ثالثًا ـ عنصر اليدف
 ك ىدؼ االجتماع العاـ يتمحكر حكؿ ممارسة حرية الرأم ك التفكير ك التعبير 

 . ك عرض ك تبادؿ اآلراء ك األفكار ك الدفاع عف المصالح ذات االىتماـ المشترؾ
 :  رابعًا ـ عمومية الدعوات

ك المقصكد منيا ىك عدـ حاجة االجتماع العاـ لدعكات شخصية أك اسمية، بؿ 
يتسنى ألم فرد المشاركة فيو دكف أم دعكة، أك قد تككف دعكة كاحدة كافية لحضكر 
عدد غير محدد مف االفراد كاألشخاص، فااالجتماع  العاـ تككف فبو الدعكة مفتكحة 
لكؿ االفراد الراغبيف في حضكره، حيث ىذا ما يميزه عف االجتماع الخاص الذم 

 2 .يتطمب لحضكره دعكات شخصية ك اسمية 

 
                                                 

جرائم االجتماعات  ك مايمييا، د حسف الجندم، 133 محمد فتح الباب، الرسالة السابقة ص-1
، 2003 ػ 2002، دار النيضة العربية، مصر، (دراسة مقارنة)العامة و المظاىرات و التجمير 

 . ك ما يمييا 16ص
 . ك ما يمييا111، مشار إليو، ص(دراسة مقارنة)حرية االجتماع عمرك أحمد حسبك، - 2
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 .تمييز االجتماع العام عن غيره من الحريات :  الفرع الثالث
 :أواًل ـ حرية االجتماع و حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية 

 حرية العقيدة ك ممارسة الشعائر الدينية ىي حرية الفرد في االعتقاد بالديف 
الذم يراه مناسبان ك التمسؾ بو، ك أف يتمكف مف ممارسة الشعائر الدينية كقت ما أراد، 
عمى اف تمارس ىده الشعائرفي حدكد النظاـ العاـ الذم تفرضو الدكلة، أم عدـ ترؾ 
العناف ليذه الحرية بؿ ُأحيطت بسياج مف القيكد ك الضكابط الغرض األساسي منياىك 

 1 .حماية النظاـ العاـ 
ك لحرية ممارسة الشعائر الدينية أىمية كبيره ك ذلؾ إلرتباطيا الكثيؽ بكياف 
الفرد ك ما تمنحو لو مف شعكر بالرضا ك إطمئناف النفس، لذلؾ كفمت ليا الحماية 

الكافية في الشريعة اإلسالمية ك اإلعالنات الدكلية لحقكؽ االنساف، ك بيذا لـ ُتخضع 
االجتماعات الدينية ألحكاـ االجتماعات العامة، ك ىذا عمى الرغـ مف التشابو الحاصؿ 

بينيما، ألف التسميـ بكجكد حرية العقيدة ك ممارسة الشعائر الدينية يقضي التسميـ 
 2  .بحرية المناقشات في ىذا المجاؿ ك بالتالي التسميـ بحرية االجتماع 

 : حرية االجتماع و حرية الرأي ػ ثانياً 
 يقصد بحرية إبداء الرأم أف االنساف يعبر عف رأيو بكسائؿ مختمفة سكاءعف 
طريؽ اإلذاعة أكالصحافة أكالنقابات فحرية الرأم تحتكم في مضمكنيا عمى كثير مف 

                                                 

مجمة القانكف ك االقتصاد، جامعة القاىرة، حدود سمطة الضبط اإلداري،  محمد عاطؼ البناء، -1
  .85، ص1980مصر العدداف الثالث ك الرابع، مطبعة جامعة القاىرة سنة 

، مذكرة لنيؿ درجة حرية االجتماع العام في الجزائر بين التنظيم و التقييدحبشي الزرؽ،  - 2
  25، ص2008ماجيستر في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة كسعيدة، 
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الحريات، حيث أنيا تعتبرحؽ طبيعي لإلنساف إذ كانت كالتزاؿ عامالن كبيران في تقكيـ 
 1 .األمـ مف الكجية السياسية ك العممية ك االجتماعية

ك تتصؿ حرية الرأم بحرية االجتماع إتصاالن كثيقان، بؿ أنو يتضح أف حرية االجتماع 
تعد كسيمة مف كسائؿ ممارسة حرية الرأم، ألف عقد االجتماعات يككف لمتعبير عف 

اآلراء ك األفكار ك اليتسنى ذلؾ إال عف طريؽ حرية الرأم، فمف المستحيؿ منح حرية 
االجتماع منفصمة عف حرية الرأم حيث أف ىذه األخيرة تفقد قيمتيا مف دكف تكريس 

حرية االجتماع ك التي تككف بمثابة إحدل الضمانات لممارسة حرية الرأم لذلؾ 
 2 .يستحيؿ الفصؿ بينيما

 .مفيوم المظاىرات: المطمب الثاني
تعتبر حرية التظاىر مف أبرز الحريات التي يستطيع األشخاص مف خالليا 

التعبير عف أفكارىـ ك آرائيـ ك كذا انشغاالتيـ سكاء لمسمطة أك لمرأم العاـ، كما أنيا 
تأثر في جميع المجاالت سكاء السياسية، االجتماعية، االقتصادية أك الثقافية، إذ أنيا 
تعتبر كسيمة لإلحتجاج ك تسعى لمتعبير السممي الرافض لكضع معيف في أم مجاؿ 

 .كاف 
ىذه الحرية التي أصبحت تطرح نفسيا ك بقكة في عصرنا الراىف حيث أصبحت 
مشيدان مألكفان في العديد مف الدكؿ؛ عمدنا في ىدا المطمب تعريفيا كتحديد عناصرىا 

. ككذلؾ تمييزىا عف غيرىا مف المفاىيـ
 
 

                                                 

، دار قباء الرأي العام طبيعتو و تكوينو و قياسو و دوره في السياسة العامة د أحمد بدر، -1
 . ك ما يمييا 269لمطباعة ك النشر ك التكزيع، ص

  دار أحكام المحكمة الدستورية العميا في الحريات، الحراسة و الممكيةعمي عكض حسف،  - 2
 65 ص1999الكتب القانكنية المجمة الكبرل، سنة 
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 .تعريف المظاىرات: الفرع األول
عرؼ مجمع المغة العربية المظاىرة بأنيا إعالف رأم أك إظيار عاطفة في 

 1 .صكرة جماعية
 عمى أنيا تعبير جماعي عف Duosك    Auby    أما مف الناحية الفقيية عرفيا كؿ مف

جتماعية أكدينية كأف أىـ ما  قتصادية أكا  إرادة أكأفكارمعينةأيان كانت طبيعتيا سياسية أكا 
يميزىا أنيا تعقد في الطريؽ العاـ فإذا انعقدت خارج الطريؽ العاـ فإنيا تصير إجتماعان 

 .2 

رادة جميع المتظاىريف نحكىدؼ  حسب ىذا التعريؼ فإف المظاىرة ىي إتحاد فكركا 
معيف، بغض النظرعف طبيعتو،كما أنو أعطى أىـ ميزة قد تميزىا عف االجتماع العاـ 

 .كىي مكاف تنظيـ المظاىرة 
 بأنيا تجمع لألفراد في الطريؽ العاـ لمتعبيرعف رأييـ مف burdeauك يرل األستاذ 

شارتيـ أكىتافاتيـ   3 .خالؿ تجمعيـ أكا 
أما جانب آخر مف الفقو فرأل أف المظاىرات إستخداـ لمطريؽ العاـ مف قبؿ 
عدد مف األشخاص إما بطريقة متحركة أك ثابتة، بقصد التعبير بطريقة جماعية ك 
رادة مشتركة  .4عمنية، مف خالؿ حضكرىـ ك عددىـ، كمكاقفيـ كىتافاتيـ عف رأم كا 

ما قد اليعطي مفيكمان  (إستخداـ لمطريؽ العاـ  )ىذا التعريؼ كظؼ مصطمح 
كاضحان لحرية المظاىرات عمى اعتبار أف الطريؽ العاـ قد يستخدـ لعدة أغراض ك 

 .ليس فقط حكران عمى المظاىرات 
                                                 

، دار الفالح لمنشر، مصر، بدكف ذكر سنة حكم المظاىرات في اإلسالمأحمد بف سميماف، -  1
 .10النشر، ص

، المرجع سمطات الضبط في مجال ممارسة االجتماعات العامةمحمد أحمد فتح الباب السيد، - 2
  .169السابؽ، ص

  .84،رسالة مشار الييا، صحرية االجتماع أفكار عبد الرازؽ السميع،  -3
  28، مشار إليو صجرائم االجتماعات العامة و المظاىرات و التجميرحسف الجندم،  -4
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 15أما عف تعريؼ التظاىر في التشريع الجزائرم فقد عرفو المشرع في المادة 
المظاىرات العمكمية ىي  )) 28 ػ 89 المعدؿ كالمتمـ لقانكف 19 ػ 91مف قانكف 

المكاكب كاالستعراضات أك تجمعات األشخاص،كبصكرةعامةجميع التظاىرات التي 
 1(. (تجرم عمى الطريؽ العمكمي،تخضع المظاىرات العمكمية إلى ترخيص مسبؽ

أكؿ ما قد يثير االنتباه في تعريؼ المشرع الجزائرم لممظاىرات ىك استخداـ 
لفظ المظاىرات العمكمية،كىككصؼ الينطبؽ عمى حرية المظاىرات،إذ أنو ال مجاؿ 

لمتمييز بيف مظاىرات عامة مفتكحة لجميع الناس كمظاىرات خاصة ألشخاص 
. محدديف بذكاتيـ 

 .عناصر المظاىرات : الفرع الثاني
ال تختمؼ عناصر حرية المظاىرات عف عناصر حرية االجتماع ك ذلؾ راجع لمتشابو 

 . فالمظاىرات. الكارد بينيما عمى اعتبارىما مف الحريات الجماعية 
  تجمع مؤقت :أوالً 

  يجرم خالؿ فترة زمنية محددة، فيك غير متكاصؿ ك إنما محدد مف حيث الزمف 
 .الذم يستغرقو 
حيث خصت المظاىرات بضكابط معينة تنظـ سيرىا، فيي ليست بتجمع : تجمع منظـ 

عفكم أك التجمع الطارئ اليمجي الذم مف شأنو االخالؿ بالنظاـ العاـ بؿ تكجد فيو 
 .إجراءات تنظيمية تعمؿ عمى المحافظة عمى النظاـ العاـ 

 
 
 

                                                 

مشار المتعمؽ،بااالجتماعات كالمضاىرات العمكميو 1991ديسمبر02المؤرخ في19ػ91قانكف - 1
 .إليو
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 المظاىرة تجمع ىادف: ثانياً 
كاليدؼ منيا يتجمى في التعبيركبصكرة جماعية عف ما يخالج االفراد مف 

أفكاركاىتمامات سياسية أكاجتماعية أكغيرىا كالدفاع عنيا،كأيضان التعبيرعف رفضيـ أك 
 .تأييدىـ لمكاقؼ معينة،أكمف أجؿ احياء مبدأ أكتخميد ذكرل 

  المظاىرات تجمع عمى الطريق العام: ثالثان 
  1 . حيث أف أىـ ما يميز المظاىرة ككف أف ممارستيا تتـ في الطريؽ العاـ 

 .تمييز المظاىرات عن غيرىا من المفاىيم :  الفرع الثالث
ك المقصكد ىنا بغيرىا مف المفاىيـ تمؾ التي تشترؾ معيا في خصائص معينة ك 

 .تختمؼ في أخرل أم المفاىيـ التي تقـك ايضان عمى أساس تجمع لألفراد 
 : المظاىرة و الحشدأكالن 

 الحشد الذم ُيعرؼ عمى أنو اجتماع عدد مف األشخاص في مكاف ما، لفترة 
محددة دكف انعقاد أك تنظيـ مسبؽ، كالتجمع أماـ المساجد المحالت التجارية، أك في 

المالعب الرياضية ك دكر السينما كغيرىا، أم المقصكد ىنا تمؾ التجمعات التي تحدث 
 2.بصكرة عفكية عف طريؽ الصدفة في حياتنااليكمية المختمفة 

  المظاىرة و التجمير: ثانياً 
ُيعرؼ التجمير بأنو تجمع غير قانكني في طريؽ أك مكاف عاـ لألشخاص 

بغرض استيداؼ االخالؿ بالنظاـ العاـ ك خرؽ القكانيف التنظيمية ك ىك نمكذج عديـ 
،إذ ىذا ما يميزالتجميرعنالمظاىرة، فالمظاىرة كما رأينا حرية دستكرية 3 التنظيـ كالقيادة 

                                                 

  .46، رسالة مشار إلييا، صممارسة حرية التجمع في الجزائر حداد صكرية،  -1
، مذكرة ماستر كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، حرية التجميرزغالمي لطيفة، - 2

 .43، ص2016 ػ 2015جامعة تبسة ،
،منشأة المعارؼ المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسيةسعد عصفكر،  - 3

  .241، ص1980اإلسكندرية، مصر، 
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كأسمكب قانكني تمجأ لو بعض االفراد لمتعبيرعف آرائيا في مكاضيع كمسائؿ معينة في 
حيث حددت  1 حيف أف التجميريشكؿ جريمة منصكص عمييا في قانكف العقكبات

ُيحظر ارتكاب األفعاؿ  )) مف قانكف العقكبات حاالت التجمير اد جاء فييا 97المادة 
.  التالية في الطريؽ العاـ أك في مكاف عمكمي

 .ػ التجمير المسمح
 2 (.(ػ التجمير غير المسمح الذم مف شأنو االخالؿ بالنظاـ العمكمي 

ظاىران،اكادا كاف عدد منيـ فالتجمير المسمح يككف متى كاف أحد االفراد فيو يحممكف سالحان 
 .يحمؿ أسمحة مخبأة أك أية أشياء ظاىرة، استعممت أك استحضرت إلستعماليا 

 .أما غير المسمح الذم مف شأنو أف يخؿ باليدكءالعمكمي 
ك شركط قياـ جريمة التجمير ىك أف يتـ عمى الطريؽ العاـ، ك قد تـ تحديد 

، إذ ىك كؿ شارع اك 28 ػ 89، مف قانكف 16/2مفيـك الطريؽ العاـ مف خالؿ المادة 
طريؽ أكجادة أكنيج أكساحة أكسبيؿ مف سبؿ المكاصالت المخصصة لإلستعماؿ 

 3 .العمكمي 
ك الشرط الثاني ىك أال يتفرؽ المتجميركف بعد إنذارىـ بالتفرؽ مف طرؼ 
السمطات المختصة، لذلؾ ال نككف أماـ جريمة التجمير إال بعد اإلنذار ك رفض 

                                                 

، ديكاف دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد اهلل سميماف،   - 1
  .49، ص1998المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

جريدة  1966 يكنيك سنة 08 ىػ المكافؽ ؿ 1389 صفر 18 المؤرخ في 156 ػ 66االمر رقـ  2
 19 الصادر بتاريخ 02-16بمكجب القانكف يتضمف قانكف العقكبات المعدؿ ك المتمـ ، 49رسمية 
 .37، جريدة رسمية عدد 2016يكنيك 

 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89قانكف - 3
 .سالؼ الذكر
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االستجابة لو كيشترط في اإلنذار أف يككف فعاالن، أم صريحان كاضحان يصؿ إلى مسامع 
 1. الجميع سكاء تـ ذلؾ بمكبرات الصكت أك إشارات أخرل 

كاعتبرالمشرع الجزائرم المظاىرة غيرالمرخصة مف الجيةالمختصة أكالتي تستمر 
، كؿ مظاىرة تجرم بدكف 19 ػ91 مف قانكف19بعد منعيا تجميران حسب نص المادة 
 2. ترخيص أك بعد منعيا تعتبر تجميران 

 ك بالتالي تختمؼ المظاىرة عف التجمير، األكلى تخضع لنظاـ الترخيص، 
األمر الذم يفترض كجكد إتفاؽ مسبؽ لممتظاىريف ،أما التجمير فال يشترط كجكد 

إتفاؽ بيف األشخاص المككنيف لو بؿ يكفي حصكؿ التجمع عَرضان ك مف غير اتفاؽ 
سابؽ ك بتالي فإف التظاىر إذا تـ في حدكد القانكف فيك مشركع، بينما التجمير فيك 

. تجمع مخالؼ لمقانكف 
أما نقاط أشتراكيما، كالىما قد يستيدؼ التأثير عمى السمطات العامة، إال أف 

التجمير بخالؼ التظاىر، يستعمؿ ػ في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ ػ القكة أك التيديد 
 3.باستعماليا 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .50، مشار إليو صدروس في شرح قانون العقوبات الجزائري عبد اهلل سميماف،   - 1
 المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات، سالؼ 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91قانكف  - 2

 الذكر
، دار النيضة حرية التظاىر و إنعكاس طبيعتيا عمى التنظيم القانونيرفعت عيد السيد،   - 3

  .27 ػ26، ص2008العربية، القاىرة، 
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الشروط والضوابط القانونية لممارسة حرية االجتماع العام : المبحث الثاني
 و المظاىرات 

لألفراد حؽ في ممارسة مختمؼ الحقكؽ كالحريات المكفكلة ليـ دستكران كقانكنان ك 
لكف حتى ال تككف ىذه الممارسة بطريقة ىمجية عشكائية كأيضان ضمانان لحفظ ك حماية 

النظاـ العاـ تكجب إخضاعيا لنظاـ قانكني معيف ُيستمـز إحترامو كالتقيد بو حتى ال 
 .تنقمب الحرية الى نكع مف الفكضى ك اليمجية 

ك تعتبر حرية االجتماع العاـ ك حرية المظاىرات كغيرىا مف الحريات تخضع 
ىي األخرل لضكابط مف شأنيا تنظيـ ممارسة ىذه الحقكؽ، حيث ىذا ما سنتطرؽ إليو 

 .في المطمبيف األكؿ كالثاني
 الشروط والضوابط القانونية لممارسة حرية االجتماع العام: المطمب األول

ك تتمثؿ في جممة الشركط التي عكؼ المشرع عمى كضعيا ك التي مف شأنيا 
كما سبؽ القكؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ ىذه الشركط يتكجب االلتزاـ بيا مف قبؿ 

االفراد عند ممارستيـ ليذه الحريات ك ذلؾ إلضفاء الصبغة القانكنية عمى ىذه 
 .المارسة

 .التصريح المسبق: الفرع األول
التصريح أك االخطار المسبؽ يتمثؿ في مسعى يقـك بو االفراد لدل سمطة 

حاطتيا  الضبط اإلدارم قبؿ الشركع في ممارسة الحرية أكالنشاط االقتصادم أكغيره كا 
عممان بانعقاد العـز عمى ممارستو لما قد يككف لمزاكلتو فعميان مف إنعكاسات كأثار سمبية 
عمى النظاـ العاـ، ك كذلؾ لما لمتصريح ك التعبير عف اإلرادة ك الرغبة مف فائدة مف 

 1. الناحيتيف القانكنية ك العممية، إما لممصرح نفسو أكاإلدارةالمصرح لدييا

                                                 

، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، الُرخص اإلدارية في التشريع الجزائريعزاكم عبد الرحماف،  - 1
  .203، ص2006 ػ 2005جامعة الجزائر، 
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االجراء الذم بمقتضاه يتـ إستئذاف اإلدارة  ))كعصمت عبد اهلل الشيخ بأنو 
 : ، مكضحان أف الترخييص بيذا المعنى يقـك عمى عناصر ىي((بممارسة نشاط معيف 

ػ اف ىناؾ حرية أك نشاطان يستكجب المشرع لممارستيا الحصكؿ مقدمان عمى االذف مف 
 .اإلدارة 

ػ إستئذاف اإلدارة في ممارسة ىذه الحرية أك النشاط، حيث ال تستطيع اإلدارة منع 
 .االفراد مف التقدـ بطمب الحصكؿ عمى االذف 

كقاؿ عنو أيضان بأنو مجمكعة البيانات يقدميا الشخص لجية اإلدارة المختصة 
بغرض تنبيييا عف عزمو عمى ممارسة نشاط معيف كليس طمبان كال إلتماسان بمارسة 

