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  :ةـمقدم
يف كل دولة من دول العامل تتواجد على الدوام جهتان خلدمة الوطن واملواطن ومحاية 
حقوقهما، جهة رمسية هي السلطة، وجهة شعبية اصطلح على تسميتها مبؤسسات اتمع املدين 

ر واليت من أبرزها اجلمعيات اليت تعترب من أهم اهلياكل االجتماعية يف الوقت احلاضر نظرا للدو
الذي تلعبه يف صريورة التطور االجتماعي والثقايف وحتقيق جانب االنتماء واملواطنة للفرد 

  .ومشاركته يف التخطيط الحتياجاته وحتقيقها

فاجلمعيات تعترب شكال من أشكال التفكري اجلماعي وهو يف حمتواه ال يتمخض عن جمرد 
ألن يكون إطارا يضمهم ويعربون فيه  االجتماع بني أشخاص متباعدين بل يرمي بالوسائل السلمية

عن مواقفهم ومن مث كانت هذه احلرية متداخلة مع حرية التعبري وحرية االجتماع ومكونا ألحد 
عناصر احلرية الشخصية اليت ال جيوز تقييدها بغري إتباع الوسائل املوضوعية واإلجرائية اليت يكفلها 

بري ذاا تفقد قيمتها إذا جحد املشرع حق من الدستور أو يتطلبها القانون، بل أن حرية التع
يلوذون ا يف اجتماع منظم، وحجب بذلك تبادل اآلراء يف دائرة أعرض مبا حيول دون تفاعلها 
وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق احلقائق اليت تتصل باختاذ القرار، ويعوق انسياب روافد 

إال يف شكل من أشكال االجتماع، ذلك ألن تشكيل الشخصية اإلنسانية اليت ال ميكن تنميتها 
  .االنعزال عن اآلخرين يؤول إىل استعالء وجهة النظر الفردية وتسلطها

كذلك فإن هدم حرية االجتماع إمنا يقوض األسس اليت ال يقوم بدوا نظام احلكم الذي 
اعا زائفا أو تصاحلا يكون مستندا إىل اإلرادة الشعبية وال تكون فيه الدميقراطية بديال مؤقتا أو إمج

  .مرحليا بل شكال مثاليا لتنظيم العمل احلكومي وإرساء قواعده

  



 

وملا كانت اجلمعيات بالنظر إىل طبيعتها تعد مظهرا حضاريا جلأ إليه اإلنسان منذ فجر 
التاريخ، عنيت املواثيق الدولية والقوانني الداخلية على ترسيخ مفهومها ودورها يف الضمري العاملي 

وطين، ومتهيد الطريق أمامها للنهوض بواجباا يف خدمة اتمع، وآية ذلك أن اإلعالن العاملي وال
لكل شخص احلق : "منه على أن 20حلقوق اإلنسان قد حرص على التأكيد عليها فنص يف املادة 

  .يف حرية االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية
  ".مجعية ماال جيوز إرغام أحد على االنتماء إىل 

لكل فرد : "من العهد الدويل اخلاص احلقوق املدنية والسياسية على أن 22كما أن املادة 
احلق يف تكـوين اجلمعيـات مـع اآلخرين مبا يف ذلك حق إنشاء نقابات واالنضمام إليها من 

  .أجل مصاحله

القانون ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها 
  ".وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي

 2004أما على املستوى اإلقليمي فقد نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعتمد يف مايو 
لكل مواطن احلق يف حرية تكوين : "منه على أن 24يف املادة  1بتونس والذي صادقت عليه اجلزائر

  .اجلمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها

جيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأي قيد غري القيود املفروضة طبقا للقانون واليت تقتضيها  ال
  ".الضرورة يف جمتمع حيترم احلريات وحقوق اإلنسان

                                                
ق اإلنسان، اجلريدة املتضمن التصديق على امليثاق العريب حلقو 2006فرباير  11املؤرخ يف  06/62مرسوم رئاسي رقم  -1

  .2006فرباير  15، الصادرة يف 08الرمسية، عدد 



 

وإذا كانت التأكيدات الدولية السابق ذكرها تبني االهتمام البالغ الذي يوليه الرأي العام 
ه لتطوير وترقية هذه احلرية ال يقل عزما عن نظريه الدويل للجمعيات فإن املسعى الوطين املوج

  .الدويل، وهذا من خالل اإلمجاع الدستوري على إقرار هذه احلرية ولو بشكل متفاوت

مت النص على أن كال من حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى  19631ففي دستور 
جتماع مضمونة كلها ضمن وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري والتدخل العمومي وحرية اال

  .22، كما قيد هذا الدستور ممارسة هذه احلقوق بعدة قيود نظمتها املادة 19مادة واحدة هي املادة 

مت توقيف العمل بالدستور مع  1965ونتيجة لألزمة السياسية اليت شهدا اجلزائر يف 
ذا األساس قد صدرت وعلى ه 2ضمان احلريات األساسية لألفراد ومنها حرية تكوين اجلمعيات،

  املتعلق باجلمعيات والذي عدل الحقا 71/79عدة نصوص قانونية لتنظيم هذه احلرية، منها األمر 

حرية إنشاء اجلمعيات معترف : "منه على أن 56فقد نصت املادة  19763أما يف دستور 
نص قانوين ، وعلى هذا األساس مت تنظيم نشاط اجلمعيات بواسطة "ا ومتارس يف إطار القانون

  .املتعلق باجلمعيات 87/15جديد وهو قانون رقم 

 39يف املادة  19894أما يف ظل التعددية السياسية واالنفتاح الدميقراطي فقد نص دستور 
، وتطبيقا لذلك "حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن: "منه على أن