 1 .النشاط 
حسب ىذا التعريؼ فإف التصريح يضـ جممة مف البيانات، تقدـ لييئة إدارية 

 المتعمؽ 28 ػ89 مف قانكف  04مختصة ىذه البيانات نصت عمييا المادة 
كؿ اجتماع عمكمي يككف مسبكؽ  ))باالجتماعات ك المظاىرات العمكمية نص عمى 

بتصريح يبيف اليدؼ منو ك مكانو، كاليـك كالساعةالمذيف يعقد فييا كمدتو كعدد 
 2 (.(األشخاص المقرر حضكرىـ ك الييئة المعنية بو عند االقتضاء 

    ما يممس مف ىذه البيانات التي أشترطيا المشرع نكع مف الشدة ك التقييد، كحثو 
مثالن عمى ذكر عدد األشخاص المقرر حضكرىـ، االمر الذم يتعارض مع مفيـك 

االجتماع العاـ كطبيعتو كذلؾ عمى اعتبار أنو إجتماع مفتكح لعمـك الناس دكف تحديد 
 .كمنو فإنو يصعب تحديد األشخاص المقرر حضكرىـ 

                                                 

، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية النظام القانوني لحرية انشاء الصحفراجع مؤلفة  - 1
  .72، ص1999القاىرة، مصر، 

 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89قانكف - 2
 .سالؼ الذكر
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 91 مف القانكف05أما عف الييئة االدارية المختصة فقد أشارت الييا المادة 
:   المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات كالتي تتمثؿ في 19ػ

. ػ الكالي بالنسبة لبمديات مقر الكالية 
 .ػ الكالي بالنسبة لبمديات كالية الجزائر العاصمة 

 .ػ الكالي أك مف يفكضو بالنسبة لمبمديات األخرل  
 05 كاف أكثر مركنة، حيث نصت المادة 28 ػ 89ما تجدر االشارة إليو أف القانكف 

منو عمى تبسيط مسألة التصريح باالجتماع العاـ، فمكنت الراغبيف في عقده إما التكجو 
ذا عمى خالؼ ما أقرت بو المادة لمكالية أكالمجمس الشعبي البمدم عمى كجو الخيار،ق

 السالفة الذكر التي أخضعت التصريح باالجتماع العاـ 19 ػ 91 مف القانكف 05
لسمطات الكالي سكاء تعمؽ االمر ببمديات مقر الكالية أك بمديات العاصمة، أك البمديات 

. األخرل، كما يمكنو أف يفكض غيره ليتـ التصريح أمامو 
ىذا ك قد نصت نفس المادة عمى ضركرة التصريح قبؿ تاريخ انعقاد االجتماع 

. بثالثة أياـ كاممة عمى األقؿ
 مف نفس القانكف قد اخضعت تركيب كاستعماؿ 03 ك 02 مكرر 20أما المادة 

األجيزة الصكتية الثابتة كالمؤقتة أكالنيائية أكالمتنقمة منيا أكالتي يمكف أف تحدث إزعاج 
. لراحة السكاف، إلى رخصة مسبقة يحددىا الكالي 

ككما معمـك فإف طبيعة االجتماع العمكمي،كالكـ اليائؿ لمحضكر، يستدعي 
إستعماؿ ىذه األجيزة، حت يتسنى تحقيؽ الغرض منو، كعميو فإف ىذا الشرط ىك 

بمثابة إستبداؿ التصريح المسبؽ بالترخيص المسبؽ، ألف المنظميف سيجدكف أنفسيـ 
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يطمبكف رخصة إلستعماؿ ىذه الكسائؿ كالتي تعتبر بمثابة ترخيص لعقد االجتماع العاـ 
. 1 

 .تشكيل مكتب االجتماع العمومي: الفرع الثاني
 تشكيمة مكتب االجتماع ك حددت أيضان 28 ػ 89 مف قانكف 10حددت المادة 

يؤلؼ االجتماع العمكمي مكتبان يتككف مف  ))المسؤكليات التي تقع عمى عاتقيـ،بقكليا 
:  رئيس ك مساعديف أثنيف عمى األقؿ ك يتكلى المكتب مايمي 

. ػ يسير عمى حسف سير االجتماع في ظؿ النظاـ ك إحتراـ القانكف 
 .ػ يحفظ لإلجتماع طابعو ك ىدفو كما ىك منصكص عمييما في التصريح 

ك يجب عميو فضالن عف ذلؾ أف يمنع .ػ يسير عمى إحتراـ حقكؽ المكاطنيف الدستكرية 
كؿ خطاب يناقض االمف العمكمي كاالخالؽ الحسنةأكيتضمف عناصر خطرة مف 

 2.شأنيا أف تقضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية
كمسؤكلية مكتب االجتماع قائمة مف انطالؽ االجتماع إلى اختتامو ك تتعدل 

 3 .إلى ذلؾ المنظميف أيضان، ك تحمميـ كؿ ماينجر عمى االجتماع 
ما يتضح لنا أف المشرع لـ يحدد مسؤكلية مكتب االجتماع تحديدان دقيقان كاضحان 
، كما أنو شدد في الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ المكتب  بؿ أضفى عمييا صفة العمـك
مما قد يجعؿ أعضاء المكتب يشعركف بكثرة المسؤكليات ك تعقيدىا ك قد يؤدم بيـ 

 .ىذا الى رفض عضكية المكتب 
                                                 

الجمعيات و األحزاب )تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحمكني محمد،  - 1
، أطركحة لنيؿ درجة دكتكره في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ ك العمـك (السياسية أنموذجين 

 .331 ص2015 ػ 2014السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف 
 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89قانكف - 2

 .سالؼ الذكر
 المتعمؽ باالجتماعات ك 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91 مف قانكف 13أنظر المادة  - 3

 .المظاىرات، سالؼ الذكر



  كأليتين لممارسة حرية التجمع تأصيل و تنظيم حرية االجتماع العام و حرية التظاىر:            الفصل االول
 

20 

 

الكاجب ىك أف تتكفؿ سمطة الضبط بحماية االجتماع العمكمي، ك كفالة النظاـ 
  1  .العاـ بو، عمى اعتبار أنو مف صميـ مياميا بإعتبارىا سمطة إدارية 

 .مكان و زمان االجتماع: الفرع الثالث
نص المشرع الجزائرم عمى أف ينظـ االجتماع العاـ خارج الطريؽ العمكمي ك 

 مف 02في مكاف مغمؽ يسيؿ لعمـك الناس االلتحاؽ بو، ك ذلؾ حسب نص المادة 
المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات، ثـ عاد كأكد ذلؾ مف خالؿ الفقرة  19 ػ 91قانػكف 

 المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات 28 ػ 89 مف قانكف 08الثانية مف نص المادة 
. العمكمية 

 ػ مف أف تعقد االجتماعات العمكمية في 08كما منع في فقرتيا األكلى ػ المادة 
 2.أماكف العبادة أك في مبنى عمكمي غير مخصص لذلؾ

أصاب المشرع الجزائرم إلى حد بعيد عند منعو مف االجتماع في الطريؽ 
العمكمي ألف ذلؾ مف شأنو االضرار بحريات أخرل ،كإعاقة حرية التنقؿ، ك عرقمة 

. السير ك بالتالي عرقمة مصالح االفراد ك منو التعدم عمى حرياتيـ 
لكف ما يؤخذ عميو ىك نصو عمى أف االجتماع العمكمي ينظـ في مكاف مغمؽ، 
يسيؿ لعمـك الناس االلتحاؽ بو، حيث في ذلؾ تناقض صريح ،إذ كيؼ لمكاف مغمؽ 

أف يسيؿ لعمـك الناس االلتحاؽ بو؟ بؿ بمعكس إف في ذلؾ عرقمة لعمـك الناس الراغبة 
في المشاركة، ضؼ إلى ذلؾ أف المكاف المغمؽ قد ال يتسع لمكـ الكبيرمف األشخاص 
.  الراغبيف في االجتماع، ك باتالي نممس ىنا تقييد عمى حرية االجتماع مف قبؿ المشرع

                                                 

الجمعيات و األحزاب )تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحمكني محمد، - 1
  .332، مشار إليو، ص(السياسية أنموذجين 

 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89 قانكف -2
 .مشار إليو
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 الزمف الذم أف تمتد لو 28 ػ 98أما عف زماف انعقاد االجتماع فمـ يحدد قانكف 
ممارسة ىذه الحرية، بؿ ترؾ ذلؾ لألشخاص المنظميف لإلجتماع بتحديد اليـك ك 
الساعة المذيف ُيعقد فييما ك أيضان مدتو عمى أف ُتشمؿ ىذه البيانات في التصريح 

. باالجتماع العاـ 
. عقوبات مخالفة شروط الممارسة: الفرع الرابع

إف مخالفة ضكابط ك شركط ممارسة حرية االجتماع ينجر عنيا عقكبات حددىا 
:  حيف نصت عمى 21 بأحكاـ جزائيو نضمتيا المادة 28 ػ 89القانكف 

 مف ىذا القانكف يعاقب عمييا 15ك12ك10ك8ك5ك4كؿ مخالؼ ألحكاـ المكاد  ))
 دج إلى 2.000.00بالحبس مف شير كاحد إلى ثالثة أشير ك بغرامة مف 

 1 (( دج، أك بأحدل العكبتيف فقط 10.000.00
 :حسب ىذه المادة فإف الحاالت المعاقب عمييا ىي

 أف يككف ىذا التصريح كػ تنظيـ اجتماع عمكمي دكف الحصكؿ عمى تصريح، 
 .مشمكالن بجممة مف البيانات

ػ أف ال يتـ التصريح باالجتماع خالؿ ثالثة أياـ كاممة عمى األقؿ قبؿ تاريخ إنعقاده 
  .19 ػ 91 مف القانكف    5كاف يككف ىذا التصريح أماـ الجيات التي حددتيا المادة

ػ أف يتـ عقد االجتمعات العمكمية في غير األماكف المخصصة ليا، كعقدىا في 
 .الطريؽ العمكمي أك في األماكف المخصصة لعبادة 

 مف    11ك10ػ عدـ إلتزاـ مكتب االجتماع بالمسؤكليات المحددة لو طبقان لممادتيف 
  .29 ػ 89 القانكف 

                                                 

 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89القانكف - 1
 ..مشار إليو
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ك منو فإف أم مخالفة ليذه الضكابط يترتب عنيا العقكبات السالفة الذكر؛ ىذا 
دكف المساس حسب نفس المادة بالمتابعة في حالة إرتكاب جناية أك جنحة أثناء أم 

. اجتماع عمكمي كما ىك منصكص عمييا في قانكف العقكبات 
 الشروط والضوابط القانونية لممارسة حرية التظاىر : المطمب الثاني

: تحاط حرية التظاىر بجممة مف القيكد كالضكابط  نكردىا عمى الشكؿ اآلتي 
 .الترخيص المسبق: الفرع األول

إشتراط الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مفاده أف تمتـز " ُيعرؼ الترخيص عمى أنو 
الالئحة، بؿ ك تشترط إلمكاف ممارسة الحرية أك نشاط معيف ضركرة سبؽ الحصكؿ 

عمى إذف السمطة العامة المختصة ،كمقتضى ذلؾ أف تككف مزاكلة النشاط المراد 
 1".الحصكؿ عمى االذف بشأنو مرىكنة بصدكراالذف بو مف السمطة صاحبة االختصاص

الترخيص كسيمة مف كسائؿ تدخؿ الدكلة في " كعرفو محمد الطيب عبد المطيؼ 
ممارسة النشاط لمكقاية مما قد ينشأ عنو مف ضرر كذلؾ بتمكيف الييئات اإلدارية مف 
فرض ما تراه مالئمان مف احتياطات التي مف شأنيا منع ىذا الضرر، أك رفض االذف 
بممارسة النشاط إذا كاف ال يكفي لمكقاية مف إتخاذ االحتياطات المذكػكرة أك كاف غيػر 

 2".مستػكؼ لمشركط التي قررىػا المشرع سالفان 

الترخص اإلدارم كسيمة قانكنية إدارية تمارس بكاسطتيا " كما ُيعرؼ أيضان بأنو
السمطة اإلدارية رقابتيا السابقة ك حتى الالحقة عمى النشاط الفردم، فيك إجراء إدارم 
لو دكر كقائي يعطي اإلدارة إمكانية المحافظة عمى النظاـ العاـ لدل ممارسة االفراد 

                                                 

دراسة )عالقة الفرد بالسمطة، الحريات العامة و ضمانات ممارساتيا عبد المنعـ محفكظ،  - 1
  .934مشار إليو، ص، (مقارنة

دراسة )نظام الترخيص و االخطار في القانون المصري محمكد الطيب عبد المطيؼ،  - 2
،أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك القانكنية ،كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، (مقارنة
  .427 ص1956مصر،
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حقكقيـ ك حرياتيـ ،ك كقاية المجتمع مف أخطار النشاط الفردم أك تنظيـ مزاكلتو 
 1 ".بيدؼ تكقي االضطرابات في المجتمع ك منع االضرار بو ك حماية النظاـ العاـ بو 

بالتالي ما يمكف إستخالصو مف ىذه التعاريؼ أف الترخيص كسيمة قانكنية 
تتمكف مف خالليا اإلدارة الحفاظ عمى النظاـ العاـ ك تفادم كؿ ما مف شأنو االضرار 

بو تككف ىذه الكسيمة سابقة لمنشاط المراد مزاكلتو، أم أنو ال يمكف ممارسة حرية 
 فقرة  مف 15التظاىر إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص مسبؽ حيث نصت المادة 

ككؿ مظاىرة تجرم ، 2 ."تخضع المظاىرات إلى ترخيص مسبؽ"  عمى19 ػ91القانكف
" 19 ػ 91 مف القانكف 19المادة" بدكف ترخيص أك بعد منعيا تعتبر تجميران 

 ك بالتالي نجد ىنا المشرع الجزائرم في التعديؿ قد أخضع المظاىرات إلى 
الترخيص عكس ماكاف عميو قبؿ التعديؿ أيف كاف يشترط التصريح فقط مما يعتبر قيد 

أكرده المشرع عمى ممارسة حرية التظاىر، ىذا القيد يستثني تمؾ المظاىرات في 
الطريؽ العمكمي المطابقو لألعراؼ ك العادات المحمية ،حيث أنيا ُتعفى مف التصريح 

 3  .29 ػ 89 مف القانكف 14المسبؽ حسب نص المادة 
مف  17نجد أيضان التعديالت التي خص بيا المشرع حرية التظاىر في المادة 

 التي كانت تنص عمى كجكب  تقديـ التصريح خمسة أياـ كاممة عمى 29 ػ 89القانكف
 منو، 17 المادة 19 ػ 91األقؿ قبؿ التاريخ المحدد لممظاىرة، في حيف تعديؿ القانكف

                                                 

  .150مشار إليو صالُرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، عزاكم عبد الرحماف،  - 1
 مشار  المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات،1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91القانكف - 2

 .إليو
 مف القانكف المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات العمكمية، تعفى مف 14نصت المادة  - 3

ػ االجتماعات ك التظاىرات في الطريؽ العمكمي المطابقة لألعراؼ ك العادات : التصريح المسبؽ 
 .المحمية
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ضركرة تقديـ الترخيص لمكالي خالؿ ثمانية أياـ كاممة عمى األقؿ مف " نصت عمى 
" . التاريخ المحدد لممظاىرة
 : البيانات الكاجب تضمنيا في الطمب كىي كاآلتي 17ك قد حددت نفس المادة

 . ػ صفة المنظميف1
. ػ أسماء المنظميف الرئيسيف ك ألقابيـ ك عناكينيـ

. ػ يكقع الطمب ثالثة منيـ يتمتعكف بحقكقيـ المدنية ك السياسية
 .ػ اليدؼ مف المظاىرة 

. ػ عدد األشخاص المتكقع حضكرىـ ك األماكف القادميف منيا
. ػ إسـ الجمعية أك الجمعيات المعنية ك مقرىا

. ك يكقع ىذه المعمكمات رئيس كؿ جمعية أك كؿ ممثؿ ُيفكض قانكنان 
. ػ االجتماعات الخاصة المطبكعة بدعكات شخصية ك اسمية 

 .ػ االجتماعات المخصصة ألعضاء الجمعيات المؤسسة قانكنان ك المقتصرة عمييـ
. ذم تسمكو المظاىرة ػ المسمؾ اؿ2
.  ػ اليـك ك الساعة المذاف تجرم فييما ك المدة التي تستغرقيا 3
.  ػ الكسائؿ المادية الُمسخرة ليا 4
 1  ػ الكسائؿ المقررة لضماف سيرىا، مدة انطالقيا اؿ غاية تفرؽ المتظاىريف5

بتفحص ىذه البيانات نجد أف المشرع الجزائرم قد أضفى عمييا طابع الشدة ك 
التقيد حيث أنو مف الصعكبة بمكاف تحديد عدد األشخاص المتكقع حضكرىـ عؿ 

اعتبار حضكر أعداد ىائمة ال يمكف حصرىا، ك تحديد األماكف القادميف منيا، ك أيضان 
تحديد المدة التي تستغرقيا المظاىرة، كما أنو مف العسر عمى المنظميف أف يتحممك 

مسؤكلية ضماف سير المظاىرة مف بدايتيا حتى نيايتيا ك تسخير الكسائؿ المادية ليا 
                                                 

مشار  المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات،1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91القانكف - 1
 .إليو
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ك منو فإف السمطة المانحة لمترخيص ىي التي تقع عمى عاتقيا تحمؿ ىذا االلتزاـ عمى 
اعتبارىا ىي المسؤكلة عمى حفظ النظاـ العاـ في الدكلة ك كفالة ممارسة الحقكؽ ك 

. الحريات 
ىذا ك بعد استيفاء الممؼ لجميع البيانات المطمكبة ُيسمـ الكالي كصالن لممنظميف 

الذيف يتكجب عمييـ إظياره لمسمطات المختصة عندما تطمبو منيـ ىذا حسب نص 
، كـ حددت في فقرتيا الرابعة انو يجب عمى الكالي إقراره 19-91 مف قانكف 17المادة 

بالقبكؿ أكالرفض كتابيانخمسة أياـ عمى األقؿ قبؿ التاريخ المقرر إلجراء المظاىرة ك 
 1 .إخضاعيا لمسمطة التقديرية 

كما يؤخذ عمى المشرع أنو لـ يحدد الحؿ القانكني في حاؿ سككت الكالي خالؿ 
االجؿ المحدد لو في البث في طمب الترخيص، ما يعتبر إغفاالن مف قبمو، كليذا حتى 
التككف حرية التظاىر رىينة السمطة التقديرية لمكالي، كاف لزامان عمى المشرع تحديد 

األساس الذم بمقتضاه يككف المنع ك ىك حدكث إخالؿ بالنظاـ العاـ أك كجكد إحتماؿ 
. كبير بحصكؿ ذلؾ 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 

الجمعيات و األحزاب )تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحمكني محمد، - 1
 .335، مشار إليو، ص(السياسية أنموذجين 
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 .مكان تنظيم المظاىرات: الفرع الثاني
، حيف 15 مكاف تنظيـ المظاىرات مف خالؿ المادة 19 ػ91حدد القانكف 

، ك 1 عرفت المظاىرات عؿ أنيا جميع التظاىرات التي تجرم عمى الطريؽ العمكمي
. منو فإف الطرؽ العامة ىي المكاف المشركع لمارسة حرية المظاىرات 

    غير أنو قد تتدخؿ السمطات اإلدارية ػ الممثمة في الكالي ػ قبؿ بدء المظاىرة ك 
تطمب مف المنظميف تغيير مسمؾ المظاىرة مع إقتراح مسمؾ آخر يسمح بالسير العادم 

يمكف الكالي أف يطمب مف )) 28 ػ 89 مف القانكف18ليا، حسب ما عبرت عنو المادة 
 2 ((المنظميف تغيير المسمؾ مع اقتراح مسمؾ آخر يسـ بالسير العادم لممظاىرة

ىذا التغير قد يؤدم إلى االضرار بيذه الحرية ك ذلؾ كأف يككف قد سبؽ 
المظاىرة إعالف كاسع يحدد مسارىا، ك نتيجة تغيير المسمؾ ىك حجبيا عف الراغبيف 