  .ت الساري املفعولاملتعلق باجلمعيا 90/31صدر القانون رقم 

                                                
 .1963سبتمرب  10، الصادرة يف 64، اجلريدة الرمسية، عدد 1963دستور  -1
، الصادرة 58املتضمن إنشاء حكومة جديدة، اجلريدة الرمسية، عدد  1965جويلية  10املؤرخ يف  65/182األمر رقم  -2

 1965يوليو  13يف 
 24، الصـادرة يف  94، اجلريدة الرمسيـة عـدد   1976نوفمرب  22املؤرخ يف  76/97الصادر باألمر  1976ستور د -3

 .1976نوفمرب 
، اجلريدة الرمسية عـدد  1989فرباير 28املؤرخ يف  89/18الصادر باألمر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  -4

  .1989مارس  01، الصادرة يف 09



 

فقد تعرض يف أكثر من مادة حلرية تكوين اجلمعيات،  19961أما بالنسبة لدستور سنة 
  ".حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة: "على أن 41فقد نصت يف املادة 

  .حق إنشاء اجلمعيات مضمون: "على أن 43ونصت املادة 
  .تشجع الدولة ازدهار احلركة اجلمعوية

  ".حيدد القانون شروط وكيفيات إنشاء اجلمعيات

وأول ما ميكن مالحظته يف هذا الشأن أن التعديل الدستوري كيف اجلمعيات تارة بأا 
حرية وتـارة بأا حق، وأنه وألول مرة خاطب اجلمعيات ككتلة واحدة عن طريق عبارة 

  ".احلركة اجلمعوية"

رية إنشاء اجلمعيات ولتحديد نظام عمل انطالقا من اإلمجاع الدستوري على ضمان ح
اجلمعيات يف اجلزائر فإن هذا ينقلنا إىل دراسة طبيعة عالقة اجلمعيات بالدولة من خالل النصوص 

  :القانونية، وعليه فإن السؤال الذي نطرحه كإشكالية للبحث هو كالتايل

بأدوارها املنتظرة هل أحاط املشرع حرية تكوين اجلمعيات بنظام قانوين يسمح هلا بالقيام 
  من طرف األشخاص، ويضبط عالقاا مع الدولة؟

مفهوم  الفصل األولوهذا ما سنتطرق إليه يف هذا البحث من خالل فصلني، يتناول 
  :اجلمعيات وشروط وكيفية إنشائها وآليات تنظيمها اإلداري، وهذا يف ثالث مباحث كالتايل

  
 .مفهوم اجلمعيات: املبحث األول -

 .شروط وكيفية إنشاء اجلمعيات: ايناملبحث الث -
                                                

، 76، اجلريدة الرمسيـة، عـدد   199ديسمرب  07املؤرخ يف  96/438لصادر باملرسوم الرئاسي رقم ا 1996دستور  -1
  .1996ديسمرب  08الصادرة يف 



 

  .التنظيم اإلداري للجمعيات: املبحث الثالث -

فقد خصص لدراسة جمال عمل اجلمعيات، وموقعه لدى الفرد والدولة،  الفصل الثاينأما 
  :وهذا يف ثالثة مباحث كالتايل

  .جمال عمل اجلمعيات: املبحث األول -
 .لفرد والدولةأمهية عمل اجلمعيات بالنسبة ل: املبحث الثاين -

  .الرقابة على اجلمعيات: املبحث الثالث -

وبالنسبة للمنهج املعتمد يف البحث فقد مت االعتماد على منهج حتليل املضمون الذي 
  .يتماشى مع الدراسات القانونية، وهذا لتحليل وتفسري النصوص القانونية املتعلقة باجلمعيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل األول
  وإدارا يف التشريع اجلزائريإنشائها  ةوكيفيمفهوم اجلمعيات وشروط 

الدستور يترك للقانون يف أكثر من حالة أمر حتديد شروط وكيفيات ممارسة األفراد 
للحقوق واحلريات لتربز الفوارق النوعية بني ما مينحه الدستور وبني ما حتدده القوانني، حيث أن 

وق واحلريات، غري أن التشريع العادي غالبا ما الدساتري حتيل إىل التشريع العادي أمر تنظيم احلق
جينح إىل تقييد احلق، بل مصادرته أحيانا حتت ستار تنظيمه، وذا يفقد نص الدستور رغم قصوره 
أحيانا كثرية جدواه ليتحول إىل جمرد واجهة دستورية تفاخر ا الدولة أمام اتمع الدويل على 

  .ضمون حقيقيالرغم من كوا الفتة فارغة من أي م

وللوقوف على مدى حرية األفراد يف إنشاء اجلمعيات فإنه البد من دراسة شروط والكيفية 
اليت نص عليها القانون إلنشاء اجلمعيات، مث دراسة آليات تنظيمها اإلداري وقبل هذا كله البد من 

  .التطرق أوال ملفهوم اجلمعيات

  :وستتم دراسة هذه النقاط من خالل ما يلي

 .مفهوم اجلمعيات :ث األولاملبح -

 .شروط وكيفية إنشاء اجلمعيات :املبحث الثاين -

  .التنظيم اإلداري للجمعيات :املبحث الثالث -

  

  

  



 

  مفهوم اجلمعيات: املبحث األول
للوقوف على مفهوم واضح للجمعيات ينبغي التعرض لتعريف اجلمعيات يف الفقه والقضاء 

لما أن املنظومة التشريعية للجزائر عرفت عدة نصوص والتعريف الذي أعطاه املشرع للجمعيات، ع
  .متعاقبة لتنظيم اجلمعيات، مث دراسة ما مييزها عن غريها من تنظيمات والتجمعات