في االنضماـ الييا، ك بالتالي قد يؤدم إلى عدـ إيفاءىا الغرض المرجك منيا، ك عميو 
ك حمايةن لممارسة ىذه الحرية كاف مف االجدر أف يككف الداعي إلى اجراء تغيير مسمؾ 

 3 .المظاىرة ىك الحفاظ عمى النظاـ العاـ فقط
    كما أف تحديد المشرع لمطرؽ العامة كمكاف لممارسة حرية التظاىر قد يؤدم 

باالضرار أك التعدم عمى حريات أخر مكفكلة دستكريان كحرية التنقؿ، حيث عرفت 

                                                 

 المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات سالؼ 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91قانكف - 1
 .الذكر

 المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89القانكف- 2
 .سالؼ الذكر

الجمعيات و األحزاب )تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري رحمكني محمد، - 3
 .336، رسالة مشار إلييا، (السياسية أنموذجين 
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كؿ شارع أك طريؽ أك جادة أك )) الطريؽ العاـ أنو 28 ػ 89 مف القانكف 16المادة 
 1 ( .(نيج أك ساحة أك سبيؿ مف سبؿ المكاصالت المخصصة لإلستعماؿ العمكمي

    ك بالتالي فإف تنظيـ مظاىرة في الطريؽ العاـ سيؤدم حتما إلى حدكث خمؿ في 
حركة التنقؿ، ضؼ إلى ذلؾ الحاالت التي يمجأ فييا المتظاىركف إلى قطع الطريؽ 

. العاـ 
 .زمان تنظيم المظاىرة: الفرع الثالث

فإف المظاىرات ذات الصبغة  )) 19 ػ91 مف قانكف 3 /15حسب نص المادة 
السياسية أك المطمبية ال تجرل إال في النيار، أما المظاىرات األخرل يجكز أف تمتد 

، ك ىنا نجد أف المشرع قد ميز بيف المظاىرات مف حيث 2(  (إلى غاية التاسعة ليالن 
المكضكع إلى سياسية أك مطمبية، ك مظاىرات أخرل غير أننا نجد أف أغمبية 

المظاىرات ك ميما كاف طابعيا تككف ليا صفة مطمبية الغرض منيا تحقيؽ مطالب 
معينة  أكالدفاع عف مصالح مشتركة أكغيرىا، بينما المظاىرات األخرل يعتبر مصطمح 
فضفاض غير محدد، غالبان ما تككف استعراضات أك مظاىرات منظمة لتخميد ذكرل أك 

مناسبة، حيث ىذا النكع مف المظاىرات يككف غير مطمبي ك لعؿ الحكمة مف تنظيـ 
المشرع لممظاىرات ذات الصبغة السياسية أك المطمبية في النيار يعكد إلى ما قد 

يتحممو ىذا النكع مف المظاىرات إلى الميؿ في استعماؿ العنؼ في حاؿ نظمت ىذه 
 3 .المظاىرات ليالن يصعب تنظيميا ك السيطرة عمييا 

  

                                                 

 المتعمؽ باإلجتماعات كالمظاىرات العمكمية، 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في ،28 ػ 89القانكف- 1
 .مشار إليو

مشار  المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات ،1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91قانكف - 2
 ..إليو
  .70، ص، رسالة مشار اليوممارسة حرية التجمع في الجزائرحداد صكرية، - 3
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 عقوبات مخالفة شروط الممارسة: الفرع الرابع
إف عدـ االلتزاـ بالشركط ك القيكد التي خص بيا المشرع حرية التظاىر يترتب 

 19 ػ 91 مف قانكف 23 ك المادة 28 ػ 89 مف قانكف 25عنو عقكبات حددتيا المادة 
 أشير إلى سنة ك 3يعد مسؤكالن ك يعاقب بالحبس مف ))ىذه االخيرة التي تنص عمى 

:  دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط 15.000.00 دج إلى 3.000.00بغرامة مف 
.  ػ كؿ مف شارؾ في تنظيـ مظاىرة غير مرخصة1
.  ػ كؿ مف قدـ تصريحان مزيفان بيث يخادع في شركط المظاىرة المزمع تنظيميا 2
 1 . مف ىذا القانكف09 ػ كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة 3

ما يتضح مف خالؿ ىذه المادة أف العقكبة تطاؿ حتى المشاركيف في المظاىرات غير 
مرخص ليا، األمر الذم ال يمكف تصكره ىك كيؼ لممتظاىريف الذيف يساىمك أك لـ 
يكمفك باإلجراءات القانكنية الخاصة بتنظيـ حرية التظاىر أف يعممك أف ىذه المظاىرة 
مرخص ليا أك ال، بؿ أبعد مف ذلؾ ىناؾ بعض مف المشاركيف ال يدركف أصالن أف 

. المظاىرة تحتاج إلى ترخيص، كبالتالي كيؼ يمكف معاقبة ىؤالء ؟ 
 كؿ شخص ُيعثر عميو 28 ػ 89 مف قانكف 25   كما يعاقب المشرع حسب المادة 

حامالن سالحان ظاىران أك مخفيان أثناء المظاىرة أك أية أداة خطرة عمى األمف العمكمي، 
دج ألى 6.000.00 سنكات ك بغرامة مف 3يعاقب بالحبس مف سنة إلى 

 2 .دج 30.000.00
     يرجع ىذا إلى حرص المشرع في الحفاظ عمى سممية المظاىرة ك االبتعاد عف كؿ 

 .ما مف شأنو االضرار بالنظاـ العاـ 

                                                 

مشار     المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 ػ 91قانكف - 1
 .إليو
  المتعمؽ باالجتماعات كالمظاىرات العمكمية،1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28 ػ 89القانكف- 2

 .مشار إليو
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الجمعيات واألحزاب السياسية إطار قانوني لممارسة حرية التجمع :الفصل الثاني
 والمظاىرات

ىذا الفصؿ يتضمف دراسة النظاـ القانكني لكؿ مف الجمعيات كاألحزاب 
ك يتـ  السياسية باعتبار كؿ منيما اطار لممارسة حرية االجتماع كحرية المظاىرات،

:  تكضيح ذلؾ كالتالي
  النظام القانوني لمجمعيات: المبحث األول

 لمبحث في النظاـ القانكني لممارسة حرية تككيف الجمعيات يمـز التطرؽ الى 
جراءات تككينيا في المطمب  مفيـك الجمعيات في المطمب األكؿ،تحديد شركط كا 

الثاني، ثـ دراسة تنظيميا مف خالؿ  التعرض لمتنظيـ اإلدارم كالمالي لمجمعيات في 
 .كفي االخير التعرض لكيفيات انقضائيا في المطمب الرابع  المطمب الثالث،
  مفيوم الجمعيات:   المطمب األول

  تـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى تعريؼ الجمعيات كذكر خصائصيا
 تعريف الجمعيات: الفرع األول

 تعددت تعاريؼ الجمعيات كاختمفت عمى ضكء اختالؼ التخصصات ك زكايا 
 .النظر إلييا

 التعريف الفقيي لمجمعيات:  اوال
عرفيا مف زاكية تككينيا  Petitلفقيو لقد ساىـ الفقو في تعريؼ الجمعيات، ا  

فيي تتككف مف مجمكعة األفراد يضعكف معا نشاطاتيـ  كخبراتيـ لتحقيؽ "  :كالتالي
  .1"ىدؼ معيف
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 إلى التركيز عمى عنصر االتفاؽ في تعريؼ الجمعيات Joubrel كذىب االستاذ 
الجمعية ذات طبيعة مستقرة كمستمرة حيث تتطمب ضركرة كجكد ميثاؽ يربط :" بقكلو

 . 1"بيف المنتميف إلييا  كيشير إلى مكضكع محدد كدائـ
 التعريف القضائي:ثانيا 

لـ يختمؼ القضاء في تعريفو لمجمعية عف التعريؼ الفقيي، مف أشير التعاريؼ 
التي كضعيا القضاء عف طريؽ المحكمة الدستكرية العميا في مصر الحكـ القاضي 

 المتضمف  قانكف الجمعيات كالمؤسسات 1979 لسنة 153بعدـ دستكرية القانكف 
األىمية ،حيث عرؼ الجمعيات بأنيا كاسطة العقد بيف الفرد كالدكلة إذ ىي كفيمة 

باالرتقاء بشخصية الفرد بحسبانو القاعدة األساسية في بناء المجتمع عف طريؽ بث 
الكعي المدني كنشر المعرفة كالثقافة العامة ،كمف ثـ تربية المكاطف عمى ثقافة 

الديمقراطية كالتكافؽ في إطار مف الحكار الحر كالبناء كتعبئة الجيكد الفردية كالجماعية 
إلحداث مزيدا مف التنمية االجتماعية  كاالقتصادية مع، كالعمؿ بكؿ الكسائؿ المشركعة 

، لضماف الشفافية  كالتأثير في السياسات العامة كتعميؽ مفيـك التضامف االجتماعي
كمساعدة الحككمة عف طريؽ الخبرات المبذكلة  كالمشركعات التطكعية عمى أداء 

افضؿ لمخدمات العامة ،كالحث عمى حسف تكزيع المكارد كتكجيييا عمى ترشيد اإلنفاؽ 
 .2العاـ

 
 

                                                 

االتفاؽ الذم بمقتضاه يضع أكثر مف نفس المرجع، كتعرؼ كذلؾ عمى أساس اليدؼ بأنيا  - 1
اثنيف مف األفراد بصفة دائمة معارفيـ كنشاطاتيا في خدمة ىدؼ غير تحقيؽ الفائدة أك الربح 

مذكرة . النظام القانوني لمجمعيات في التشريع الجزائري. معمرم ساعدراجع في ذلؾ  ،"المادم
، قسـ الحقكؽ، تخصص دكلة لنيؿ شيادة ماستر أكاديمي كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية

  .2017-2016المسيمة محمد بكضياؼ،  جامعة كمؤسسات عمكمية،

دراسة نقدية في ضوء القانون ، النظام القانوني لمجمعيات في الجزائر ،بف ناصر بكطيب -2
 ،2011 جانفي 10 العدد ،مجمة دفاتر السياسة ك القانكف الصادرة  عف جامعة كرقمة، 12-06
 .254ص 
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 التعريف التشريعي :ثالثا
  الجمعية عمى انيا تجميع اشخاص 06-12  مف القانكف 02عرفت المادة 

يشترؾ ىؤالء  األشخاص . طبيعييف اك معنكييف عمى أساس تعاقدم لمده زمنيو محدده
في تسخير معارفيـ  تطكعا كلغرض غير مربح مف أجؿ ترقية األنشطة السيما في 
المجاؿ الميني كاالجتماعي ك العممي ك الديني ك التربكم ك الثقافي ك الرياضي ك 

 . 1البيئي كالخيرم كاإلنساني
 خصائص الجمعيات: الفرع الثاني

يتضح مف خالؿ التعريفات المختمفة لمجمعية أنيا تتألؼ مف مجمكعة مف 
تعدد األعضاء كاليدؼ الغير  (االستمرارية )الخصائص تتمثؿ في االتفاؽ كالديمكمة 

 .نشرحيا اتباعا. ربحي
 خاصية االتفاق: اوال

يسبؽ االتفاؽ بخطكات تتمثؿ في تجمع  كالتقاء األفراد الراغبيف في تأسيس 
،يككف عنصر التراضي بينيـ  ىك 2 غرض معيفككسائميـ لتحقيؽبيدؼ معارفيـ 

 .3التزاميـ  بالقانكف األساسي لمجمعية
الجمعية تجمع أشخاص : ثانيا

فالجمعية ال يمكف أف تتككف مف فرد كاحد،ألف مف شأف ذلؾ أف يعدـ صفة 
التجمع ك المشاركة مع األخريف، لذلؾ ذىبت كؿ التشريعات إلى النص عمى ذلؾ في 
القكانيف المنظمة لمجمعيات مع اختالؼ في عدد األفراد المككنيف ليذا التجمع،، أما 

 عمى 06 المتعمؽ بالجمعيات  في الجزائر فقد نص صراحة في المادة 31-90القانكف 
 مف ىذا العدد، 06-12 فردا لتأسيس الجمعية،  بينما خفض القانكف 15ضركرة تكفر 

. كبالمقابؿ اشترط لكؿ فئة مف الجمعيات تكفر عدد معيف مف األعضاء لتككينيا
                                                 

الجريدة  ،2012 يناير 12 ، المتعمؽ بالجمعيات، المؤرخ في 06-12القانكف  مف 02 المادة-1
  .02 الرسمية عدد

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرمرحمكني محمد،- 2
 . 78 مشار إليو ص،(أنمكذجيف

 .79 ص،مرجعنفس اؿ- 3
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كفي كؿ االحكاؿ إشتراط حد أدنى لألعضاء المككنيف لمجمعيات مف شأنو تقييد 
 1.ممارسة حؽ تككيف الجمعيات 

خاصية االستمرارية : ثالثا
إف عنصر االستمرار أك الديمكمة ىك ما يميز الجمعية عف االجتماع العمكمي 

القياـ باجتماع ما ال ييدؼ سكل ): بقكلو Burdeauالمؤقت ك ىذا ما ذىب اليو الفقيو 
الى التفكير ك تنكير جماعة بينما يتكخى مف تأسيس جمعية معينة التشاكر ك العمؿ 

. (المشترؾ
كما يميز عنصر االستمرارية الجمعية عمى التحالؼ الذم يتجسد في انشاء 
. كفاؽ يجمع العماؿ مثال قصد استخداـ خبرتيـ في عمؿ مشترؾ ك محدد في الزماف

كما أف الجامعة باقية حتى في غياب أعضائيا جماعيالكف عنصر االستمرارية 
يعد نسبيا فقط ،ألنيا يمكف أف تؤسس لمدة محددة،كما يمكف ألعضائيا أف يضعكا حدا 

 2.ليا بمحض إرادتيـ كما يمكف أف تحؿ عف طريؽ القضاء
خاصية اليدف :رابعا

نصت مختمؼ التشريعات المتعمقة بالجمعيات ك كذا التعاريؼ الفقيية عمى 
تحديد ىدؼ الجمعية، ىك عدـ استيدافيا لغرض الربح، بحيث لـ يشترط القانكف أم 

ىدؼ مسبقا غير اشتراط أف ال تككف أداة لمثراء،إال أف المؤسسيف ممزميف بتحديد 
اليدؼ بدقة في القانكف االساسي، كىذا ما يشمؿ تقييدا لحرية تككيف الجمعيات ألنو 

ؿ سمطتيا التقديرية  عف طريؽ إعما06-12 مف القانكف 02يمنح لإلدارة تطبيقا لممادة
في اعتبار مكضكع نشاط جمعية خارج نطاؽ الصالح العاـ ،النظاـ العاـ ك االداب 

  3العامة،أحكاـ القكانيف المعمكؿ بيا، ك بالتالي عرقمة تككيف الجمعيات،
 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرمرحمكني محمد،- 1
  .81، ص  مشار إليو ،(أنمكذجيف

  .81-82 مرجع ،صنفس اؿ- 2
الجمعيات كاالحزاب السياسية )تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرمرحمكني محمد، - 3

 .81مشار إليو، ص، ( أنمكذجيف
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شروط و إجراءات تكوين الجمعيات  : المطمب الثاني 
لدراسة النظاـ القانكني لمجمعيات في الجزائر كاف كاجبا التطرؽ لشركط ك 

: إجراءات تأسيس الجمعيات في القانكف الجزائرم، كذلؾ كما يمي
 شروط تكوين  الجمعيات : الفرع األول 

: 1تـ دراسة شركط تككيف الجمعيات عف طريؽ تقسيميا بالطريقة التالية
  شروط إنشاء الجمعية المتعمقة باألعضاء:اوال 

شركط تككيف الجمعيات تأثرت باألكضاع السياسية ككاف المشرع يحاكؿ جاىدا 
  كىذا ما حاكلت الدراسة تكضيحو،تكييفيا مما جعمو يغير فييا مع األكضاع السائدة

قد  042 في المادة 31-90نجد أف المشرع الجزائرم بمكجب القانكف : األىمية- 1 
اشترط في العضك المؤسس أك المسير أك المنخرط أف يككف راشدا ،دكف تحديد سف 
الرشد، كىذا يعني الرجكع لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في القانكف المدني كعميو 

 19،التي تنص عمى أف سف الرشد بمكغ الفرد الطبيعي  3 منو40يجدر تطبيؽ المادة 
 21كعميو نجد أف المشرع قد خفض سف االىمية في تككيف الجمعيات مف . سنة كاممة 

 سنة، ثـ أعاد المشرع مراجعة سف الرشد بالنسبة 19 إلى 79-71سنة تطبيقا لمقانكف 
 سنة 18 الذم اشترط بمكغ 04 في المادة 06-12ألعضاء الجمعيات بمكجب القانكف 

كرغـ ذلؾ المشرع لـ يحتـر إتفاقية حقكؽ الطفؿ التي نصت في  كاممة عمى األقؿ،
 عمى اعتراؼ الدكؿ األعضاء بحؽ الطفؿ في تككيف الجمعيات كفي حرية 15المادة 

منيا نجدىا تنص عمى أف  (01)،كبالرجكع الى المادة األكلى  4االجتماع السممي

                                                 

  .118 ص،مرجعنفس اؿ_ 1
  .   سالؼ الذكر،  المتعمؽ بالجمعيات31-90 القانكف  04 المادة -2
 المتضمف القانكف المدني ،المعدؿ ك 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75 األمر 40المادة - 3

 .المتمـ
، يتضمف المصادقة مف 1992  ديسمبر 19 ،المؤرخ في 461-92المرسـك الرئاسي - 4

،التي كافقت عمييا الجمعية العامة لألمـ المتحدة التصريحات التفسيرية عمى إتفاقية حقكؽ الطفؿ 
 .1992ديسمبر 23بتاريخ 91جريدة رسمية ، 44/25قرار رقـ   بمكجب1989نكفمبر20 بتاريخ 
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 سنة أك لـ يبمغ سف الرشد حسب القانكف 18الطفؿ في مفيكميا ىك كؿ إنساف لـ يبمغ 
. المطبؽ عميو

نجد أف المشرع الجزائرم قد خص المكاطنيف : بالنسبة لشرط الجنسية   
-90 في كؿ مف القانكف 40الجزائرييف بالتمتع بحؽ تككيف الجمعيات تطبيقا لممادة 

. 06-12 ك 31
بحيث يرل االستاذ رحمكني كجكب إعادة النظر في ىذا الشرط بشكؿ يكفؿ 

تأسيس الجمعيات ك يكفؿ حماية ك أمف الدكلة ك المجتمع باعتبار أف نفس القانكف مف 
الجمعيات األجنبية مف النشاط داخؿ إقميـ الدكلة مف جية، كمف جية أخرل لـ يمنع 

. الجمعيات الكطنية مف أف تككف ليا عالقة بجمعيات أجنبية ليا نفس اليدؼ
معناه كؿ مف ُحـر مف حقكقو المدنية أك :1التتمع بالحقكؽ المدنية ك السياسية-

السياسية يككف غير أىؿ لممارسة حقو في إنشاء الجمعيات أك اإلنضماـ إلييا، لكف 
يجب عمى االشخاص :"  نص عمى 06-12 مف القانكف 04المشرع في المادة 

غير ....... الطبيعييف الذيف بإمكانيـ تأسيس جمعية ك إدارتيا ك تسييرىا أف يككنكا
محكـك عمييـ بجناية أك جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط الجمعية كلـ يرد اعتبارىـ 

، يجب  تثميف ما ذىب إليو المشرع في ىذا الخصكص، "بالنسبة لألعضاء المسيريف
زيادة عمى .ضمانا منو عمى عد تيميشيـ ك حرصيـ عمى إعادة دمجيـ في المجتمع

ذلؾ ىناؾ شركط أكردىا المشرع متعمقة بالشخص المعنكم الذم اشترط فيو أف يككف 
قد نشأ كفؽ القانكف الجزائرم ك أف ال يككف متكقؼ عف النشاط ألم سبب مف 