  تعريف اجلمعيات ومتييزها عن غريها من التنظيمات :املطلب األول
للجمعيات عدة تعريفات متعددة وخمتلفة باختالف جوانب الدراسة وهذا راجع لكون 

  .اجلمعية حرية باإلضافة إىل كوا هيئة ميتزج فيها العقد مع التنظيم

  :تعريف اجلمعيات: الفرع األول
  :للجمعيات عدة تعريفات فقهية وقضائية أبرزها ما يلي

  :تعريفات فقهية -1
  : من بني التعريفات اليت صاغها الفقهاء للجمعيات نذكر

معينة أو غري معينة تتألف من أشخاص  اجلمعيات هي كل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة
  1.طبيعية أو اعتبارية بغرض غري احلصول على ربح مادي

االتفاق الذي مبقتضاه يضع أكثر من إثنني من األفراد بصفة : "وعرفها حسن ملحم بأا
  2".دائمة معرفتهم أو نشاطهم يف خدمة هدف غري حتقيق الفائدة أو الربح املادي

دف إىل الربح والعمل فيها يقوم على "ا وتعرف اجلمعيات بأ منظمات اجتماعية ال
أساس تطوعي ودف إىل تقدمي خدمات عديدة ومتنوعة حيتاج إليها اتمع، ويتاح ألعضاء هذه 

                                                
 .314، ص 1988توفيق حسن فرج، حممد حيي مطر، األصول العامة للقانون، الدار اجلامعية، بريوت،  -1

 .75، ص 1981امعية، اجلزائر، حسن ملحم، نظرية احلريات العامة، ديوان املطبوعات اجل -2



 

اجلمعيات وللناس االشتراك يف مجيع مراحل العمل يف هذه اجلمعيات يطلق عليها يف الواليات 
أساس أن الدولة هي القطاع األول، والقطاع اخلاص اهلادف إىل  املتحدة اسم القطاع الثالث على

  1".الربح هو القطاع الثاين

تشكيالت اجتماعية فاعلة ومنظمة تسعى على أسس تطوعية وعلى "وتعرف أيضا بأا 
أسس غري رحبية لتحقيق أهداف عامة موعة تعتمد أساليب احلكم الرشيد ضمن أطر قانونية 

  2".ية التشكيلتضمن الشفافية وحر

العملية االجتماعية اليت تنعكس يف "ومن بني تعريفاا يف علم االجتماع تعرف بأا 
  3".التفاعل واالتصال الذي حيدث بني جمموعة من األفراد أو اجلماعات بغرض حتقيق أهداف معينة

  :تعريف قضائي -2
ادر عن احملكمة من بني أشهر التعريفات اليت وضعها القضاء للجمعيات التعريف الص

قضاء دستوري، القاضي  21سنة  153الدستورية العليا يف مصر املتضمن يف حكمها الشهري رقم 
املتضمن قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية  1999لسنة  153بعدم دستورية القانون رقم 

  :حيث من أهم ما جاء يف حيثيات احلكم ما يلي

هي الكفيلة بارتقاء بشخصية الفرد حبسبانه القاعدة  هي واسطة العقد بني الفرد والدولة إذ"
األساسية يف بناء اتمع عن طريق بث الوعي ونشر املعرفة والثقافة العامة ومن مث تربية املواطن 
على ثقافة الدميقراطية والتوافق يف إطار من احلوار احلر والبناء وتعبئة اجلهود الفردية واجلماعية 

                                                
  .81، ص 2007مدحت حممد أبو النصر، إدارة منظمات اتمع املدين، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة،  -1
سائد كراجة، اتمع املدين يف الوطن العريب، منشورات املركز الدويل لقوانني املنظمات الغـري هادفـة للـربح، لبنـان،      -2

 .19، ص 2006

الشاوي، املمارسة السياسية لدى اجلمعيات الثقافية، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعـة   رياض -3
 13، ص 2005-2004اجلزائر، 



 

ة االجتماعية واالقتصادية معا والعمل بكل الوسائل املشروعة على ضمان إلحداث مزيد من التنمي
الشفافية والتأثري يف السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي ومساعدة احلكومة عن 
طريق اخلربات املبذولة واملشروعات التطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة واحلث على حسن 

  1".يهها وعلى ترشيد اإلنفاق العامتوزيع املوارد وتوج

  :من خالل التعريفات السابقة خنلص إىل أن اجلمعيات تتميز خبصائص من أبرزها

 ا وسيلة إلشباع حاجيات األفراد بواسطة األفراد أنفسهمأ. 

 أن اجلمعيات غالبا ما تكون ذات تنظيم هرمي بسيط. 

 جلمعياتأن التطوع والتربع يعدان العنصران األساسيان لعمل ا. 

  ا ذاتية التسيري وأسلوب عملها ميتاز باملرونة فهي اليت حتد لنفسها النظم والقواعدأ
 .اإلدارية اليت تسري عليها يف حدود القانون

 ا يف وجودها وعملها تعتمد على الركائز التاليةاحلرية، القانون، التنظيم ، الفرد : أ
 2.يف إداراالفاعل، التطوعية، واالستقاللية والشفافية 

  األغراض اليت تقوم اجلمعيات على حتقيقها متنوعة فقد تكون أغراض ذات صفة
   3.إنسانية أو دينية أو أغراض اقتصادية أو اجتماعية أو فنية أو رياضية

  يز اجلمعيات عن التنظيمات والتجمعات املشاةيمت: الفرع الثاين
لتنظيمات والتجمعات املوجودة يف لتحديد مفهوم واضح للجمعيات ينبغي متييزها عن ا

الدولة واتمع واليت تتشابه معها من حيث التكوين أو النشاط، من أمهها األحزاب والنقابات 
  .والتعاضديات

                                                
 .11، ص 2006إبراهيم حممد حسنني، أثر احلكم بعدم دستورية قانون اجلمعيات األهلية، دار الكتب القانونية، مصر،  -1

 .20جع سبق ذكره، ص سائد كراجة، مر -2

بـريوت،  ، 3، منشورات احلليب احلقوقية، ط5عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، جملد  -3
 .230، ص لبنان



 

  :متييز اجلمعيات عن األحزاب -1
يعرف احلزب السياسي بأنه جتمع منظم من املواطنني تأسس للدفاع عن آرائهم ومصاحلهم 

ملشاركة يف احلياة السياسية عن طريق األنشطة التالية مؤازرة الناخبني واملرشحني وتنفيذ برناجمه با
واملنتخبني واستخدام وسائل النقد للتأثري على جمموع الشعب وهذا للوصول إىل السلطة كليا أو 

  1.جزئيا

مجاعة منظمة من املواطنني تسعى : "كما عرف ماجد راغب احللو احلزب السياسي بأنه
  2".شروعة للوصول إىل مقاعد احلكم أو الدفاع عن من يتربعون عليهابالطرق امل

اجلمعيات واألحزاب تنظيمان متشاان ومتداخالن حيث أن هناك بعض الدول تعترب فيها 
 05املؤرخ يف  89/11وقانون  1989األحزاب نوعا من اجلمعيات، مثال اجلزائر يف دستور 

طابع السياسي كان يطلق على األحزاب اسم مجعيات املتعلق باجلمعيات ذات ال 1989جويلية 
ذات طابع سياسي ويف بعض األنظمة التشريعية تعرف األحزاب بأا مجعيات، مثال املشرع 

 14اخلاص باألحزاب املعدل بالقانون رقم  1991لسنة  24املوريتاين يف املادة الثانية من القانون 
جتميع املواطنني املوريتانيني الراغبني يف ذلك حول عرف احلزب بأنه مجعية ترمي إىل  1994لسنة 

  3.برنامج سياسي حمدد

ومن أهم ما مييز اجلمعيات عن األحزاب هو أن نشاط اجلمعيات عموما يكون ذو طابع 
اجتماعي أو ثقايف أو تربوي أو ديين، يف حني األحزاب نشاطها سياسي باألساس ويهدف إىل 

  .املشاركة يف احلياة السياسية
                                                

 .299عبد الغين بسيوين عبد اهللا، النظم السياسية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، بدون سنة نشر، ص  -1

 .122، ص 1993راغب احللو، القانون الدستوري، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، ماجد  -2

، القـاهرة،  1وأداء األحزاب السياسية، دار النهضة العربيـة، ط  سرجب حسن عبد الكرمي، احلماية القضائية حلرية تأسي -3
 .25، ص 2007



 

اط اجلمعيات ميكن أن يكون حمليا أو جهويا أو وطنيا، أما األحزاب فنشاطاها يكون نش -
  .وطنيا

بينما تتشكل األحزاب من أشخاص  1تتشكل اجلمعيات من أشخاص طبيعية أو معنوية، -
 2.طبيعيني فقط

 .ميكن للشخص أن ينخرط يف أكثر من مجعية وحيضر عليه االخنراط يف أكثر من حزب -

  .يتسم بالسهولة مقارنة بتأسيس األحزاب تأسيس اجلمعيات -

  :عن النقابات متييز اجلمعيات -2
يقصد بالنقابة كل مجاعة منظمة ومستمرة ألصحاب مهنة معينة دف إىل الدفاع عن 

  3.مصاحل أعضائها وحتسني مستواهم الثقايف واالجتماعي واالقتصادي

حل العمال واملستخدمني ويتمثل العمل النقايب على وجه اخلصوص يف الدفاع عن مصا
اجلماعية والفردية والتكفل بقضاياهم وحل مشاكلهم ومتثيل أعضائها أمام السلطات والتقاضي 

  يف حني ان اجلمعيات جمال عملها مفتوح4.بامسهم

  :متييز اجلمعيات عن التعاضديات -3
 5يات،عرف التشريع اجلزائري التعاضديات بأا مجعيات وأا تؤسس طبقا ألحكام اجلمع

وتتكون التعاضديات من فئات معينة كالعمال األجراء يف املؤسسات واإلدارات واملقاوالت 
  .واملتقاعدون وأصحاب املعاشات وااهدون وأرامل الشهداء

                                                
 .1990 ديسمرب 05الصادرة يف  53اجلريدة رمسية، عدد واملتضمن قانون اجلمعيات،  90/31من قانون  2انظر املادة  -1

 .1997مارس  06الصادرة يف  12املتضمن قانون األحزاب، اجلريدة رمسية، عدد  97/09من األمر  2انظر املادة  -2

 .30رجب حسن عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 6يف  الصادرة، 23ة احلق النقايب، اجلريد الرمسية، عدد يونيو املتعلق بكيفيات ممارس 2املؤرخ يف  90/14راجع القانون  -4
 .1990يونيو 

 1990ديسمرب  25يف  الصادرة، 56املتعلق بالتعاضديات االجتماعية، اجلريدة الرمسية، عدد  90/33أنظر القانون  -5



 

ودف التعاضدية إىل تقدمي خدمات إىل أعضائها وذوي حقوقهم حسب الشروط 
  :ومن بني هذه اخلدماتوالكيفيات واألشكال اليت حيددها قانوا األساسي 

 .األداءات املرتبطة بالتأمني على املرض -
 .الزيادة يف املعاشات -
 أداءات يف شكل مساعدات وقروض -