 2.األسباب
 الشروط المتعمقة بالقانون األساسي لمجمعيات:ثانيا 

يعد القانكف االساسي لمجمعيات شريعة شريعة أعضاء الجمعية الذم يحتكمكف 
اليو في تسيير الجمعية، الشيء الذم جعؿ المشرع يفرد لو فصال لتنظيمو، أيف نص 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية )تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرم ،محمد رحمكني-1
. 119مرجع ،صنفس اؿ ،( أنمكذجيف

الجمعيات كاالحزاب السياسية )تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرم ،محمد رحمكني- 2
 .120ص ،مشار إليو ،( أنمكذجيف
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 عمى أنو تتـ المصادقة عمى القانكف االساسي 06-12مف القانكف 06في المادة
لمجمعية ككذا تعييف الييئات التنفيدية مف قبؿ الجمعية العامة التأسيسية التي تؤسس 

 أف يتضمف 06-12بحرية مف قبؿ أعضاء الجمعية المؤسسيف أيف اشترط القانكف 
 1:القانكف االساسي لمجمعية مايمي

 ىدؼ الجمعية ك تسميتيا ك مقرىا، نمط التنظيـ ك مجاؿ االختصاص االقميمي- 
 ك        ك كاجبات األعضاء، شركط ك كيفيات انخراط األعضاء ك إنسحابيـ حقكؽ،

شطبيـ ك إقصائو ،الشركط المرتبطة بحؽ تصكيت األعضاء، قكاعد ك كيفيات تعييف 
المندكبيف في الجمعيات العامة، دكر الجمعية العامة ك الييئات التنفيدية كنمط سيرىا، 
طريقة انتخاب ك تجديد الييئات التنفيدية ك كذا مدة عيدتيـ،قكاعد النصاب ك األغمبية 
المطمكبة في اتخاد قرارات الجمعية العامة ك الييئات التنفيدية،قكاعد ك اجراءات دراسة 

تقارير النشاط ك المصادقة عمييا ك كذا رقابة حسابات الجمعية ك المصادقة 
عمييا،القكاعد ك االجراءات المتعمقة بتعديؿ القكانيف االساسية، قكاعد ك اجراءات أيمكلة 
االمالؾ في حالة حؿ الجمعية، جرد أمالؾ الجمعية مف قبؿ محضر قضائي في حالة 
نزاع قضائي،كما اشترط القانكف عمى عدـ تضمف القانكف االساسي لجمعيات بنكدا أك 

 2.إجراءات تميزية تمس بالحريات االساسية ألعضائيا
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . مشار إليو ،المتعمؽ بالجمعيات ،06-12 مف القانكف 27 المادة- 1
  .القانكف مف ذات 28المادة -2
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إجراءات تكوين الجمعيات  :الفرع الثاني 
  التصريح بعقد الجمعية العامة التأسيسية :أوالً 

 عف طريؽ انعقاد الجمعية 06-12يتـ انشاء الجمعيات بمكجب أحكاـ القانكف 
العامة التأسيسية الذم يككف عف طريؽ اجتماع عاـ بحيث يمـز األعضاء المؤسسيف 
بالتصريح بتنظيـ االجتماع المتعمؽ بالجمعية العامة التأسيسية لدل مصالح الكالية 

 31/12/1989 المؤرخ في 28-89المختصة إقميميا كىذا تطبيؽ ألحكاـ القانكف 
،تتشكؿ الجمعية العامة التأسيسية مع 1المتعمؽ باالجتماعات ك المظاىرات العمكمية

خمسة :  الذم ينص عمى كجكب أف تضـ06-12 منالقانكف 06مراعاة أحكاـ المادة 
بالنسبة لمجمعيات .  كالية عمى األقؿ 12ممثميف ؿ . عضك مؤسس (25)ك عشركف 
. الكطنية 

كاليات عمى األقؿ  (03)عضك مؤسس ممثال لثالث (21)كاحد ك عشركف 
. بالنسبة لمجمعيات مابيف الكاليات

. بالنسبة لمجمعيات الكالئية ممثمة لبمديتيف عمى األقؿ (15)خمسة عشر عضكا 
.  أعضاء بالنسبة لجمعيات البمدية10ك 

أيف تقـك الجمعية العامة التأسيسية بمناقشة القانكف األساسي لمجمعية الذم 
يشكؿ شريعة أعضاء الجمعية ك يعرض عمى التصكيت، كذا تعييف مسؤكلي الييئة 

، الذم يجب أف يتضمف كيفية انتخاب 2التنفيدية التي تقـك بتسيير الجمعية ك إدارتيا
. المكتب القانكف االساسي لمجمعية 

المالحظ ىنا أف القانكف المتعمؽ باالجتماعات العمكمية مكف السمطات اإلدارية 
مف التذرع بأم سبب لمنع عقد االجتماعات التأسيسية لمجمعية مما يقيد حرية تأسيس 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب ) تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرم،.رحمكني محمد- 1
 .124ص، ،مشار إليو( السياسية أنمكذجيف

 .124ص ،نفس المرجع – 2
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باعتبار أف الجمعية العامة التأسيسية ىي الكسيمة 1الجمعيات ك يحكؿ دكف إنشائيا
. الكحيدة إلنشاء الجمعيات

بعد تكفر الشركط القانكنية النعقاد الجمعية التأسيسية، كبعد مناقشة القانكف 
االساسي  الذم ينظـ ك يحكـ الجمعية ك يكضح كيفية انتخاب المكتب المسير لمجمعية 
ك المصادقة عميو مف قبؿ األعضاء ك االعالف عف األعضاء الفائزيف يصبح لمجمعية 

كمف يمثميا، ك يتصرؼ باسميا أم يدكف كؿ ما يجرم في الجمعية العامة . ىيكؿ
،ىذا خالفا لما نص عميو المشرع 2التأسيسية في محضر يحرر محضر قضائي

 الذم ترؾ حرية تحرير ما يجرم في الجمعية العامة 31-90بمكجب القانكف 
 06-12التأسيسية كؿ األعضاء المؤسسيف المجتمعيف، لكف لعّؿ اشتراط القانكف 

إثبات إجتماع الجمعية العامة التأسيسية في محضر يحرره محضر قضائي ىدفو منع 
أم خالؼ بيف أعضاء الجمعية ك كذا اثبات تكفر الشركط القانكنية في الجمعية العامة 

 3.التأسيسية
بعد انعقاد الجمعية العامة التأسيسية كما سبؽ تكضيحو ك تعييف أعضاء 

المكتب المسّير ك كذا تعييف الرئيس أك الممثؿ القانكني، يجب عمى الجمعية أف تقـك 
بمرحمة التصريح بالتأسيس التي تعتبر مف أىـ مراحؿ إنشاء الجمعيات أيف نجد أف 

، لكف 06-12 ك القانكف31-90المشرع الجزائرم أكد عمييا في كؿ مف القانكف 
 31-90الجدير باالنتباه أف ىذا التصريح يقدـ لجيات إدارية مختصة حصرىا القانكف 

 :في جيتيف ك ىي

                                                 

 المتضمن القانون ، 09-97اعتماد االحزاب السياسية طبقا لألمر نظاـ بككرا ادريس، - 1
 الجزائر، مجمة المدرسة الكطنية لإلدارة، ،"دارةإ"العضوي لألحزاب السياسية بين الحرية و التقييد 

  .48ص ،1998 لسنة ،2 عدددمجؿ
   .مشار إليو المتعمؽ بالجمعيات، 06-12القانكفالمالدة مف - 2
الجمعيات كاالحزاب السياسية )تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرمرحمكني محمد، -3

 .125 ، ص،مشار إليو( أنمكذجيف
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كالي كالية المقر لمجمعيات التي ييـ مجاليا االقميمي بمدية كاحدة أك عدة 
بمديات في الكالية الكاحدة، كزير الداخمية لمجمعيات ذات الصبغة الكطنية أك المشتركة 

  1بيف الكاليات
 في المجمس الشعبي البمدم بالنسبة لمجمعيات 06-12كما حصرىا القانكف 

البمدية ،الكالي بالنسبة  لمجمعيات الكالئية التي يشمؿ نشاطيا بمديتيف أك أكثر، الكزارة 
. 2المكمفة بالداخمية بالنسبة لمجمعيات الكطنية أك ما بيف الكاليات

المشرع الجزائرم حدد عمى سبيؿ الحصر كيفية إنشاء الجمعيات مف خالؿ تحديده 
:  ك تحديده لمشتمالت الممؼ المرفؽ بو كىك8لكيفية تقديـ التصريح طبقا لممادة 

طمب تسجيؿ الجمعية مكقع مف طرؼ رئيس الجمعية أك ممثمو المؤىؿ قانكنا، قائمة  -
بأسماء األعضاء المؤسسيف ك الييئات التنفيدية ك حالتيـ المدنية، ككضائفيـ ك 

 مف صحيفة السكابؽ العدلية لكؿ عضك 3مستخرج رقـ ، عناكيف إقامتيـ ك تكقيعاتيـ
 .3مؤسس، محضر الجمعية العامة التأسيسية، الكثائؽ الثبكثية لعنكاف المقر

 .(وصل اإليداع)تسميم وصل التسجيل : ثانياً 
يكدع التصريح مرفقا بكؿ "  المتعمؽ بالجمعيات عمى 06-12نص القانكف 

الكثائؽ التأسيسية مف طرؼ الييئة التنفيدية لمجمعية ممثمة في شخص رئيس الجمعية 
أك ممثمو المؤىؿ قانكنا مقابؿ كصؿ إيداع تسممو كجكبا االدارة المعنية مباشرة بعد 

،اإلدارة ممزمة بأف تمنح لمجمعية كصؿ االيداع مباشرة بعد 4"تدقيؽ حضكرم لمكثائؽ
، مما يفيد أف اآلجاؿ المنصكص عمييا ىنا تمنح لإلدارة .التدقيؽ في ممؼ التصريح

كميمة لدراسة مطابقة تككيف الجمعية ألحكاـ القانكف المعمكؿ بو، التي تنتيي إما بمنح 
كصؿ تسجيؿ الجمعية لو قيمة اعتماد، أك اتخاذ قرار يرفض تأسيس الجمعية،كصؿ 

 ال يْعُد أف يككف قرينة 06-12 مف القانكف 8/1االيداع المنصكص عميو في المادة 
.  الحتساب اآلجاؿ الممنكحة لإلدارة

                                                 

  .مشار إليو ، المتعمؽ بالجمعيات31-90 القانكف  10المادة   -1
.   مشار إليو ، المتعمؽ بالجمعيات06-12القانكف  7المادة  -2
 .القانكف مف ذات 12ادة ـاؿ- 3
 .القانكف مف ذات 8المادة  -4
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 : يككف أماـ اإلدارة إما8/2بانتياء اآلجاؿ المنصكص عمييا في المادة 
تسميـ الجمعية كصؿ تسجيؿ الذم يعد أشبو ما يككف ترخيص بالنشاط، كىذا ما -1

ذىب إليو األستاذ رحمكني عف االستاذ ساسي سقاش ،عف االستاذ حسيف جبيؿ ،الذم 
ىذا يعني أف الحؽ لـ يعد . الحؽ إذا تطمب الستعمالو إذنا مسبقا مف السمطة "يرل أف 

، كىذا ما نجده "حقا بؿ أصبح رخصة مف السمطة التي تممؾ أف تمنحيا أك ترفضيا
التصريح )فيما يخص التصريح بالتأسيس أيف تممؾ اإلدارة حؽ منح رخصة التأسيس 

 .1أك رفض منح رخصة التأسيس (التأسيسي
رفض االدارة تأسيس الجمعية يككف بإصدار االدارة قرار بالرفض خالؿ اآلجاؿ -2

في حالة انتياء اآلجاؿ القانكنية المحددة لإلدارة عمى -3.القانكنية المكضحة سابقا
سبيؿ الحصر دكف رد مف جانبيا يعد ذلؾ بمثابة إعتماد لمجمعية ك في ىذه الحالة 

 2.يجب عمى اإلدارة منح الجمعية كصؿ تسجيؿ
التنظيم اإلداري و المالي لمجمعيات  : المطمب الثالث

تتميز الجمعيات عف االجتماع العاـ السممي  بأنيا دائمة ك مستمرة بفضؿ 
ىيئاتيا القيادية، كتسييرىا يقتضي إيجاد مكارد مالية تنفؽ بغرض تحقيؽ االىداؼ التي 

. أسست مف أجميا
. التنظيم االداري لمجمعيات: الفرع األول

تعتمد الجمعيات في إدارة شؤكنيا عمى ىيئات تعمؿ كفؽ المبادئ الديمقراطية 
،القكانيف كاألنظمة الجارم العمؿ بيا كقانكنيا األساسي، كنجد أف المشرع الجزائرم 

: قد نظـ الجمعيات إداريا كالتالي06- 12عمال بأحكاـ القانكف 
 .الجمعية العامة: أوال

تعتبر الجمعية العامة الييئة العميا في الجمعيات، باعتبارىا تتشكؿ مف جميع 
األعضاء الذيف تتكفر فييـ شركط التصكيت التي حددىا القانكف األساسي 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرمتنظيـ ممارسة حرية التجمع. رحمكني محمد- 1
 . 127ص، (أنمكذجيف

  .مشار إليو.  المتعمؽ بالجمعيات06-12القانكف  11المادة - 2
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،قكاعد سير ك تنظيـ الجمعية ىي القكاعد التي تـ النص عمييا في القانكف 1لمجمعية
األساسي النمكذجي لمجمعيات، إضافة إلى إمكانية كضع قكاعد مف قبؿ الجمعية 

العامة كتنظيـ ،في قانكنيا االساسي بشرط التزاميا كقت كضع بنكد القانكف االساسي 
بعدـ ادراج أحكاـ مخالفة لمقانكف مف جية، كالنص عمى االحكاـ اإللزامية المعددة في 

. 2 مف جية أخرل06-12 مف القانكف 27المادة 
يتـ انعقاد الجمعية حسب األحكاـ المنصكص عمييا في القانكف األساسي 

لمجمعية أيف نص القانكف األساسي النمكذجي أنو يتـ عقد الجمعية العامة في دكرة 
عادية عمى األقؿ مع كجكب تحديد عدد الدكرات العادية، اضافة إلى عقد دكرة غير 

عادية كمما دعت الحاجة لذلؾ بطمب مف رئيس الجمعية أك بطمب مف أعضاء 
. 3المكتب، أك بطمب مف أعضائيا يحدد نصابيـ القانكف األساسي لمجمعية

: يجب لصحة انعقاد الجمعية العامة شرطيف ىما
استدعاء أعضاء الجمعية بطمب مف رئيس الجمعية أك مف األميف العاـ أك النائب -

األكؿ لمرئيس، ك يجب أف تسجؿ االستدعاءات عمى سجؿ المداكالت ك ترسؿ كتابيا 
 .مرفقة بجدكؿ األعماؿ إلى عناكيف أعضاء الجمعية العامة

، 4في القانكف األساسي لمجمعية (أجؿ االستدعاء)تحديد أقصى أجؿ لعقد االجتماع - 
بحيث يجب أف تككف ىناؾ فترة كافية ما بيف ميعاد ااجتماع الجمعية العامة ك بيف 
، 5إرساؿ االستدعاءات ك استالميا، حتى يتمكف االعضاء مف دراسة جدكؿ األعماؿ

إذا ما انعقدت الجمعية العامة ألكؿ مرة بحضكر األعضاء المؤسسيف تسمى الجمعية 
العامة التأسيسية ،المنشئة لعقد الجمعية ك تككينيا يككف بيدؼ التكقيع عمى القانكف 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرمرحمكني محمد، تنظيـ ممارسة حرية التجمع-1
  .134 مشار إليو،ص (أنمكذجيف

 .، نفس المصدر06-12 القانكف  مف27المادة - 2
، القانكف األساسي النمكذجي لمجمعياتمف  17المادة - 3

www.interieure.gov.dz>statasso0212.26-05-2019 a 02:37 

  .القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات مف 18المادة - 4
  .135ص . مشار إليو. رحمكني محمد- 5
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-12 مف القانكف 12 ك 6األساسي ك التقيد بالشركط المنصكص عمييا في المادتيف 
كىي التي تثبت في محضر محرر مف قبؿ محضر قضائي، أما إذا كانت جمعية . 06

 1.عامة الحقة فتسمى عادية أك إستثنائية حسب ما ينص عميو القانكف األساسي
أكجب المشرع الجزائرم لصحة القرارات المتخدة في الجمعية العامة تحقؽ 
النصاب ك ذلؾ مكضح في القانكف األساسي لمجمعية بحيث يجب عند االستدعاء 
ذا لـ يكتمؿ النصاب  األكؿ لمجمعية تكفر النصاب المحددة في القانكف األساسي، كا 
يستدعى األعضاء مرة ثانية بحيث يتكلى القانكف األساسي  لمجمعية تحديد األجؿ 
الالـز لإلستدعاء الثاني، أيف يمكف لمجمعية العامة المداكلة ميما كاف عدد حضكر 

: ، ك تقـك الجمعية العامة في دكرتيا العادية ب2األعضاء
اإلدالء برأييا فيما يخص جدكؿ ك نتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي ك - 

 .الكضعية األدبية لمجمعية
 3.المصادقة عمى القكانيف األساسية ك النظاـ الداخمي- 

 أما الجمعية العامة غير العادية فعادة ما تبث في قضايا ىامة كعاجمة مثال 
في تعديؿ القانكف األساسي،إنضماـ الجمعية إلى اتحاد ما،تمديد أجؿ الجمعية بعد :

. الخ... 4انتياء المدة المحددة في القانكف األساسي،حؿ الجمعية
 .(مكتب الجمعية)الييئة التنفيدية : ثانيا

 ذكر عمى سبيؿ التكضيح أجيزة الجمعيات بكؿ تفصيؿ حينما 06-12القانكف 
 منو أف ىذه األخيرة تتككف مف ىيئتاف كىما الييئة العميا ك المتمثمة 25ذكر في المادة 

في الجمعية العامة ك الييئة التنفيدية ك المتمثمة في مكتب الجمعية، كىذا خالفا لما 
نما نجده 31-90ذىب إليو المشرع في القانكف   ،الذم لـ يكضح أجيزة الجمعية ،كا 

ذكر الجمعية العامة باعتبارىا ىيئة عميا في الجمعية إضافة إلى ىيئات قيادية دكف 
                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرمرحمكني محمد، تنظيـ ممارسة حرية التجمع- 1
 .135.  مشار إليو، ص،(أنمكذجيف

.  القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات،19المادة - 2
 

  .، القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات16 المادة- 3
  .136.مشار إليو ،ص رحمكني محمد،- 4
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شرح ليذه الييئات ،أيف أحاؿ تنظيـ ىذه األخيرة ك طريقة سيرىا إلى القانكف األساسي 
يسير مكتب الجمعية عمى احتراـ تنفيد أحكاـ القانكف ك النظاـ الداخمي ك .1لمجمعية

  :قرارات الجمعية العامة كما يكمؼ ب
،تنفيذ ـيضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف األساسي كالنظاـ الداخمي، كالسير عمى احترا -

تحديد االختصاصات لكؿ  ،قرارات الجمعية العامة،تسيير ممتمكات الجمعية
 .2خؿإ...نائب

كيجب أف ينص القانكف األساسي لمجمعية عمى طريقة انتخاب مكتب الجمعية، 
، 3كمدة عيدتو ك بياف ما يتعمؽ بقكاعد النصاب ك األغمبية المطمكبة في إتخاد قراراتو

 .في غالب األحياف يتككف مكتب الجمعية مف الرئيس، الكاتب العاـ،أميف الماؿ
. التنظيم المالي لمجمعيات:الفرع الثاني

التنظيـ المالي لو أىمية بالغة في حياة الجمعية،ألف استقرار مركزىا المالي 
عامؿ الرتفاع مستكل خدماتيا  تحسيف نكعية الخدمات لمحصكؿ عمى رضا 

 المتعمؽ بتنظيـ الجمعيات نجد أف المشرع 06-12،كبالرجكع الى القانكف 4المكاطنيف
 أيف يمكف تقسيـ ىذه ،5الجزائرم حدد عمى سبيؿ الحصر مصادر مالية الجمعيات

 :المصادر إلى قسميف كىما
 
 

                                                 