 .خدمات ذات طابع اجتماعي -
 .خدمات يف جمال الصحة -
  .خدمات يف شكل أنشطة ثقافية ورياضية وسياحية -

من هذا النشاط حمدودة وبالتايل خنلص إىل أن جمال نشاط التعاضديات والفئات املستفيدة 
  .باملقارنة مع اجلمعيات

  مفهوم اجلمعيات يف التشريع اجلزائري: املطلب الثاين
تعترب اجلزائر من الدول اليت شهدت حتوال سياسيا يف نظامها والذي أخذ صورة بارزة 

البارزة متمثلة يف االنتقال من نظام احلزب الواحد إىل التعددية السياسية اليت تعترب إحدى السمات 
  .أي االنتقال من النظام االشتراكي إىل النظام الليبريايل 1للدميقراطية،

ولإلملام بتعريف اجلمعيات يف التشريع اجلزائري نتطرق إىل تعريفها يف العهد االشتراكي 
  .الذي صدر ضمنه عدة نصوص تنظم اجلمعيات مث تعريفها بعد التحول السياسي

  

  

                                                
التحـول  "لـوطين األول  حسينة شرون، التحول الدميقراطي يف اجلزائر وأثره على احلريات العامة، كراسـات امللتقـى ا   -1

، دار اهلدى للطباعة والنشـر، اجلزائـر،   "بسكرة-الدميقراطي يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر
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  يف العهد االشتراكي تعريف اجلمعيات: الفرع األول
 62/157بعد االستقالل عرفت اجلزائر فراغا تشريعيا مت معاجلته بصدور قانون رقم 

الذي ينص على تطبيق القوانني الفرنسية باجلزائر إال ما كان خمالفا  19621ديسمرب  31بتاريخ 
هذا  1901جويلية  01للسيادة الوطنية وعليه مت تطبيق قانون اجلمعيات الفرنسي وهو قانون 

اجلمعية هي اتفاق مبوجبه يضع شخصان أو : "القانون الذي يعرف اجلمعيات يف مادته األوىل بأا
  2".أكثر بشكل دائم معرفتهم أو نشاطهم لتحقيق هدف غري تقاسم األرباح فيما بينهم

صدر تعليمة عن وزير الداخلية حول اجلمعيات تنظم كيفية  1964مارس  02ويف 
: معيات حسب ما جاء يف القانون الفرنسي، هذه التعليمة عرفت اجلمعيات بأاممارسة عمل اجل

، "اتفاق يضع مبوجبه شخصان أو أكثر بشكل دائم معارفهم ونشاطهم لتحقيق هدف غري الربح"
ديسمرب  03املؤرخ يف  71/79وبقي هذا القانون ساري املفعول إىل غاية صدور أمر رقم 

االتفاق الذي يقدم : "ي عرف اجلمعيات يف مادته األوىل بأااملتعلق باجلمعيات الذ19713
مبقتضاه عدة أشخاص بصفة دائمة على وجه املشاركة معارفهم ونشاطهم ووسائلهم املادية للعمل 
من أجل غاية حمددة ال تدر عليهم رحبا، وختضع هذه اجلمعية للقوانني والنظم اجلاري ا العمل 

، وعندما مت تعديل هذا األمر "ا األساسي ما مل يكن خمالفا هلذا األمروأحكام هذا األمر وكذا قانو
  .مل يتم تغيري هذا التعريف 19724يونيو  07املؤرخ يف  72/21باألمر رقم 

فقد عرف  5املتعلق باجلمعيات 1987يوليو  21املؤرخ يف  87/15أما القانون رقم 
قون ملدة حمددة أو غري حمددة على جعل معارفهم جتمع أشخاص يتف: "اجلمعية يف مادته الثانية بأا

                                                
 .1963جانفي  11يف  الصادرة 02، اجلريدة الرمسية، عدد املتضمن متديد العمل بالقوانني الفرنسية62/157قم رنون اق -1

2- Nicolas Delecourt, Laurence Happe- Durieux, comment gérer une association , 2ème édition, 

édition du puits fleuri, 2000, Paris, P13 
 .1971ديسمرب  24يف  الصادرة، 105، اجلريدة الرمسية، عدد 71/79األمر رقم  -3

 .1972غشت  15يف  الصادرة، 65، اجلريدة الرمسية عدد 72/21قم رأمر  -4

 .1987يونيو  29يف الصادرة ، 31، اجلريدة الرمسية، عدد 87/15قانون رقم  -5



 

وجيب أن يعلن هدف اجلمعية ... وأعماهلم ووسائلهم مشتركة بينهم قصد حتقيق معني ال يدر رحبا
، وجند يف هذا التعريف أن املشرع ألزم إعالن اهلدف من "دون غموض ويكون امسها مطابقا له

وهذا حىت يتسىن للجميع التعرف عليها وال خيتلط تشكيل اجلمعية وأن يكون امسها مطابقا هلدفها 
تشخصيها مع مجعيات أخرى هلا نفس األهداف، كما جند أن هذا القانون ينفي عنصر الدميومة 

  ).ملدة حمددة أو غري حمددة(وهذا عندما أورد عبارة  71/79عن اجلمعية اليت جاء ا األمر رقم 

  فهوم اجلمعياتتأثري التحول السياسي على م: الفرع الثاين
 1مت التغيري على مستوى القوانني 1989بناء على التغيري الدستوري الذي عرفته اجلزائر يف 