 .سالؼ الذكر.، المتعمؽ بالجمعيات 31-90 مف القانكف 23 المادة- 1
  .القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات مف 26المادة - 2
ليو ،06-12القانكف مف 27 المادة- 3  .مشارا 
الجمعيات كاالحزاب ) في القانكف الجزائرمرحمكني محمد، تنظيـ ممارسة حرية التجمع - 4

  . 142.مشار إليو، ص،(السياسية أنمكذجيف
ليو.  المتعمؽ بالجمعيات 06-12القانكف األساسي  مف 29 المادة -5  . مشارا 
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 1ريالمصادر الذاتية لتمويل الجمعيات في القانون الجزائ: أوال
تسعى معظـ الجمعيات لمبحث عف مداخيؿ ذاتية بالشكؿ الذم يمكنيا مف القياـ 

بنشاطاتيا ك تحقيؽ أىدافيا ك باعتبار أف طبيعة تككينيا ال ييدؼ إلى تحقيؽ الربح 
: كجب البحث عمى مصادر ذاتية بديمة حددىا ليا المشرع ك ىي

 :إشتراكات األعضاء-1
نجد أف المشرع الجزائرم نص عمى اشتراكات األعضاء كمصدر مف مصادر 

 المتعمؽ بتنظيـ الجمعيات ك أكد 06-12 مف القانكف 29تمكيؿ الجمعيات في المادة 
بحيث اف االنخراط في .  مف القانكف األساسي النمكذجي34عمى ذلؾ في المادة 

الجمعية يمـز صاحبو بدفع مبالغ محددة دكريا لتمكينو مف العضكية في لمجمعية ،ليا 
كامؿ الحرية في تحديد قيمة اشتراؾ أعضائيا ك مدة الدفع ،عمى أف ال يككف مبالغ فيو 
ك أف يراعي فيو أىدافيا ك احتياجاتيا ،قدرة المنخرطيف في الكفاء بو ،ككذا مستكياتيـ 
فييا،العماؿ أكغير العماؿ، أعضاء مؤسسيف أك شرفييف أك عادييف، كقيمة االشتراؾ 

تعد مصدر أصيؿ خاص بالجمعية بحيث في حالة انسحاب العضك ال يمكنو 
استرجاعو، كفي حالة تكقفو عف دفعو فإف ذلؾ يعد بمثابة إعالف عف رغبة في الخركج 

. مف الجمعية
 . المداخيل المرتبطة بنشاطات الجمعية و أمالكيا-2

يعتبر ثاني مصدر مالي ذاتي لمجمعية، حيث أف المشرع الجزائرم يسمح 
لمجمعيات بممارسة نشاطات ك استغالؿ أمالكيا لجني األرباح ك تحقيؽ عائدات مالية 
مف كراء ذلؾ، شريطة عدـ تعارض ذلؾ ك قانكنيا االساسي ك القكانيف ك التنظيمات 

المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ ىذا مف جية، كمف جية أخرل يجب استعماؿ ىذه 
،يمكف تحصيؿ ذلؾ مف خالؿ القياـ 2العائدات ك المداخيؿ في تحقيؽ أىداؼ الجمعية

بتنظيـ أياـ دراسة،ممتقيات،إصدار ك نشر نشريات ك كثائؽ إعالمية ك مطكيات ليا 

                                                 

الموارد المالية لمجمعيات الخيرية في القانون الجزائري و الرقابة محمد لميف العمراني ، - 1
 .153ص ،2008،لسنة 4، العدد07لمدراسات القانكنية ك االقتصادية ،مجمد مجمة االجتياد ،عمييا

  .154ص محمد لميف العمراني، مشار إليو،- 2
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،لمجمعية الحؽ في استثمار 1عالقة بيدفيا في ظؿ احتراـ الدستكر القكانيف المعمكؿ بيا
أمكاليا ك القياـ ببيع السمع ألعضائيا أك لمغير إمكانية تنظيـ حفالت ك معارض ك أياـ 

 2.ابراـ العقكد عند الربح.دراسية
المصادر الخارجية لتمويل الجمعيات  :ثانيا

: ىي المكارد التي تتحصؿ عمييا الجمعيات خارج إطارىا تتمثؿ باألساس في
اليبات ك الكصايا، التبرعات، إعانات الدكلة ك الجماعات المحمية، المساعدات ك 

 .اإلعانات األجنبية
 :اليبات و الوصايا -1

يعتبر مكرد اليبات النقدية  ك العينية ك الكصايا مف أىـ ك أبرز مصادر تمكيؿ 
الجمعيات السيما إذا كاف نكع الجمعية في حد ذاتو يسمح ليا بتمقي ىذا النكع مف 

،تككف ىاتو األخيرة مقيدة بشركط غير 3المكارد بشكؿ كبير مثؿ الجمعيات الخيرية
. 4منافية ألىداؼ الجمعية تطبيقا لقانكنيا األساسي ك أحكاـ القانكف المعمكؿ بو

كذلؾ األمر بالنسبة لميبات ك الكصايا القادمة مف جمعيات أك ىيئات أجنبية 
،أيف ألـز المشرع الجمعيات بالحصكؿ عمى مكافقة السمطات المختصة بعد التحقؽ مف 
مصدر ىذه األخيرة إف كاف مشركع أك غير مشركع ،ك ىؿ تتفؽ مع أىداؼ ك أنشطة 

 .5الجمعية
                                                 

   .مشار إليو ،06-12القانكف   مف 24 المادة  - 1
الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرمرحمكني محمد، تنظيـ ممارسة حرية التجمع- 2

  .146.مشار إليو ،ص،(أنمكذجيف
المكارد المالية لمجمعيات الخرية في القانكف الجزائرم كاكجو الرقابة عمييا محمد لميف العمراني،-3

 .15مشار إليو،ص
لبو،06-12القانكف  مف 32 المادة -4  . مشارا 
 المكارد المالية لمجمعيات الخيرية في القانكف الجزائرم ك أكجو سكدم محمد، حاج حمد إسغمي،أ-5

  ،2008،لسنة 4، العدد07لمدراسات القانكنية ك االقتصادية ،مجمد مجمة االجتياد الرقابة عمييا ،
. 183ص
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 :مداخيل جمع التبرعات- 2
يتـ ذلؾ مف خالؿ التكجو لمجميكر في إطار القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا 
 في ىذا المجاؿ، بحيث أف جمع التبرعات في التشريع الجزائرم يخضع لرخصة مسبقة

، يسمميا كالي الكالية التي ينظـ الجمع في نطاقيا اإلقميمي ،أك كزير الداخمية ك 1
الجماعات المحمية ك التييئة العمرانية إذا كاف الجمع يتـ في إقميـ كاليتيف أك عدة 

كاليات، كذلؾ بمكجب طمب ليذا الغرض، مف شخصاف عمى األقؿ مع ذكر اسمييما 
ك صفتيما كمكطنيما ك اسـ الجمعية التي ينظـ التبرع لفائدتيا، نكع نشاطيا ك ارفاقو 
بنسخة مف قانكنيا األساسي، كتككف الرخصة المسممة ليذا الغرض صالحة ليـك كاحد 

يمنع جمع التبرعات مف المنازؿ، كما يجكز لمجية المانحة لمرخصة سكاء تعمؽ . فقط 
 2 األمر بالكالي أك كزير الداخمية أف تأمر بالتحقيؽ في تسيير المبالغ المالية المجمعة

 إعانات الدولة و الجماعات المحمية-3
تتككف المكارد المالية لمجمعيات باالضافة لممصادر المذككرة سمفا مف االعانات 
التي تقدميا الدكلة أك الجماعات المحمية عمى أف االستفادة مف ىذه المساعدات يككف 

، 3 كفؽ لمشركط ك األشكاؿ المنصكص عمييا في التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما
حيث يمكف لكؿ جمعية تعترؼ ليا السمطة العمكمية أف نشاطيا لو طابع الصالح العاـ 
أك المنفعة العمكمية االستفادة مف إعانات الدكلة أك الجماعات المحمية، مع العمـ أف 

. االعانات العمكمية ال تمنح بصكرة تمقائية ك إنما ينبغي عمى الجمعية أف تطمبيا
بحيث يجب أف تسجيؿ مسبقا في الميزانية مف قبؿ السمطة العمكمية المانحة كمف ثـ 

. تقرير تخصيصيا الحقا لمجمعية ثـ دفعيا في حسابيا
يخضع منح االعانات لمجمعيات إلى إبراـ عقد برنامج يتكافؽ مع أىداؼ الجمعية ك 

مطابؽ لقكاعد الصالح العاـ ،ىذا بصفة عامة كما يمكف أف تككف اإلعانة مقيدة 
. بشركط خاصة

                                                 

 جريدة رسمية متعمؽ بجمع التبرعات، ،1977فبراير19، مؤرخ في 03-77 األمر 1المادة - 1
 1977 فبراير23بتاريخ ،16العدد 

 157-156.ص.محمد لميف العمراني ،مشار إليو، - 2
ليو06-12 مف القانكف 34/3 المادة - 3  .، المتعمؽ بالجمعيات، مشارا 
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يجب عمى الجمعية أف تمتـز بدفتر الشركط المحدد لحالة صرؼ االعانات سابقا 
 1.لمنحيا ك المحدد لبرنامج النشاط ك آليات رقابة

 :اإلعانات و المساعدات األجنبية- 4
يمكف أف تتشكؿ المكارد المالية لمجمعيات مف اإلعانات ك المساعدات األجنبية 

إال اف المشرع الجزائرم عالج ىذا المصدر المالي بنكع مف التشديد ك التقييد نظرا 
لمتخكؼ مف العالقات التي قد تربط الجمعية بجيات أجنبية معينة قد  تككف ليا أىداؼ 

،بحيث يمنع عمى أم جمعية ميما كاف 2خفية مف كراء تمكيؿ ك دعـ جمعية ما ماليا
نكعيا أف تتمقى تمكيؿ مالي أجنبي مف تنظيمات أك منظمات غير حككمية باستثناء 
تمؾ التي تربطيا بيا عالقات تعاكف في إطار القانكف ك بعد المكافقة المسبقة لمسمطة 

. المختصة
طرق انقضاء الجمعيات  : المطمب الرابع

بالرجكع إلى قانكف الجمعيات نجد أف المشرع قد أىتـ بطرؽ انقضاء الجمعيات 
 : أيف حددىا ك ىذا ما سيتـ تفصيمو في المطمب التالي  

 عمى إمكانية انقضاء الجمعيات بإرادة أعضائيا، كما 06-12لقد نص القانكف 
 .نص عمى إمكانية انقضائيا دكف إرادة أعضائيا ك ذلؾ بتدخؿ اإلدارة أك القضاء

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرمتنظيـ ممارسة حرية التجمعمحمد رحمكني،  -1
 .150ص مشار إليو ،،(أنمكذجيف

  المعمؽ بالجمعيات، مشار إليو06-12القانكف مف 30المادة - 2
 . مف القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات42المادة -3
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 الحل االرادي لمجمعيات:الفرع األول 
يمكف أف يككف حؿ الجمعية إراديا ،مف طرؼ أعضاء الجمعية تطبيقا لقانكنيا 

.  1األساسي
 فإف حؿ الجمعية 06-12 مف القانكف 42بالرجكع إلى ما نصت عميو المادة 

اإلرادم األعضاء يتـ اإلعالف عنو كتقريره مف قبؿ الجمعية العامة بعد تقرير مكتب 
 الجمعية الذم أحاؿ إلى القانكف األساسي أك النظاـ الداخمي مسألة تحديد النصاب،

كما يجدر اإلشارة إليو أنو إذا كانت . لمجمعية عدة طرؽ النقضائيا بإرادة أعضائيا
الجمعية المراد انقضائيا تمارس نشاطات لو طابع المنفعة العامة أك مصالح العامة 
كجب عمييا اخطار السمطة العامة المختصة مانحة صفة المنفعة العامة لتتكلى ىذه 
السمطة اتخاد التدابير الالزمة ،أك تكمؼ مف يتخدىا قصد ضماف استمرارية نشاط 

. 2الجمعية
تتـ انقضاء الجمعية ك حميا بإرادة أفرادىا إما بكاسطة الجمعية العامة غير -

. ،أك تطبيقا لما تظمنو قانكنيا األساسي مف إجراءات ك طرؽ ك شركط3العادية
 تعميق نشاط الجمعيات و حميا دون إرادة أعضائيا:الفرع الثاني 

ىناؾ حاالت يتـ فييا تدخؿ اإلدارة أك القضاء لحؿ الجمعيات دكف أخد إرادة 
. أعضائيا في الحسباف

 تعميؽ نشاط الجمعيات :أكالن 
 المتعمؽ 06-12لقد تعددت أسباب تعميؽ نشاط الجمعيات في ظؿ القانكف 

يعمؽ نشاط كؿ جمعية : " عمى39بالجمعيات حيث نجد أف المشرع قد نص في المادة 
، ىذه "أك تحؿ في حالة التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمبالد أك المساس بالسيادة الكطنية

المصطمحات  فضفاضة غير دقيقة، بحيث يتـ إعماؿ السمطة التقديرية لإلدارة في ىذا 

                                                 

 .06-12 مف القانكف 42المادة -1
 .06-12 مف القانكف 42/3 المادة -2
الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرممحمد رحمكني، تنظيـ ممارسة حرية التجمع- 3

 . 163ص مشار إليو ،،(أنمكذجيف
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الشاف مف خالؿ إدخاؿ ما تريد ضمف ىذه الحاالت، بالتالي قد تستغؿ تعميؽ النشاط 
. كلك ألغراض شخصية

كما أف المشرع الجزائرم قد ربط تعميؽ نشاط الجمعيات بعدـ  إحتراـ قكاعد 
القانكف االساسي كمبادئ الديمقراطية عند انتخاب الييئة التنفيدية لمجمعية، عند تخمؼ 

الجمعية عف ابالغ السمطات بالتعديالت التي تطرأ عمى القانكف األساسي ،كذا 
التغييرات التي تطرأ عمى ىيئتيا التنفيدية، في حالة عدـ تقديـ نسخ مف المحاضر ك 
التقارير األدبية ك المالية السنكية لمجية المختصة ،إذا ما تضمف القانكف األساسي 

لمجمعية بنكدا أك إجراءات تمييزية تمس بالحريات األساسية ألعضائيا ،عند حصكؿ 
الجمعية عمى أمكاؿ أك مكارد مالية مف جمعيات أجنبية أك منظمات غير حككمية غير 

. تمؾ الناتجة عف عالقات التعاكف
عند عدـ احتراـ الجمعية قكاعد التصريح بالتأسيس ك التسجيؿ، إذا لـ يكف 

األعضاء المؤسسيف لجمعية أجنبية في كضعية قانكنية بمفيـك التشريع المعمكؿ بو، 
. 1إذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف الحككمة ك حككمة البمد االصمي لمجمعية االجنبية

 سابقة الذكر يككف تعميؽ نشاط 40كفي الحاالت المنصكص عمييا في المادة 
 أشير، كيتـ إعذار الجمعية كجكبا قبؿ تعميؽ نشاطيا 06الجمعية لمدة ال تتجاكز 

 أشير مف تاريخ التبميغ 3بيدؼ مطابقة أحكاـ القانكف في أجؿ محدد، كبعد مضي 
باالعذار، كفي حالة عدـ استجابة الجمعية بمضمكف االعذار يتـ اتخاد قرار ادارم 
بتعميؽ نشاطيا مف قبؿ السمطة االدارية المختصة التي تقـك بتيميغ الجمعية بقرار 

. 2التعميؽ الذم يصبح ساريا مف تاريخ تبميغ القرار
لمجمعية حؽ الطعف بااللغاء اماـ الجيات القضائية االدارية المختصة في قرار 

،إف منح االدارة سمطة إتخاد إجراء التعميؽ في الحاالت المنصكص عمييا 3التعميؽ

                                                 

  .، المتعمؽ بالجمعيات، مشار إليو06-12 مف القانكف 40المادة - 1
 .القانكف  ذات  مف 1،2/ 41المادة - 2
 . القانكف ذات مف41/3 المادة -3
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، كبالرجكع إلى ما كاف منصكص 1سابقا تعد تراجعا عف كفالة ممارسة حرية التجمع
 الممغى الذم كاف 31-90عميو بخصكص تعميؽ نشاط الجمعيات بمكجب القانكف 

 .2يمنح سمطة ممارسة ىذا االجراء لمسمطات القضائية المختصة
 حل الجمعيات قضائيا :ثانيا

 كما تعدد 06-12لقد تعددت أسباب حؿ الجمعيات قضائيا في ظؿ القانكف 
مف ليـ الحؽ في طمب إتخاد ىذا اإلجراء ايف منح القانكف الحؽ في طمب حؿ 

: الجمعية الى 
السمطة العمكمية المختصة التي تقدـ ىذا الطمب أماـ الجية القضائية المختصة -1

ممارسة الجمعية نشاط أك أنشطة أخرل غير تمؾ التي نص عمييا : كىذا في حالة
 .قانكنيا االساسي

 مف 30حصكؿ الجمعية عمى أمكاؿ مف تنظيمات أجنبية خرقا ألحكاـ المادة 
ىذا القانكف ،أم دكف أف يككف ذلؾ في إطار الشراكة المحددة في القانكف المعمكؿ بو 

ك التي تستكجب الحصكؿ عمى المكافقة المسبقة ،عند اثبات تكقؼ الجمعية عف 
 .النشاط بشكؿ كاضح

كما منح المشرع الغير حؽ في تقديـ طمب حؿ الجمعية أماـ القضاء االدارم -2
المختص ك شريطة أف يككف ليذا الغير مصمحة شخصية ك مباشرة في تقديـ طمب 

 .الحؿ
كما يمكف طمب حؿ الجمعية قضائيا مف قبؿ أعضائيا كىنا تككف الدعكل مقبكلة ك -3

 .يبقى أمر مناقشة المكضكع تحت سمطة القضاء
كما يمكف حؿ الجمعية قضائيا مف خالؿ الحكـ عمييا بعقكبة الحؿ التكميمية -4

 3.بمناسبة الجرائـ المنسكب إلييا
 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرم محمد رحمكني، تنظيـ ممارسة حرية التجمع-1
  .167مشار إليو، ص ،(أنمكذجيف

  . المتعمؽ بالجمعيات، مشار إليو31-90 مف القانكف 32المادة -2
  .167، ص نفس المرجع محمد رحمكني،- 3
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 النظام القانوني لألحزاب السياسية: المبحث الثاني
 تقدـ الدراسة النظاـ القانكني لألحزاب السياسية كأنمكذج لدراسة إطار ممارسة 

حرية التجمع عمى اعتبار أنو مف بيف أىـ النماذج ليذه الممارسة إلى جانب النظاـ 
. القانكني لمجمعيات

تعريف األحزاب السياسية و أنواعيا : المطمب األول
عمى  نظرَا لما تمعبو األحزاب السياسية مف دكر ىاـ في النظـ الديمقراطية سكاء  

 كجب التطرؽ ليا مف خالؿ ،الصعيد السياسي أك االجتماعي ك حتى االقتصادم
: التعريؼ بيا ك ذكر أنكاعيا م ك ذلؾ في الفركع التالية

تعريف األحزاب السياسية : الفرع األول
ما  التطرؽ إلى  مف أجؿ الكصكؿ إلى تعريؼ صحيح لألحزاب السياسية يجب  
 :يمي
التعريف المغوي لألحزاب السياسية : أوال
 الطكائؼ التي تجتمع عمى محاربة األنبياء  عنيأ أنيا جاء في مختار الصحاح  

 1.عمييـ الصالة ك السالـ
فيك مشتؽ مف فعؿ َساَس يُسكُس أك يرشد قد استخدـ " السياسي" أما مصطمح  

. 2العرب بمعنى االرشاد ك اليداية
التعريف الفقيي : انيثا
ك يرجع ذلؾ . اختمؼ الفقياء في إيجاد تعريؼ جامع مانع لمحزب السياسي  

ؿ مف منطمؽ التأكيد عمى الرغبة مكجؾفقد عرفو خر،الختالؼ زاكية النظر مف فقيو آل
تجمع منظـ لممساىمة في الحياة " ايف يعرؼ الحزب بأنو ،في الكصكؿ إلى السمطة