جويلية  05املؤرخ يف  89/11وهذا بصدور قوانني جديد ناظمة للحقوق واحلريات منها قانون 
 ديسمرب 31املؤرخ يف  89/28املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي، والقانون  1989
أفريل  03املؤرخ يف  90/07املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية، والقانون  1989
املتعلق بكيفية  1990يونيو  02املؤرخ يف  90/14املنظم للصحافة واإلعالم، وقانون  1990

الذي نصت املادة الثانية منه  1990ديسمرب  04املؤرخ يف  90/31ممارسة احلق النقايب، وقانون 
متثل اجلمعية اتفاقية ختضع للقوانني املعمول ا وجيتمع يف إطارها أشخاص طبيعيون أو : "نهعلى أ

معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غري مربح كما يشتركون يف تسخري معارفهم ووسائلهم ملدة 
حمددة أو غري حمددة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع املهين واالجتماعي والعلمي والديين 

  .تربوي والثقايف والرياضي على اخلصوصوال
  ".وجيب أن حيدد هدف اجلمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له
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  :وبقراءة هذا التعريف ميكن تقدمي املالحظات التالية
األشخاص الذين  90/31مل حتدد القوانني الناظمة للجمعيات السابقة عن قانون رقم  -

هذا القانون بشكل ال يدع جماال للتأويل  جيتمعون يف إطار اجلمعية كما حددها
  .بتأكيدها على إمكانية إنشاء مجعيات من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية

الناظمة للجمعيات إىل أن اجلمعية عقد  90/31مل تشر القوانني السباقة للقانون رقم  -
 ).على أساس تعاقدي(كما أشار هذا القانون عندما أورد عبارة 

ينفي عنصر الدميومة اليت جاء ا األمر  87/15على غرار قانون رقم أن هذا القانون و  -
 .عندما أورد عبارة ملدة حمددة أو غري حمددة 21/79

حيدد هذا القانون دور اجلمعيات يف ترقية األنشطة ذات الطابع املهين واالجتماعي   -
الدور والعليم والتربوي على اخلصوص على عكس النصوص السابقة اليت مل حتدد هذا 

 .بل اشترطت شرطا واحدا هو أن تكون غايته ال تدر رحبا

  .إن هذا القانون وعلى غرار القوانني السابقة نص على أن غرض اجلمعية غري مربح  -

  :املقصود بالغرض غري املربح
جيدها تركز يف تعريفها للغاية اليت من  90/31من قانون رقم  02املتمعن يف نص املادة 

وبالرجوع إىل النصوص القانونية الناظمة ) لغرض غري مربح(اجلمعية وهي  أجلها اجتمع أعضاء
للجمعيات يف التشريع اجلزائري جندها حتتوي على هذه العبارة وخالية من أي تعريف هلا، فهل 

  يفهم من هذه العبارة أنه مينع عن اجلمعيات حتقيق الربح؟

هذا املفهوم يف القضية مصدر هذه العبارة هي اجتهاد القضاء الفرنسي حيث كرس 
اليت عرضت على حمكمة النقض الفرنسية حيث كان على ) ليمانيقودالصندوق الريفي (الشهرية 

هذه األخرية القيام بتكييف اجلمعية اليت أنشأها هذا الصندوق من أجل منح قروض بنسب 
تعمل يف ختفيض منخفضة إىل اخلواص لغاية اجتماعية واألرباح املتحصل عليها من هذه العملية تس



 

فوائد القروض اليت تدفع يف السنة املقبلة وهذا ما شكل نزاعا بني اجلمعية واإلدارة اجلبائية، هذه 
األخرية اليت أرادت أن ختضع نشاط اجلمعية إىل الرسوم الضريبية اليت ختضع هلا الشركات التجارية 

لطبيعتها القانونية أمام اجلهات يف حني أصرت اجلمعية على تفادي النظرة التجارية والرأمسالية 
والتعريف  11/03/1914القضائية إىل أن أيدا حمكمة النقض الفرنسية بقرارها الصادر يف 
يقصد بالربح كل كسب : "الذي أعطته حمكم النقض الفرنسية للغرض غري املربح هو كالتايل

ة النقد إمكانية جلوء ومن هذا املنطلق استبعدت حمكم" نقدي أو مادي يزيد من ثروة الشركاء
أعضاء اجلمعية إىل تقسيم األرباح وعليه يكون عدم تقسيم األرباح هو الذي جيسد املقصود 

  1.بالغرض الغري مربح

وعليه فإن اجلمعية وبصفتها شخصا معنويا مستقال عن األعضاء املؤسسني هلا بإمكاا أن 
اليت نصت  90/31من القانون رقم  26ة تباشر أنشطة حتقق من خالهلا رحبا وهذا ما تضمنته املاد

  :تتكون موارد اجلمعية مما يأيت: "على
  .اشتراكات أعضائها -
 .العائدات املرتبطة بأنشطتها -

 .اهلبات والوصايا -

  .اإلعانات احملتملة اليت قد تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية -

عية خصوصا مع عدم وتشكل العائدات املرتبطة بأنشطتها املورد الرئيسي لتمويل اجلم
كفاية املوارد املالية الناجتة من اشتراكات أعضائها واهلبات والوصايا واإلعانات من الدولة أو 
الوالية أو البلدية فهي غري مضمونة وحمتملة فقط، وتدعيما للفكرة فإن املشرع قد حسم املوقف يف 

عند حصوهلم على عائدات  عندما أوجب على أعضاء اجلمعية 90/31من القانون رقم  27املادة 
اليت نص  46مرتبطة بنشاطها إعادة استثمارها يف الغرض الذي من أجله أسست اجلمعية، واملادة 

                                                
-2005نور الدين توايت، اجلمعيات وقانون املنافسة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، بن عكنـون، جامعـة اجلزائـر،     -1

 .11، ص 2006



 