                                                 

 .56 ص ،1985 محمد بف أبي بكر الرازم، مختار الصحاح، مكتبة لبناف،  دكف طبعة،سنة-1
،مذكرة مقدمة النظام القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر أكناف عاشكر، ،مكساكم إبراىيـ- 2

 ، كمية الحقكؽ بكدكاك، جامعة أمحمد عاـ معمؽقانكف لنيؿ شيادة الماستر في القانكف، تخصص 
 .07ص   ،2016-2015 بكقرة ، بكمرداس،
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عمى السمطة استيالءان كميا أك جزئيا ك التعبير عمى افكار  السياسية بيدؼ االستالء
. "التجمع ك تحقيؽ مصالح أعضاء الحزب

عمى أنو كؿ تنظيـ دائـ يتحرؾ عمى   André Hauriou و Jean Gicquelيعرفو الفقيياف 
ك ييدؼ لمكصكؿ الى . مستكل كطني ك محمي مف أجؿ الحصكؿ عمى الدعـ الشعبي

 1 .ممارسة السمطة بغية تحقيؽ سياسة معينة
جماعة متحدة مف أفراد تعمؿ بمختمؼ "يعرفو أستاذ سميماف محمد الطماكم بأنو 

. 2"يقصد تنفيد برنامج سياسي معيف.الكسائؿ الديمقراطية لمفكز بالحكـ
يمكف التكصؿ الى العناصر التي يرتكز عمييا كؿ حزب ك ىي مجتمعة عميو ك   

ىك عبارة عف تجمع جماعة مف األفراد في شكؿ منظـ ك دائـ،ك :في التعريؼ التالي
العمؿ بالكسائؿ الديمقراطية الشرعية بيدؼ الكصكؿ الى السمطة بصفة كمية أك جزئية، 

. عف طريؽ معارضة أك تأييد القائميف عمى الحكـ
التعريف القضائي : ثالثا
 جاءت بيما ك بالرجكع الى التعريفيف المذاف د عمى سبيؿ المقاربة ك االستشيا  

 كؿ مف محكمة القضاء االدارم المصرية ككذا المحكمة الدستكرية العميا في مصر
دا عمى اف الحزب يقـك عمى التنظيـ ك يعتمد عمى الدعـ الشعبي لتككيف مأؾت ىناؾ

لكف . لمكصكؿ الى أىدافو بالطرؽ الديمقراطية كىي االنتخاب، 3الناخبيف الذيف يدعمكنو
 اختالؼ في عناصر التعريفيف بحيث أكد تعريؼ محكمة القضاء االدارم عمى يكجد

ف التعريؼ اآلخر أغفؿ ىذا العنصر أاستيداؼ الحزب لمكصكؿ الى السمطة،في حيف 
 .ك أكد عمى استيداؼ الحزب المشاركة في المسؤكليات السياسية لمحكـ

 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرممحمد رحمكني، تنظيـ ممارسة حرية التجمع-1
 .186ص مشار إليو ،، (أنمكذجيف

 .186مرجع، ص نفس اؿ-2
. 184 مرجع، ص نفس اؿ-3
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 .التعريف التشريعي: رابعا
لقد اختمؼ تعريؼ األحزاب السياسية في التشريع الجزائرم باختالؼ المراحؿ    

التي عاشتيا الجزائر ايف نجد أف التعريؼ مفيـك الحزب السياسي سكاء في دستكر 
 ارتباطا بجبية التحرير الكطني أيف عرؼ الحزب في 1976 ككذا دستكر 1963
 ".الجزائر جبية التحرير الكطني ىي حزب الطميعة الكحيد في" عمى انو 1963دستكر 

 ".جبية التحرير الكطني ىي الحزب الكاحد في البالد "1976 ك عرفو دستكر  
 تغير مفيـك 1989بدخكؿ الجزائر مرحمة التعددية الحزبية بعد صدكر دستكر    

،كىذا ما اكده 1األحزاب السياسية ايف عرفو الدستكر عمى انو جمعية ذات طابع سياسي
 المتعمؽ بالجمعيات ذات 11- 89أكؿ قانكف منظـ لألحزاب السياسية كىك القانكف 

" .....تستيدؼ الجمعية ذات الطابع السياسي :" الطابع السياسي أيف نص 
 اعتبر األحزابالجزائرم المشرع كالجدير بالذكر مف خالؿ قراءة نص المادة اف   

لكنو أكد عمى استيدافيا لممشاركة في الحياة السياسية بكسائؿ ديمقراطية دكف جمعية 
  .2مع اغفالو  استيدافيا الكصكؿ لمسمطة.أف يكضح طبيعة ىذه المشاركة 

،الذم عدؿ مف مفيـك األحزاب السياسية ،تراجع عف  1996 بعد صدكر دستكر  
 المتضمف القانكف العضكم 09 -97تصنيفيا ضمف الجمعيات ،تـ صدكر االمر 

 في التراجع عف 1996لألحزاب السياسية الذم احتفظ بالتغيير الذم جاء بو  دستكر 
تصنيؼ األحزاب السياسية ضمف الجمعيات مع  احتفاظو بعنصر مشاركة الحزب في 
الحياة السياسية ك المجكء  الى الكسائؿ الديمقراطية الستقطاب  لممكاطنيف، لكنو انتيج 

 .3 ايف أغفؿ أيضا ىدؼ الحزب في الكصكؿ إلى السمطة11 -89نيج قانكف 

                                                 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرم تنظيـ ممارسة حرية التجمعمحمد رحمكني،-1
. 179مشار إليو ،ص، (أنمكذجيف

 المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع 1989 يكليك 4 المؤرخ في 11-89القانكف مف  02 المادة -2
 .1989سنة ،  27  العدد،، الجريدة الرسميةالسياسي

 يناير 12 المتعمؽ باألحزاب السياسية المؤرخ في 04-12القانكف العضكم مف  3المادة - 3
  .2012 لسنة 10، جريدة رسمية عدد 2012
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 أنواع األحزاب السياسية: الفرع الثاني
،ايف سيتـ تعددت اجتيادات الفقو الدستكرم في تصنيؼ األحزاب السياسية   

 التطرؽ لمكقؼ المشرع دتقسيـ األحزاب السياسية في النظاـ الجزائرم عفؿ التطرؽ
 : الجزائرم منيا

 تقسيم األحزاب السياسية من حيث الييكل  التنظيمي لمحزب:  أوال
 اعتمادا عمى ىذا المعيار تـ تقسيـ األحزاب إلى أحزاب  اطارات كأحزاب   

ثـ ".  مكريس دكفرجيو"جماىير كمف أبرز الفقياء الذيف تطرقكا إلى ىذا التصنيؼ نجد 
أما الفقيو .   كىك أحزاب اليياكؿ جامده كأحزاب مرنة1976اضاؼ تصنيؼ آخر عاـ 

فقد  ميز بيف ثالث أنكاع مف األحزاب كىـ أحزاب النخبة ك أحزاب " جاف شارلك"
 .1 أحزاب الناخبيف . الجماىير

. 2االحزاب الى أحزاب الرأم كأحزاب األيديكلكجية" بير اكجكرج" كما يقسـ الفقيو 
 تقسيـ االحزاب السياسية مف حيث المشاركة:ثانيا 

 : يمكف تقسيـ االحزاب عمى اساس ىذا المعيار الى
نضماـ لمحزب  االعضاء يكقعكف عمى عريضة أ تتككف مف : االحزاب المباشر -1

 . الحزبالجتماعاتكيحضركف 
 
 
 
 
 

                                                 

مديرية النشر .النظام السياسي الجزائري من األحادية الى التعددية السياسية. ناجي عبدالنكر- 1
 .35 ص2006لجامعة قالمة 

  .36مشار إليو ص، ناجي عبدالنكر -2
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 اعضاء ليا سكل  األعضاء المؤسسيف،لكف ليا تأييد ال:األحزاب الغير مباشرة- ب
 .1غير مباشر بفضؿ احتكائيا لعدة تجمعات أخرل مثؿ حزب العماؿ البريطاني

تقسيم األحزاب من حيث عدد األصوات المحصل عمييا في البرلمان : ثالثا
بيف األحزاب بالرجكع الى االصكات المحصؿ عمييا في البرلماف " دكفرجيو"  يغاير

: كيقسميا الى 
. 2التي تممؾ األغمبية المطمقة في البرلماف: احزاب ذات اغمبيو-
 كتحتاج لممارسة ،كىي األحزاب التي لـ تحصؿ عمى االغمبية المطمقة: أحزاب كبيرة -

 .  تالؼئالسمطة كالحكـ بمساندة  أحزاب أخرل كىك ما يعرؼ  بحككمة اإل
ىي األحزاب التي تمعب دكرا مكمال  سكاء في الحككمة اك في :  أحزاب صغيرة

المعارضة التي ينبغي عمييا أف تقتنع ببعض المقاعد الكزارية الثانكية أك أنيا تبقى في 
 .3مكقع تكجيو االنتقادات السمطة الحاكمة

 إجراءات وشروط تأسيس األحزاب السياسية:المطمب الثالث 
 في تأسيس 04- 12لقد اعتمد المشرع الجزائرم بمكجب القانكف العضكم   

األحزاب عمى النظاـ االعتماد الذم يمر بمرحمتيف ىما مرحمة التصريح بالتأسيس 
. لمرحمة االعتماد

 
 
 
 
 

                                                 

مذكرة لنيؿ  .النظام القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر. اكناف عاشكر.مكساكم ابراىيـ -1
  33 ،ص2015/2016شيادة الماستر في القانكف المعمؽ ،كمية الحقكؽ ،جامعة بكمرداس 

الجمعيات كاالحزاب السياسية ) في القانكف الجزائرم تنظيـ ممارسة حرية التجمع،رحمكني محمد- 2
  . 200مشار إليو ،ص، (أنمكذجيف

 . 200مرجع ،صاؿ- 3
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 مرحمة التصريح بتأسيس األحزاب السياسية: الفرع األول
إف التحضير لمرحمة التأسيس عف طريؽ إعداد ممؼ التصريح بتأسيس األحزاب    

السياسية كاقؼ عمى تكفر شركط بعض منيا المنصكص عمييا في الدستكر كاالخرل 
 . المتعمؽ بتنظيـ األحزاب السياسية04-12منصكص عمييا في القانكف العضكم 
: 1 كيمكف تقسيـ ىذه الشركط المانعة إلى

 .الشروط المتعمقة بمرحمة التصريح بتأسيس األحزاب السياسية- 1
 الحفاظ كعدـ مخالفة الحزب السياسي المبادئ العامة لمدكلة كالمجتمع  -
 مف الدستكر 52/2ف تكريس المشرع  ليذه المبادئ المنصكص عمييا في المادة إ

 ىك كاجب أساسي يفرضو االنتماء الى 04-12 مف القانكف العضكم 8،ككذا المادة 
 .2الكطف الكاحد

 تأسيس حزب عمى أساس ديني أك لغكم أك عرقي أك جيكم عدـ -
 نص عمى ىذا الشرط 01- 16نجد أف التعديؿ الدستكرم بمكجب القانكف   

المشرع الجزائرم عمى صكاب حينما أكد عمى منع استغالؿ ، 3/ 52المانع في المادة 
.   عدـ دمج الديف في السياسةسعيا منو عمىالديف ألغراض سياسية ،

 احتراـ النظاـ العاـ كاألمف العاـ -
. 3االكراه ميما كاف طبيعتيما أك شكميما  ال يجكز أف تمجأ االحزاب لمعنؼ اك  

 .4فيك أمر غير مقبكؿ كيتناقض مع التعدديةخالؼ ذلؾ 
 عدـ التبعية لمخارج -

                                                 

مشار إليو النظاـ القانكني لالحزاب السياسية في الجزائر،  ، اكناف عاشكر،مكساكم ابراىيـ-  1
  .65ص
  .66 ص نفس المرجع،- 2
 مارس 06 المؤرخ في ،م التعديؿ الدستكر المتضمف01-16 القانكف  مف52/6  المادة-3

المتعمؽ  04-12القانكف العضكم  مف 9/1، راجع إيضان المادة 2016، جريدة رسمية عدد 2016
 .باألحزاب السياسية، مشار إليو

 .58 ص مشار إليو،اكناف عاشكر ،. مكساكم ابراىيـ -4
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 كىك نفس  المضمكف 5/ 52 في المادة 01-16 التعديؿ الدستكرم نص عميو  
لممحافظة عمى سالمة راجع  ىذا ،04-12 مف القانكف 8/8الذم جاءت بو المادة 

 .كاستقرار كاستقالؿ البالد
 االلتزام بطابع مميز عن غيرىا من األحزاب (5

. 1كؿ حزب جديد يجب أف يككف مغايرا في الشكؿ ك االسـ لحزب  أك منظمة
 الشروط المتعمقة باألعضاء المؤسسين لألحزاب السياسية(2
 كعدـ 04- 12 مف القانكف العضكم 17نصَّ عمى ىذه الشركط في المادة   

 :تكفرىا يؤدم الى رفض تأسيس الحزب كىي
، الجنسية األصمية اك المكتسبةسكاء تمتع العضك المؤسس بالجنسية الجزائرية - 1

 الذم عرض عمى المجمس 04- 12الجدير بالمالحظة أف نص القانكف العضكم 
 نو الجنسية األصمية في العضك المؤسس، إال أطالدستكرم تضمف النص عى  اشتر

 2. منو30اعتبر ىذا الشرط غير مطابؽ لمدستكر استنادا الى المادة 
كاشترط المشرع الجزائرم سف .  سنة عمى األقؿ25أف يككف العضك المؤسس بالغا / 2

 قد أصاب في ذلؾ بالرجكع الى اف عمؿ ، سنة رافعا بذلؾ مف سف الرشد المدني25
 3.االحزاب يتطمب درجة مف الترشيد السياسي

 .تمتع العضك المؤسس بحقكقو المدنية ك السياسية/ 3
 ك مثميا بالنسبة 1954سمكؾ الشخص سمككا معادم لمبادئ ثكرة أكؿ نكفمبر /4

.  مكضكعلعؿ ىذا الشرط أصبح دكف  .1954لألشخاص المكلكديف قبؿ شير يكليك 
 مف 05أال يككف العضك في حالة منع مثؿ ما ىك منصكص عميو في المادة -5

ال يككف معركؼ عميو استغالؿ الديف أك شارؾ في ، 04- 12القانكف العضكم 
 .األعماؿ االرىابية

                                                 

  .مشار إليو، 04-12القانكف العضكم  مف 06المادة  -1
 ،يتعمؽ بمراقبة مطابقة 2012 يناير 8، المؤرخ في 12/د.ـ.ر/01رام المجمس الدستكرم رقـ  -2

  .2012 ،لسنة 02 جريدة رسمية العددالقانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية لمدستكر،
 .،مشار إليو 04-12القانكف العضكم  مف 17/3المادة - 3



  الجمعيات واألحزاب السياسية إطار قانوني لممارسة حرية التجمع والمظاىرات:                الفصل الثاني
 

 

57 

 

يجب أف يككف ضمف األعضاء المؤسسيف نسبة ممثمة مف النساء -6
-12يعتبر ىذا الشرط مف بيف الشركط المستجدة بمكجب القانكف العضكم   

 نكفمبر 15،يرجع تقرير ىذا الشرط إلى التعديؿ الدستكرم الصادر بتاريخ 04
تعمؿ " مكرر منو التي أكدت عمىؾ31،الذم استحدث ىذا الشرط في المادة 2008

الدكلة عمى ترقية  
". الككطا" ،ىذا ما أدل إلى تطبيؽ نظاـ..."الحقكؽ السياسية لممرأة

ال نحتاج إلى فرض نسبة تمثيميا بقدر ما نحتاج إلىعممية تحسيس،تكعية ك   
تربية المجتمع بغرض تغيير بعض الذىنيات المتحجرة ،تغيير بعض التقاليد 

االجتماعية التي تقؼ عائؽ أماـ تطكر المرأة الفعمي، ك الدفع بيا إلى األماـ لتحتؿ 
مكانة أفضؿ ك عف جدارة داخؿ مؤسسات ك ىيئات الدكلة بما فييا األحزاب 

 1.السياسية

 الشروط المتعمقة باألعضاء المنخرطين(3
نص  المشرع الجزائرم عمى الشركط الخاصة لالنضماـ لعضكية األحزاب   

 التي تضمنت شرطيف 04 12 مف القانكف العضكم 10السياسية كذلؾ في المادة 
 .أساسييف إلى جانب مكانع  االنخراط في األحزاب

اشترط المشرع الجزائرم لالنخراط في أم حزب سياسي  :شركط الجنسية الجزائرية- 1
 .1تمتع بجنسيو الجزائرية دكف اف يحدد ما كانت اصميو اك مكتسبو

غ كاشترط  المشرع الجزائرم في الراغب في االنخراط بؿ :بمكغ سف الرشد القانكني-2
 دكف تحديدىا  الشي الذم يحيمنا الى 04- 12سف الرشد القانكني في القانكف 

 مف القانكف المدني ك التي تنص عمى 40تطبيقالقكاعد العامة ك بالتالي تطبيؽ المادة 
 2. سنة19اف سف الرشد القانكني ىك 

                                                 

، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف االطار القانوني لألحزاب السياسية لكرارم رشيد، - 1
 .98 ،ص2014-2013، العاـ ،كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر

 103-99.ص نفس المرجع، – 2
  . مشار اليو، المتعمؽ باالحزاب السياسية 04-12لقانكف العضكم  مف 10/1  المادة – 3
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 مف القانكف العضكم 02الفئات الممنكعة مف االنخراط في االحزاب السياسية في - 3
اعضاء ، افراد الجيش الكطني الشعبي ك أسالؾ االمف، القضاة:  كىـ 12-04

 أعكاف أمف الدكلة الذيف يمارسكف كظائؼ ،المجمس الدستكرم طيمة ممارسة مياميـ
. السمطة ك المسؤكلية ك الذيف ينص القانكف الذم يخضعكف لو عمى التنافي

إجراءات مرحمة التصريح بتأسيس حزب سياسي في القانون الجزائري : ثانيا
 اإلجراءات القانكنية الكاجب اتباعيا لتأيس 04-12يحدد القانكف العضكم   

: حزب سياسي ك ىي 
 تقديم طمب  تصريح بتأسيس حزب سياسي -1

أعضاء  (03)يقدـ طمب التصريح بتأسيس حزب سياسي مكقع مف قبؿ ثالث 
مؤسسيف ،يكدع الطمب لدل كزير الداخمية، مرفكؽ بممؼ يحتكم عمى عدة تعيدات ك 

 تعيد مكتكب يكقعو عضكاف مؤسساف عمى االقؿ عف كؿ كاليةف منبثقة عمى :كثائؽ 
احتراـ أحكاـ الدستكر ك القكانيف ):عمى األقؿ يتضمف ما يمي كاليات الكطف¼ 

المعمكؿ بيا،عقد المؤتمر التأسيسي لمحزب في األجؿ القانكف المنصكص عميو في 
 1(.04-12 مف القانكف 24المادة

مشركع تمييدم لمبرنامج ، مشركع القانكف األساسي لمحزب في ثالث نسخ
مستخرجات عقكد الميالد،شيادات الجنسية الجزائرية،صحيفة السكابؽ ،السياسي لمحزب 

يقدـ طمب التصريح بعقد المؤتمر ،.شيادات اإلقامة لألعضاء المؤسسيف العدلية،
التأسيسي لمحزب السياسي لكزير الداخمية مقابؿ كصؿ إيداع كجكبي بعد التحقيؽ 

يقـك الكزير المكمؼ بالداخمية بفحص ك مطابقة الممؼ لمتأكد مف ، الحضكرم لمممؼ
مف تاريخ إيداع الممؼ المثبت في  (يـك 60)ك ىذا خالؿ شيريف  مطابقتو لمقانكف،

: كصؿ اإلداع،في ىذه الحالة لمكزير المكمؼ بالداخمية إما
بتصريح عقد المؤتمر التأسيسي بمكجب قرار إدارم بعد التأكد مف الممؼ ك احترامو - 