فيها على أن استعمال أمالك اجلمعية يف أغراض شخصية أو أغراض غري واردة يف قانوا األساسي 
  .يعاقب عليها وفقا ألحكام قانون العقوبات

جيب انعدامه على مستوى األشخاص املكونني للجمعية وليس على  وعليه فإن عنصر الربح
اليت استعملها ) لغرض غري مربح(مستوى اجلمعية كشخص مستقل، ونشري هنا إىل أن عبارة 

  .املشرع يف تعريف اجلمعية تعبري غري سليم كان عليه أن يستبدهلا بعبارة غري تقاسم األرباح

  أنواع اجلمعيات: لثاالفرع الث
اجلمعيات إىل أنواع خمتلفة حسب معيار التصنيف من حيث جمال نشاطها اإلقليمي تصنف 

تصنف إىل مجعيات حملية و جهوية ومجعيات ذات صبغة وطنية، ومن حيث جنسية مسرييها إىل 
  .مجعيات وطنية ومجعيات أجنبية

  :اجلمعيات احمللية -1
لى مستوى بلدية أو عدة وهي مجعيات يتفق أعضاؤها املؤسسون على أن متارس نشاطها ع

  .بلديات أو والية، ويكون ذلك موضحا يف قانوا األساسي وتسميتها

من خالل حتديده للجهة اإلدارية  90/31من القانون رقم  10تعرض هلا املشرع يف املادة 
املختصة اليت يودع لديها تصريح بتأسيس اجلمعية حيث نص على أن يبادر أعضاء اهليئة القيادية 

  :سون للجمعية بإيداع تصريح تأسيس اجلمعية لدى السلطات املختصة التاليةاملؤس

وايل الوالية املقر للجمعيات اليت يهم جماهلا اإلقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات يف  -
  .الوالية الواحدة

مجعيات : ونالحظ أن املشرع أغفل ذكر اجلمعيات الوالئية، ومن أمثلة اجلمعيات احمللية 
  .إخل...التالميذ، مجعيات املساجد أولياء

ويف قراءة إحصائية للجمعيات عرب التراب الوطين جند أن عددها كان حوايل ثالثني ألف 
إىل ما يقارب سبعة ومخسني الف وثالمثائة  2001ووصل سنة  1992مجعية سنة ) 30000(



 

بلغ  2009أفريل  أما حاليا وحسب إحصائية وزارة الداخلية بتاريخ 1)57384(وأربعة ومثانون 
مجعية، واجلدول اآليت يوضح ) 77361(عددها سبعة وسبعون ألف وثالمثائة وواحد وستون

  :توزيع هذه اجلمعيات حسب النشاط
  

 العدد التصنيف
 3013 املهنية

 12805 الدينية

 12219 الرياضة و التربية البدنية

 8305 الفنون و الثقافة

 14100 أولياء التالميذ

 873 التكنولوجيا العلوم و

 17059 جلان األحياء

 917 البيئة

 1060 املعاقون و غري املكيفني

 133 املستهلكون

 2387 الشباب و األطفال

 654 السياحة و الترفيه

 162 املتقاعدون و املسنون

 696 النسوية

 2214 التضامنية و اخلريية

 139 اإلسعاف

 539 الصحة و الطب

 86 القدماءالتالميذ و الطلبة 

 77361 اموع

  1يوضح تصنيف اجلمعيات احمللية حسب النشاط ):01(جدول رقم 
                                                

، احلركة اجلمعوية يف اجلزائر، جملة الفكر الربملاين، الصادرة عن جملس األمـة، عـدد   )ممثل وزارة الداخلية(نبيل مصطفاي  -1
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ويتمركز أكرب عدد من اجلمعيات احمللية يف الواليات الكربى كوالية اجلزائر العاصمة اليت 
مجعية متبوعة بوالية قسنطينة حبوايل ) 7163(يقدر عددها حبوايل سبعة آالف ومائة وثالثة ستون 

مجعية بينما يقل عدد اجلمعيات على مستوى اجلنوب ) 4092(بعة آالف وإثنان وتسعون أر
  2.مجعية فقط بوالية تندوف) 190(حيث نسجل مائة وتسعون 

  :اجلمعيات اجلهوية -2
وهي مجعيات يشمل نطاقها اإلقليمي أكثر من والية أي جهة من الوطن حمددة يف قانونه 

عندما حدد اجلهة  90/31من القانون رقم  10رض هلا يف املادة األساسي، مل يعرفها املشرع وتع
  .اليت يودع عندها تصريح تأسيس هذا النوع من اجلمعيات وهي وزير الداخلية

  :اجلمعيات ذات الصبغة الوطنية -3
وهي اجلمعيات اليت يتفق أعضاؤها املؤسسون خالل اجلمعية العامة التأسيسية على أن 

وطنية ويعترب هذا النوع األكثر أمهية يف أنواع اجلمعيات ألا متارس  تكون مجعيتهم ذات صبغة
  .نشاطها عرب كامل التراب الوطين

يسمح هلذا النوع من اجلمعيات فقط باالنضمام إىل اجلمعيات  90/31وألن القانون رقم 
  :منه، وهي 21الدولية بشروط حددا املادة 

 .د نفس أهداف اجلمعية الوطنية أو مماثلة هلااالنضمام إىل اجلمعيات الدولية اليت تناش -

 .احترام األحكام التشريعية التنظيمية املعمول ا -

  .موافقة وزير الداخلية على هذا االنضمام -
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حوايل مثامنائة وثالثة وعشرون مجعية  2000بلغ عدد اجلمعيات الوطنية يف جانفي 
وحسب آخر  1مجعية) 900( تسعمائة 2006مجعية وطنية وبلغ عددها يف نوفمرب ) 823(