لمدتكر في األجاؿ القانكنية ،بحيث ال يعتد بيذا القرار أماـ الغير إال بعد نشره في 
                                                 

 المتعمؽ  باألحزاب السياسية، مشار 04-12 مف القانكف العضكم  24 كالمادة 21المادة -  1
 .إليو
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 مف القانكف 21يكميتيف إعالميتيف كطنيتيف عمى األقؿ حسب ما نصت عميو المادة 
، في ىذه الحالة يجب عمى األعضاء المؤسسيف أف يعقدكا مؤتمرىـ 04-12العضكم 

 مف القانكف 24التأسيسي خالؿ سنة كاحدة ابتداءا مف إشيار الترخيص تطبيقا لممادة 
. 04-12العضكم 

 يـك بمثابة ترخيص لألعضاء المؤسسيف 60يعتبر سككت اإلدارة بعد انقضاء أجؿ - 
  .04-12 مف القانكف العضكم 23مف أجؿ عقد مؤتمرىـ التأسيسي تطبيقا لممادة 

رفض تصريح عقد المؤتمر التأسيسي ،ك يككف الرفض بمكجب قرار كزارم معمؿ - 
 يـك 30تعميال قانكنيا ،باعتبار ىذا األخير يككف قابؿ لمطعف أماـ مجمس الدكلة خالؿ 

 .04-12 مف القانكف 21ابتداءا مف تاريخ تبميغ قرار الرفض تطبيقا لممادة 
 عقد المؤتمر التأسيسي لمحزب- 2
لكي يككف المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة يجب أف يككف ممثال   

 عدد الكاليات عمى األقؿ، مكزعة عبر التراب الكطني، يجب أف يجمع 1/3بأكثر مف 
منخرط  (1600)مؤتمر،منتخبيف مف طرؼ  (500)ك  (400)المؤتمر التأسيسي بيف 

عف كؿ  (100)عمى األقؿ، دكف أف يقمال عدد المؤتمريف ك عدد المنخمرطيف عف 
 مف القانكف 27كالية، مع مراعاة احتراـ شرط النسبة الممثمة لمنساء، كىذا تطبيقا لممادة 

 التأسيسي ك يجتمع عمى التراب الكطني، ك ريجب أف يعقد المؤتـ،04-12العضكم 
مع ضركرة احتراـ ،يثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر يحرره محضر قضائي 

  1.أجؿ انعقادة ك إال يصبح الترخيص دكف أثر
جراءات مرحمة اعتماد الحزب السياسي في القانون الجزائري :ثاثال  شروط وا 
ـ ك م30يتـ تقديـ ممؼ طمب اعتماد حزب سياسي لدل كزير الداخمية خالؿ   

 مف 27نعقاد المؤتمر التأسيسي لمحزب، مقابؿ كصؿ استالـ تطبيقا لممادة ال المكالية
 نصت الكثائؽ مف جممة سياسي حزب اعتماد ممؼ يتطمب،04-12القانكف العضكم 

 خطي طمب :في كتتمثؿ السياسية لألحزاب العضكم القانكف  مف28 المادة عمييا

                                                 

 . المتعمؽ  باألحزاب السياسية، مشار إليو04-12 مف القانكف العضكم  28، 27، 17المادة - 1
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 السياسي لمحزب األساسي القانكفك عقد المؤتـ التأسيسي محضر مف كنسخة لالعتماد
 الييئات أعضاء كقائمة نسخ، ثالث في الحزب السياسي كبرنامج نسخ، ثالث مف

مف القانكف  17 المادة في عمييا المنصكص كالشركط تتكافؽ قانكنان  المنتخبيف القيادية
 .،النظاـ الداخمي لمحزب12-04
يتكلى كزير الداخمية دراسة ك فحص ممؼ طمب االعتماد ،كمطابقتو ألحكاـ   

، أيف منح المشرع لكزير الداخمية في ىذه المدة إمكانية طمب 60القانكف خالؿ   يـك
أك استخالؼ أم عضك في الييئات القيادية ال يستكفي /استكماؿ الكثائؽ الناقصة ك

. 04-12 مف القانكف 29 تطبيقا لممادة 04 -12الشركط التي نص عمييا القانكف 
يتـ منح االعتماد بقرار كزارم، ك يتـ تبميغو إلى الييئة القيادية لمحزب السياسي تطبيقا 

،أيف يكتسب الحزب السياسي الشخصية المعنكية، ك األىمية القانكنية مف يـك 30لممادة 
 مف القانكف 31نشر كزير الداخمية قراره القاضي باعتماد الحزب السياسي تطبيقا لممادة 

12-04 . 
يجكز لكزير الداخمية رفض اعتماد أم حزب سياسي بمكجب قرار معمؿ تعميال   

 يـك التي تمي إيداع ممؼ طمي االعتماد، ايف يككف ىذا القرار قابؿ 60قانكنياخالؿ 
 يـك التي تمي 60لمطعف فيو مف قبؿ األعضاء المؤسسيف أماـ مجمس الدكلة خالؿ 

يعد سككت اإلدارة عف الرد عف طمب االعتماد بالقبكؿ أك الرفض ،تبميغ قرار الرفض 
 04.1 -12 مف القانكف العضكم34 يـك  بمثابة اعتماد لمحزب تطبيقا لممادة60خالؿ 
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التنظيم الييكمي و المالي لألحزاب السياسية : المطمب الثالث
التنظيم الييكمي لألحزاب السياسية في القانون الجزائري : الفرع األول

تـ تحديد التنظيـ الييكمي االدارم لمحزب السياسي في 04-12بمكجب القانكف    
كباعتبار اف التنظيـ الييكمي لألحزاب , القانكف االساسي ك النظاـ الداخمي لمحزب
 . بالتالي لكؿ حزب سياسي تنظيمو الييكمي. السياسية منظـ بمكجب القكانيف االساسية

 1.التنظيم الييكمي القاعدي:أوال
يعد التنظيـ القاعدم أصغر التنظيمات الحزبية التي يتككف منيا الييكؿ العاـ   

تجتمع . لمحزب السياسي يتكزع عمييا اعضاء الحزب السياسي ك ليا قيادة خاصة بيا
. محميا في خاليا عمى مستكل التجمعات السكانية ك في االحياء ك القرل 

 التنظيم الييكمي عمى المستوى الوالئي :ثانيا
كنظرا . يعد التنظيـ عمى المستكل الكالئي ىمزة كصؿ بيف قاعدة الحزب كقمتو  

سكاء مف حيث دقة التنظيـ أك اختيار . تكليو االحزاب السياسية عناية خاصة تو ألىمي
.  المحافظة في حزب جبية التحرير الكطني التنظيـ الكالئي الكحيد: مثال . أعضاء

  التنظيم الييكمي عمى المستوى الوطني:ثالثا

يعتبر التنظيـ الييكمي عمى المستكل الكطني أعمى مستكل ادارم لمحزب   
كعادة ما تتككف ىذه الييئة . السياسي الذم تخضع لو التنظيمات القاعدية ك الكالئية

. المجمس الكطني أك مجمس الشكرل الكطني. أميف عاـ . العميا لمحزب مف المؤتمر 
كفي ىذا االطار أكجب القانكف العضكم لألحزاب السياسية أف تحدد في قانكنيا 

كيفية انتخابيا ك تجديدىا ك مدة عيدتيا ك يبيف ك، االساسي تشكيمة ىيئة المداكلة
كيدار الحزب السياسي بكاسطة أجيزة منتخبة مركزيا ك محميا عمى اسس . صالحياتيا

ديمقراطية قائمة عمى قكاعد االختيار الحر لممنخرطيف ك يتـ تجديدىا في اطار 
 .ك يعتبر النؤتمر الييئة العميا لمحزب. ديمقراطي شفاؼ

 
                                                 

الجمعيات كاالحزاب ) تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكني الجزائرم محمد رحمكني،-1
. 248ص مشار إليو،، (السياسية أنمكذجيف
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  التنظيم المالي لألحزاب السياسية :الفرع الثاني
يمعب العنصر المادم المجسد في الماؿ دكر ىاـ ك كبير في إقامة األحزاب   

الذم يتحكـ في قياـ الجمعية بمختمؼ باعتباره العنصر المباشر  السياسية ك استمرارىا،
األنشطة المطمكبة لمعمؿ الحزبي،كذا تمكينيا مف جمب المناصريف كالتركيج ألفكارىا 

 . كبرامجيا عف طريؽ الحمالت الحزبية
: 1كبالرجكع الى ىذه المصادر يمكف تقسيميا إلى

. المصادر الذاتية لتمويل األحزاب السياسية: أوال
تسعى معظـ االحزاب السياسية لمبحث عف مصادر ذاتية لتمكيميا بالشكؿ الذم   

يمّكنيا مف تحقيؽ أىدافيا السياسية باعتبار اف المصادر الخارجية غير مضمكنة ك 
 ك 04-12 مف القانكف 52كقد حدد الشرع ىذه المصادر في المادة . غير مستمرة

: ىي
 اشتراكات األعضاء-1

 مبالغ مالية معينة يمنحيا العضك مقابؿ مك ىي المصدر الذاتي األكؿ ك األىـ، كه
اكتسابو عضكية الحزب الذم يريد االنتماء اليو مع تكفر الشركط التي حددىا القانكف 

تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي،بما فييـ المقيميف 2،الكتساب العضكية 
بالخارج في حساب الحزب الذم يككف مفتكح لدم مؤسسة كطنية مصرفية أك مالية في 

 ىيئات المداكلة ك ىا، كتحدد3مقرىا أك لدل فركعيا المتكاجدة عبر التراب الكطني
 4.الييئات التنفيدية 

 العائدات المرتبطة بنشاطات االحزاب السياسية ك ممتمكاتيا-2

                                                 

ليو 04-12 القانكف العضكم  مف52  المادة- 1   ."المتعمؽ باألحزاب السياسية، مشارا 
  .243مشار إليو،صاالطار القانكني لالحزاب السياسية في الجزائر،لكرارم رشيد، - 2
 .، سالؼ الذكر04-12القانكف العضكم  مف 62المادة -3
 . مف ذات القانكف53المادة -4
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 مكف المشرع الجزائرم االحزاب  السياسية مف الحصكؿ عمى عائدات ناتجة مف 
يدخؿ في االنشطة االستثمارية الغير تجارية  ،1.نشاطيا االستثمارم غير التجارم

.  2لمحزب السياسي عائدات الصحؼ ك المجالت دكر النشر ك الطباعة
المصادر الخارجية لتمويل االحزاب السياسية : ثانيا
ىي المكارد التي تتحصؿ عمييا االحزاب السياسية مف جيات خارجة عف   

 مف القانكف 52إطارىا أيف حددىا المشرع الجزائرم عمى سبيؿ الحصر في ـ
: ىي 04-12العضكم

 اليبات ك الكصايا ك التبرعات-1
 مف مصدر كطني ك تدفع في الحساب ىايمكف لمحزب السياسي أف يتمقى  

 مف ىذا القانكف العضكم ك التي تطرقنا لو في نقطة 62المنصكص عميو في المادة 
ك الجدير بالذكر أف المشرع الجزائرم قد قيد ىذه التبرعات . 3اشتراكات األعضاء

: بمجمكعة مف الشركط ك ىي
ف  أاألحزاب السياسيةعمى منع مبحيث :أف تككف ىذه االمكاؿ مف مصدر كطني -
 أم دعـ مادم مف أم جية أجنبية بأم صفة كانت مباشرة أك غير مباشرة، بأم للؽتت

 .4شكؿ كاف
ك بالمفيـك العكسي أنو ال تقبؿ : أف تككف صادرة عف شخص  طبيعي معركؼ -

 .5التبرعات الصادرة عف شخص معنكم
 

                                                 

 . مف ذات القانكف57 المادة -1
 .. مف ذات القانكف47المادة  -2
  .مشار إليو ،04-12 ،القانكف العضكم 62 المادة -3
  01-16القانكف  مف 52/5 المادة ، راجع أيضان  القانكفمف ذات 56 ك 54المادتيف - 4

  . مشار إليو،2016التعديؿ الدستكرم المتضمف 
 . مشار إليو، المتعمؽ بالجمعيات 04-12 القانكف العضكم  مف54 المادة- 5
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مرة األجر الكطني األدنى  (300)أف ال تتجاكز ىذه التبرعات ك الكصايا مبمغ-
 المتعمؽ 09-97عمى خالؼ ما نص عميو األمر 1المضمكف في السنة الكاحدة

بالقانكف العضكم لألحزاب السياسية الممغى الذم كاف ينص عمى عدـ تجاكز اليبات 
 .2 مرة األجر األدنى المضمكف100ك التبرعات 

 .المساعدات المحتممة التي تقسميا الدكلة-2
كىي ماتعرؼ بالتمكيؿ  ىي عبارة عف مكارد مالية أك مادية تقدميا الدكلة  

 .العمكمي
- 12كنصت عمى ىذا المصدر المالي المشرع الجزائرم في القانكف العضكم    

بحيث يتـ تقييد  مبمغ اإلعانات المحتممة التي تمنحيا الدكلة في .،52 في المادة 04
ىذا النكع مف مصادر التمكيؿ ال تعتبر مساعدة بقدر ما تعتبر كسيمة ،3ميزانية الدكلة

 .مراقبة تعمميا الدكلة لمتدخؿ في نشاط األحزاب السياسية
كما يجب أف يككف لمحزب السياسي حساب مفتكح لدل مؤسسة مصرفية أك   

 .مالية كطنية سكاء في مقرىا أك لدل فركعيا المتكاجدة عبر التراب الكطني 

 طرق انقضاء األحزاب السياسية : المطمب الرابع
في ىذا الفرع إلى أحكاـ تكقيؼ األحزاب السياسية كحميا سكؼ نتطرؽ   

، في الباب 04-12الجزئيات التي عالجيا المشرع الجزائرم في  القانكف العضكم 
 ."…تكقيؼ الحزب السياسي كحمو" الخامس تحت عنكاف

 
 

                                                 

  .04-12القانكف العضكم مف  55 المادة -1
، مشار  المتضمف القانكف العضكم المتعمؽ باالحزاب السياسية09-97االمر مف  30 المادة- 2

 .إليو
 . مشار إليو،04-12القانكف مف  58 المادة- 3
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 توقيف األحزاب السياسية : الفرع األول

 :قد نص عمى ما يمي  نجد أف المشرع 04-12بالرجكع إلى القانكف العضكم   
 توقيف نشاط األحزاب السياسية في طور التأسيس: اوال
نص المشرع الجزائرم عمى تكقيؼ نشاط األحزاب السياسية كمنح حؽ    

يرفؽ ،  استعماؿ ىذا اإلجراء لكزير الداخمية بمكجب قرار إدارم معمؿ تعميال قانكنيا 
 كحاالت  إجراء إيقاؼ نشاط الحزب غمؽ المقرات التي يستعمميا األعضاء المؤسسيف

:  ممارسة الكزير المكمؼ بالداخمية سمطة كقؼ نشاط الحزب كىي
تكفر حالة خرؽ االعضاء المؤسسيف ،عدـ الحصكؿ عمى اعتماد الحزب السياسي -

تكفر حالة ،لمقكانيف أك إخالئيـ بالتزاماتيـ قبؿ انعقاد المؤتمر التأسيسي أك بعده
  1.االستعجاؿ ك االضطرابات كشيكة الكقكع عمى النظاـ العاـ

ك نجد أف المشرع الجزائرم لـ يحدد بدقة الشركط الكاجبة لكقؼ نشاط االحزاب   
ماؿ السمطة عبؿ جاءت الحاالت فضفاضة ك عامة مما يفتح المجاؿ أماـ ا.السياسية 

حماية التقديرية لمكزير دكف كضع حدكد كاضحة المعالـ تمكف مف مراقبة ىذا اإلجراء 
حرية تككيف االحزاب السياسية ك حماية ممارسة حرية التجمعات،رغـ نص المشرع 

. عمى إمكانية الطعف في قرار الكقؼ اإلدارم إال أف ىذا غير كافي
توقيف نشاط االحزاب السياسية المعتمدة : ثانيا
نجد أف المشرع الجزائرم  قد   04- 12 مف القانكف 65بالرجكع إلى المادة   

أككؿ سمطة غمؽ ك تكقيؼ نشاط األحزاب السياسية المعتمدة لمقضاء عف طريؽ 
 حؽ 65،كما منحت المادة 64مجمس الدكلة كىك عكس ما ذىب إليو في نص المادة 

إخطار مجمس الدكلة لمكزير المكمؼ بالداخمية ،يسبؽ تكقيؼ نشاط االحزاب السياسية 

                                                 

   .مشار إليو ،04-12 القانكف  مف64المادة - 1
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تبميغ اعذار مف قبؿ الكزير المكمؼ بالداخمية لمحزب السياسي المعني ،يمنحو أجؿ 
 1محدد لمطابقة أحكاـ القانكف المعمكؿ بو

 المدة التي يفصؿ فييا مجمس الدكلة في طمب التكقيؼ لكف 67لـ تحدد المادة   
يفصؿ مجمس الدكلة "  نصت 04-12 مف نفس القانكف العضكم 76بالرجكع الى ـ 

في كؿ القضايا المطركحة عميو في أجؿ شيريف ابتداءا مف تاريخ ايداع العريضة 
 ".االفتتاحية

ك نجد أف المشرع الجزائرم قد تدارؾ ما اعتمده فيما يتعمؽ بكقؼ نشاط األحزاب 
السياسية في طكر تأسيسيا بحيث منح سمطة غمؽ ك تكقيؼ نشاط االحزاب المعتمدة 
في يد القضاء تجنبا لتعسؼ االدارة ك يعتبر ىذا ضمانة قانكنية لحماية ممارسة حؽ 

. تككيف االحزاب السياسية ك كذا حماية حرية ممارسة التجمعات
حل االحزاب السياسية  : الفرع الثاني 

عمى نكعيف 04-12لقد نص المشرع الجزائرم بمكجب أحكاـ القانكف العضكم 
حؿ )الحؿ االرادم ك الحؿ عف طريؽ القضاء:مف الحمؿ لألحزاب السياسية كىما

. 2(قضائي
 الحل االرادي لألحزاب السياسية في القانون الجزائري:أوال
 عمى أف اجراءات حؿ االحزاب السياسية إراديا 04-12نص القانكف العضكم   

ك اتخاد اجراء الحؿ . يتـ تحديدىا في القانكف االساسي لألحزاب السياسية ك جكبا
كىذا نظرا لخطكرة ىذا االجراء عمى الحزب . االدارم يككف بيد الييئة العميا لمحزب

كبالتالي ال دخؿ لإلدارة في مسألة حؿ الحزب إراديا ،لكف المشرع الجزائرم . 3السياسي
أكجب اعالـ الكزير المكمؼ بالداخمية بانعقاد الييئة العميا لمحزب  مع كجكب اعالمو 

                                                 

  . القانكفذات  مف67المادة -  1
  .المتعمؽ بالجمعيات، مشار إليو 04-12القانكف مف  68 المادة- 2
 مف ذات القانكف  1 /69المادة - 3
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، مما يفيد تدخؿ االدارة بطريقة غير مباشرة في كقؼ 1(حؿ الحزب)بمكضكع التجمع 
قرار حؿ الحزب السياسي عف طريؽ امكانية عدـ الترخيص لمييئة العميا بعقد اجتماع 
الحؿ ،مما يعني تدخؿ االدارة في تقييد ارادة مؤسسي الحزب في حؿ حزبيـ مف خالؿ 

. 2خضكعيـ لرخصة عقد االجتماع ك ىك قيد عمى حرية االجتماع
 الحل القضائي لألحزاب السياسية في القانون الجزائري:ثانيا
ف المشرع الجزائرم قد منح لمقضاء االدارم سمطة حؿ الحزب السياسي بناءا   إ

،أيف حدد المشرع 3عمى طمب مقدـ مف الكزير المكمؼ بالداخمية الى مجمس الدكلة
الجزائرم الحاالت التي يمكف لكزير الداخمية طمب حؿ الحزب أماـ مجمس الدكلة ك 

قياـ الحزب بنشاطات مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف العضكم أك غير تمؾ :ىي
عدـ تقديـ  مرشحيف ألربعة انتخابات متتالية ، المنصكص عمييا في قانكنو األساسي

العكد في مخالفة أحكاـ القانكف العضكم بعد أك ،تشريعية ك محمية عمى األقؿ
ثبكت عدـ قياـ الحزب السياسي بنشاطاتو التنظيمية المنصكص عمييا في ،تكقيؼ

 اتخاد االجراءات كالتدابير التحفظية سمطةـ  االدارةنح المشرع ـ، 4القانكف األساسي
 الحزب عف حؿىذه التدابير ال تقؿ في خطكرتيا ،الضركرية لمكاجية حالة االستعجاؿ

تقديـ طعف أماـ مجمس الدكلة  حؽ لحزب السياسي المتضررؿ ،بالمقابؿ منحالسياسي
. 5الفاصمة في القضايا المستعجمة إللغاء االجراءات التحفظية المقررة في حقو

 ،ك الجدير بالذكر أف ما يترتب عمى حؿ الحزب السياسي قضائيا تجميد حساباتو
 6.تكقيؼ نشرياتو، غمؽ مقراتو ،تكقيؼ نشاطات كؿ ىيئاتو

 
                                                 

  .مف ذات القانكف 69/2المادة - 1
الجمعيات كاالحزاب السياسية )تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرمرحمكني محمد،-2

  277.  مشار إليو، ص،(أنمكذجيف
 . ،سالؼ الذكر04-12القانكف مف  70/1المادة  -3
 .مف ذات القانكف  69المادة  -4
  .. مف ذات القانكف71المادة - 5
 . مف ذات القانكف72المادة - 1
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 خاتمة
     في ختاـ دراسة مكضكع النظاـ القانكني لمتجمعات ك المظاىرات يمكف التنكيو إلى 
أف حرية التجمع تعد مف أىـ الحريات،أيف يتـ المجكء إلى ممارستيا بكاسطة  جممة مف 

الحريات العامة األساسية ،باعتبار أف ىناؾ حريات ال يمكف مباشرتيا إال في إطار 
حرية االجتماع العاـ، حرية التظاىر،حرية تككيف : تجمع منظـ يتمثؿ ذلؾ في 

الجمعيات،حرية تأسيس األحزاب السياسية،كعمى ىذا األساس ك عمى ضكء ما تـ 
 :معالجتو تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ك التكصيات نكردىا فيما يمي

 :النتػػائج
 .حرية االجتماع العاـ يعترييا جممة مف القيكد تؤثر عمى حرية األفراد قي مباشرتيا- 1
إف خضكع استعماؿ مكبرات الصكت الثابتة ك المؤقتة أك النيائية لرخصة مسبقة -2

مف قبؿ اإلدارة يعد قيدا عمى حرية االجتماع العاـ بالنظر لما تتمتع بو اإلدارة مف 
 .سمطة تقديرية في ىذا المجاؿ

مف الصعكبة عمى منظمي االجتماع العاـ تقدير عدد الكافديف ك ضماف حماية - 3
 .االجتماع مف كؿ ما يعكر النظاـ العاـ

إف تحميؿ مكتب االجتماع مسؤكلية كؿ خرؽ يعد بمثابة ترىيب ليؤالء يمنعيـ مف - 4
 .االقداـ عمى ممارسة ىذه الحرية

إف خضكع عقد االجتماع العاـ لمترخيص اإلدارم في حد ذاتو مساس بحرية - 5
 االجتماع

 التي نصت 49 مف خالؿ المادة2016رغـ ما استجد في التعديؿ الدستكرم لسنة- 6
عمى حرية التظاىر السممي إال أف ىذا التنصيص لـ يتبع بتشريع ينظـ ىذه الحرية منذ 

2016. 
استبداؿ نظاـ التصريح بنظاـ الترخيص المسبؽ يعد أخطر القيكد الماسة بحرية - 7

 .التظاىر السممي
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 نثمف منح المشرع الجزائرم حؽ االنضماـ لمجمعيات بالنسبة لممحكـك عمييـ –8
بجناية أك جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط الجمعيات بعد رد االعتبار يساعدىـ في 

 .االندماج في المجتمع
إخضاع تككيف الجمعيات إلجراء الترخيص لعقد المقاءات ك التجمعات يعتبر رقابة - 9

قبمية في يد السمطة اإلدارية قد تقيد بو حرية تككيف الجمعيات ك بالتالي تقييد حرية 
 . التجمع

تقييد تككيف الجمعيات مرىكف بالمكافقة المسبقة لمسمطة اإلدارية مما قد يحكؿ -10
 .اإلجراء مف نظاـ التصريح بعقد الجمعية العامة التأسيسية إلى نظاـ الترخيص 

إخضاع جمع التبرعات لمترخيص المسبؽ ك اتباع طريقة انفاقو يسيؿ عمى اإلدارة  -11
 .ممارسة الرقابة المالية حفاظا عمى مالية الجمعيات 

 06- 12تمكيف اإلدارة مف تعميؽ نشاط الجمعيات لمدة محددة بمكجب القانكف - 12
أقرب ما يككف حال مف ككنو تكقيفا باعتباره يؤثر في ممارسة الجمعيات لنشاطيا ،عمى 

 الذل جعؿ مف  سمطة التعميؽ حكرا عمى 31-90عكس ما كاف معمكؿ بو في القانكف
 .القضاء

اشتراط نسبة تمثيؿ النساء في مرحمة تأسيس الحزب السياسي يعد تدخالن في - 13
 ممارسة حرية تأسيس األحزاب السياسية،

تقييد األعماؿ التحضيرية لعقد الجمعية العامة التأسيسية بشركط عقد االجتماع - 14
 المعدؿ ك المتمـ، يؤدم إلى تقييد ممارسة حرية 28-89المنصكص عمييا في القانكف 

 . التجمع
 .تحكز اإلدارة سمطة تقديرية في رفض اعتماد تأسيس األحزاب السياسية - 15
منح اإلدارة سمطة اتخاذ التدابير التحفظية الضركرية ضد األحزاب السياسية - 16

لمكاجية حالة االستعجاؿ قد يقيد مف ممارسة حرية تأسيس األحزاب السياسية، حيث  
كاألصؿ ىذه التدابير تعتبر إجراءات  قضائية مستعجمة بطبيعتيا، يمكف تنفيذىا 

 .بكاسطة المسكدات
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إف حؽ المجكء لمجمس الدكلة لمطعف في قرار رفض التصريح بعقد المؤتمر - 17
 .التأسيسي أك رفض االعتماد يعتبر مساسا بمبدأ التقاضي عمى درجتيف

 التــوصيــات 
ضركرة تعديؿ القكانيف المنظمة لحرية االجتماع العاـ بما يتماشى ك ممارستيا -1

 بصكرة تعبر عف الغاية مف كرائيا
ضركرة تخميص حرية االجتماع العاـ مف القيكد التي تفقدىا أىميتيا،باعتبارىا - 2

 .مرتبطة ببعض الحريات األخرل،كمنحيا مجاؿ كاسع يجسد فعالية ممارستيا
ضركرة استجابة المشرع لمدستكر عف طريؽ سف قانكف ينظـ حرية االجتماع العاـ - 3

 .يضمف حمايتيا ال تقييدىا
ضركرة االسراع بسف قانكف ينظـ حرية التظاىر السممي حسب مقتضيات ما جاء -4

،باعتبار ىذه الحرية أداة تعبير فعالة في ىذه المرحمة 2016بو التعديؿ الدستكرم 
 الحاسمة مف تاريخ الجزائر

ضركرة تيسير شركط ممارسة ىذه الحرية إلنتاج ثمارىا،مع عدـ إخضاعيا ألم -5
 .سمطة تقديرية تفقدىا طابع الحرية

 في مجاؿ حرية تككيف الجمعيات ك 2016نثمف ما أقره التعديؿ الدستكرم لسنة - 6
رفعيا إلى مصاؼ القكانيف العضكية ،مما يؤكد القيمة الدستكرية ك القانكنية ك الكاقعية 

 .ليذه الحرية في المجتمع 
 مف نظاـ الترخيص إلى نظاـ الصريح في مجاؿ تككيف الجمعيات ؿضركرة االنتقا- 7

 .تحت رقابة القضاء
ضركرة منح سمطة تعميؽ نشاط الجمعيات لمسمطة القضائية فقط ك في كؿ - 8

 .الحاالت
ضركرة إعادة النظر في شرط نسبة التمثيؿ النسكم في القيادة الحزبية مما يتماشى -9

 .ك مبدأ المساكاة، كالمصمحة العامة لمدكلة
ضركرة إعفاء المرحمة السابقة العتماد الحزب السياسي مف تراخيص عقد -10

 . االجتماعات العامة التي مف شأنيا تسييؿ تأسيسي األحزاب السياسية
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 .ضركرة منح سمطة رفض اعتماد األحزاب السياسية لمقضاء بدؿ اإلدارة- 11
 بسف 2016 مف التعديؿ الدستكرم 49ضركر استجابة المشرع ألحكاـ المادة - 12

 .قانكف ينظـ المظاىرات ك يككف في صالح الحرية
 مف 54ضركرة سف القانكف العضكم المتعمؽ بالجمعيات تطبيقا ألحكاـ المادة - 13

 .2016التعديؿ الدستكرم 
ضركرة سف قانكف حالتي الحصار ك الطكارئ لضماف حماية حرية التجمع - 14

 .السممي أثناء ىذه المرحمة
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المصادر : أوال
 المتضمف تعديؿ الدستكرم،جريدة 2016 مارس 06، مؤرخ في 01-16القانكف - 

. 2016 مارس 7، الصادرة بتاريخ 14رسمية رقـ 
 باألحزاب كالمتعمؽ 2012 يناير 12 في  ،المؤرخ04-12 العضكم القانكف -

. 2012 يناير15 ،الصادرة بتاريخ 02الجريدة رقـ  السياسية،
 ،متعمؽ ب مكاصمة العمؿ 1962 ديسمبر 31، مؤرخ في 157-62القانكف - 

. 1962بالقكانيف الفرنسية ،جريدة رسمية رقـ،لسنة
، المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع 1989 يكليك 04في  المؤرخ11-89 رقـ القانكف- 

. 1989، لسنة 27السياسي، جريدة رسمية رقـ
 ك المظاىرات  باالجتماعات يتعمؽ ديسمبر 31 في ، المؤرخ28-89القانكف - 

 1989. ،لسنة04الجريدة الرسمية رقـ  العمكمية،
، المتعمؽ بالجمعيات، جريدة رسمية 1990 ديسمبر 04، مؤرخ في 31-90القانكف - 
. 1990 ،لسنة 02رقـ 
، المتعمؽ باالجتماعات ك 1991 ديسمبر 02، مؤرخ في 19-91القانكف - 

 .1991 ديسمبر 04، صادرة بتاريخ 62المظاىرات العمكمية،جريدة رسمية رقـ 
 يكنيك سنة 08 ىػ المكافؽ ؿ 1389 صفر 18 المؤرخ في 156 ػ 66االمر رقـ - 

بمكجب القانكف يتضمف قانكف العقكبات المعدؿ ك المتمـ ، 49جريدة رسمية  1966
 .37، جريدة رسمية عدد 2016 يكنيك 19 الصادر بتاريخ 16-02
 المدني القانكف المتضمف 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ ، 58-75رقـ األمر -

 .1975 لسنة 28العدد  الرسمية، الجريدة المعدؿ كالمتمـ، الجزائرم
،   متضمف تعديؿ الدستكر1989 فبراير 28،مؤرخ في 18-89مرسـك رئاسي رقـ - 

 .1989 ، سنة09 العدد، الرسمية الجريدة
، المتضمف المصادقة 1992 ديسمبر 19، بتاريخ 461-92المرسـك الرئاسي رقـ - 

مع التصريحات التفسيرية عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي كافقت عمييا الجمعية العامة 
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 ،جريدة 25-44قرار رقـ اؿ ، بمكجػب1989  نكفمبر20لألمـ المتحددة، بتاريخ 
 .1992 ديسمبر 23، بتاريخ 91رسمية

 ،يتعمؽ بمراقبة 2012 يناير 8، المؤرخ في 12/د.ـ.ر/01 رقـ رأم المجمس الدستكرم- 
 ،لسنة 02 جريدة رسمية العددمطابقة القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية لمدستكر،

2012. 
 قائمة المراجع: ثانيا
 :الكتػب(1

: المؤلفات العامة
أحمد بدر،الرأم العاـ طبيعتو ك تككينو ك قياسو ك دكره في السياسة العامة، دار قباء -

. لمطباعة ك النشرك التكزيع، القاىرة،دكف طبعة ،دكف سنة نشر
عمي عكض حسف،أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا في الحريات الحراسة ك الممكية، -

 1999دار الكتب القانكنية،المجمة الكبرل ،دكف طبعة ،
: المؤلفات المتخصصة-
، (دراسة مقارنة)حسني الجندم، جرائـ االجتماعات العامة ك المظاىرات ك التجمير - 

. 2003-2002دار النيضة العربية،مصر،
رفعت السيد ،حرية التظاىر ك انعكاس طبيعتيا عمى التنظيـ القانكني، دار النيضة -

. 2008العربية، القاىرة ،
عبد المنعـ محفكظ،عالقة الفرد بالسمطة ،الحريات العامة ك ضمانات ممارستيا - 
. ،مصر1،دكف ذكر لدار النشر،دكف ذكر بمد النشر،طبعة (دراسة مقارنة)
،دار النيضة العربية، القاىرة، (دراسة مقارنة)عمرك أحمد حبسك،حرية االجتماع -

. .1999مصر ،
 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

75 

 

 :ذكراتمالرسائل وال (2
:  دكتوراهرسائل -
أفكار عبد الرزاؽ السميع، حرية االجتماع ،أطركحة دكتكراه،كمية الحقكؽ، جامعة -

. 2002القاىرة،
الجمعيات ك )رحمكني محمد، تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرم- 

، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه في القانكف العاـ،كمية (األحزاب السياسية  أنمكذجيف
. 2015-2014الحقكؽ ك العمـك السياسية،جامعة ابي بكر بمقايد ،تممساف،

عزاكم عبد الرحماف، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائرم، رسالة دكتكراه ،كمية - 
. 2006-2005الحقكؽ، جامعة الجزائر،

محمد فتح الباب السيد سمطات الضبط اإلدارم في مجاؿ ممارسة حرية االجتماعات - 
العامة، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في الحقكؽ ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس، القاىرة 

. 1993،مصر 
دراسة )محمكد الطيب عبد المطيؼ، نظاـ الترخيص ك اإلخطار في القانكف المصرم -

 الحقكؽ، كمية القانكنية، العمـك في دكتكراه درجة عمى لمحصكؿ مقدمة رسالة (قانكنية
. 1956القاىر، جامعة

:  ماجستير والماسترمذكرات- 
حبشي لزرؽ، حرية االجتماع العاـ في الجزائر بيف التنظيـ ك التقييد، مذكرة لنيؿ - 

 2008درجة ماجستير في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية،جامعة سعيدة 
 .
حداد صكرية ،ممارسة حرية التجمع في الجزائر، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في - 

. القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، قسـ القانكف العاـ ،جامعة سطيؼ ،دكف سنة نشر
زعالني لطيفة، جريمة التجمير، مذكرة ماستر، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، - 

. 2016-2015قسـ الحقكؽ، جامعة تبسة ،
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معمرم ساعد، النظاـ القانكني لمجمعيات في التشريع الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة - 
. 2017-2016ماستر أكاديمي، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ،جامعة المسيمة، 

اكناف عاشكر،النظاـ القانكني لألحزاب السياسية في الجزائر، –مكساكم ابراىيـ - 
-2015مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في القانكف ،تخصص قانكف عاـ معمؽ ،

2016. 
 : المجالت العممية-
العمراني محمد لميف، المكارد المالية لمجمعيات الخيرية في القانكف الجزائرم ك أكجو - 

 04 ،عدد 07الرقابة عمييا،مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية ك االقتصاد، مجمد
. 2018سنة
إسغمي محمد، سكدم محمد، المكارد المالية لمجمعيات الخيرية في القانكف الجزائرم - 

 ،عدد 07ك أكجو الرقابة عمييا،مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية ك االقتصاد، مجمد
. 2018 سنة 04
دراسة نقدية في ضكء )بف ناصر بك طيب، النظاـ القانكني لمجمعيات في الجزائر - 

. 2011،جانفي 10،دفاتر السياسة ك القانكف،جامعة كرقمة ،عدد(06-12القانكف 
سعد عصفكر، حرية االجتماع في انجمترا ك فرنسا ك مصر،بحث مقارف، منشكر - 

بمجمة مجمس الدكلة المصرم ،السنة الثالثة ،دار النشر لمجامعات المصرية ،القاىرة 
. 1952،يناير 

عركس الزكبير، الحركة الجمعكية في الجزائر الكاقع ك األفاؽ ،مجمة مركز البحث - 
في األنثربكلكجية االجتماعية ك الثقافية، البرنامج الكطني لمبحث، السكاف ك المجتمع 

. ،حي باىي ،السانية، كىراف ،الجزائر2005-13،رقـ 
محمكد عاطؼ البنا ،حدكد سمطة الضبط اإلدارم ،مجمة القانكف ك االقتصاد، - 

. 1980جامعة القاىرة، مصر، العدداف الثالث ك الرابع، مطبعة جامعة القاىرة ،
 
 

: المواقع اإللكترونية
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: ممخص
لحرية التجمع بالغ األىمية في تمكيف األفراد كالشعكب مف االلتقاء مع غيرىـ لتشارؾ اىتماماتيـ ا

كتظير أىمية ىذه الحرية .  كالتعبير عف ارائيـ كتسير شؤكنيـ بأسمكب منظـ مكحد  كىدفو كمبتغى مشترؾ
.  ايضا مف خالؿ النص عمييا دستكرا كقانكنا كتنظيميا كتحديد ضكابطيا

األكلى تجمع مؤقتا يظير في حؽ األفراد في :  كتككف ممارسة حرية التجمع مف خالؿ صكرتيف  
 في تككيف الجماعات كاألحزاب األفراداالجتماع العاـ كالتظاىر كالثانية تجمع مستمر يظير في حؽ 

كىذه الممارسة حتى ال تككف عشكائية ىمجية يمفظ عمييا طابع الفكضى سنت السمطة التشريعية .  السياسية
بشكؿ الذم يحافظ .   قانكني منظـ محدد المعالـ كالضكابطإطارجممة القكانيف التي تضمف ممارستيا في 

 عائقا أكعمى النظاـ العاـ مع ضماف اآلليات الكفيمة بذالؾ عمى اف ال تككف ىذه اآلليات كالضكابط حاجزا 
  العاـ كىك الحؽ في الحرية األصؿبقيد ممارسة ىذه الحرية كبالتالي االنحراؼ عمى 

 

Résume: 

la liberté de rassemblement revêt une importance primordiale .elle primet  aux individus 

et aux peuples de se rencontrer entre eux pou rechanger leurs idées exprimer leurs de vues pour 

leur permettre une gestion organisée leurs affaires . aussi a tareras l’importance que donne le 

législateur par on arsenal de textes juridique mis en place pour éviter tout dépassement ou 

débordement. 

la liberté de rassemblement se présente sous forme de 02 points distincts. 

rassemblement temporaire qui permet aux citoyens de se regrouper ou de manifester. 

rassemblement durable dans le cadre d’association ou de partis politique .toutes ces activités 

seront exercées et protégées par un cadre juridique clair et précis. 

 

Summer 

the foredoom of gathering and meting has a great importance to abow people and 

individuals to meet with others to share their interest and express their opinions. 

also. to manage their affairs in an organized and united way as well as a common objective . 

this importance is also shown throph the concerning of the both constitional and natural 

legislator of this point .by listing  it shrogh constitution and law deterring its regulations. 

this practice is shown into ways:  

the first provisional gathering witch gives the right to individuals and people of general meting 

and demonstration. 

the second .the continuous gathering which gives the right to consist and establish 

association and political parties . 

to prevent this practice from being random and wildness with chaos. the legislative 

authority has set a mount of laws to grantee this pratice to be in organized and legal  frame with 

clear limes and  litles .in the way that it maintains the  public law and system with all required 

mechanisms. 

these mechanisms shouldn’t be an obstacles which limit the practice of this freedom and 

therefore the deviation from the general origin which is the right of foredoom. 