مجعية ) 962(فإن عددها بلغ تسعمائة وإثنان وستون  2009إحصاء لوزارة الداخلية أفريل 
  :وطنية، واجلدول التايل يبني توزيع هذه اجلمعيات حسب النشاط

 العدد التصنيف
 25 التعاون-املبادالت- الصداقة

 29 قدماء التالميذ و الطلبة
 114 لتكوينا-التعليم- الفن-الثقافة

 54 مجعيات ذات طابع متنوع
 07 حقوق اإلنسان

 12 الطفولة و املراهقة
 32 البيئة و حميط العيش
 18 اجلمعيات األجنبية

 09 األسرة الثورية
 23 النسوية

 17 املعاقون و غري املكيفني
 19 التراث التارخيي

 46 الشباب
 34 التعاضديات

 192 املهن املختلفة
 10 الدينية

 08 املتقاعدون و املسنون
 131 الصحة

 40 العلوم و التكنولوجيا
 25 اجلمعيات اخلريية-اإلسعاف-التضامن

 91 الرياضة و التربية البدنية
 26 السياحة و الترفيه

 962 اموع

  2.يوضح تصنيف اجلمعيات الوطنية حسب النشاط ):02(جدول رقم 
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مجعية ينخرط  800000حوايل  1974ت يف أفريل أما يف فرنسا فقد بلغ عدد اجلمعيا
كل  25000فيها حوايل ثالثة وعشرون مليون شخص ومبعدل سنوي لتكوين اجلمعيات يبلغ 

  1.سنة

  :احتادات اجلمعيات واحتادياا -4
تعترب احتادات اجلمعيات واحتاداا يف "على أنه  90/31من القانون رقم  03نصت املادة 

  ".عياتمفهوم هذا القانون مج

واحتادات اجلمعيات واحتادياا هي تكتالت بني اجلمعيات اليت تسعى لنفس اهلدف أو 
يكون هدفها مماثال، واملشرع أخضع هذه التكتالت عند قيامها إىل قانون اجلمعيات واعتربها 
مجعيات، وتظل اجلمعيات املنظمة إىل أي  احتاد حمتفظة بشخصيتها املعنوية وأهليتها، وال حيل 
االحتاد حمل اجلمعيات إمنا هو هيئة للتنسيق بينها ويدخل ضمن االحتادات واالحتاديات الفدراليات 

 17املؤرخ يف  05/405والتنسيقيات واالحتاديات الرياضية اليت صدر بشأا مرسوم تنفيذي رقم 
عمومية حيدد كيفيات تنظيم احتاديات رياضية وسريها واالعتراف هلا باملنفعة ال 20052أكتوبر 

والصاحل العام حيث نصت املادة الثانية منه على أن االحتادية الرياضية الوطنية هي مجعية ذات صبغة 
  .وطنية تضم جمموع الرابطات والنوادي املنظمة إليها وتقوم بتنسيق ومراقبة أنشطتها

املتعلق  04/10املتعلق باجلمعيات والقانون  90/30وتسري مبوجب أحكام القانون رقم 
  .التربية البدنية والرياضيةب

منه على أن تأسيس االحتادية يتم على أساس معايري حتدد بقرار من  03ونصت املادة 
  .الوزير املكلف بالرياضة

                                                
1- Claud Leclerq , lébertés publiques, Editions du Juris-Classeur, Paris, 2000, P288. 

، 70املتعلق بكيفيات تنظيم االحتاديات الرياضية وطنية وتسيريها، اجلريدة الرمسية، عـدد   05/405مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .2005أكتوبر  19يف  الصادرة



 

  :اجلمعيات ذات املنفعة العامة -5
هي مجعيات حتمل بعض الصفات واخلصوصيات جتعلها تاخذ مكانة متميزة يف السلم 

الدولة يف إشباع احلاجات العامة بطريقة جتعل منها مجعيات من  اهلرمي للجمعيات، فهي تشارك
  1.طراز خاص وحتظ مبكانة وعناية متميزة من جانب الدولة

وما يؤخذ على املشرع يف هذا الشأن انه رغم أمهية هذا النوع من اجلمعيات إال أنه مل 
عند تنظيمه  34ادة وذكرها بشكل عرضي خاطف يف امل 90/31يورد هلا تعريفا يف القانون رقم 

  .لإلجراءات اليت تتخذها السلطة العمومية املختصة عند احلل اإلداري للجمعية ذات منفعة عمومية

واملرسوم  87/15وعلى غرار القانون رقم  90/31كما أن املشرع أغفل يف القانون رقم 
حتديد  87/15احملدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  1988فرباير  02املؤرخ يف  88/162رقم 

اإلجراءات القانونية اليت جيب استيفاؤها من طرف اجلمعية لتحصيل االعتراف بصفة املنفعة 
منه على أنه ميكن االعتراف باجلمعيات  17نصت املادة  71/79العمومية، يف حني جند أن األمر 

كيفيات احملدد ل 1972يوليو  27املؤرخ يف  72/176بصفة املنفعة العمومية وكذا املرسوم رقم 
قد خصص فصال للجمعيات ذات املنفعة العمومية موضحا بشكل مفصل  71/793تطبيق األمر 

  .لإلجراءات الواجب استيفاؤها من طرف اجلمعية للحصول على اعتراف بصفة املنفعة العمومية

ديسمرب  17املؤرخ يف  80/174وبالرجوع إىل التشريع الفرنسي السيما املرسوم رقم 
املتعلق بعقد اجلمعية قد أكد  1901جويلية  01يفيات تطبيق القانون املؤرخ يف احملدد لك 1980

                                                
-2000حسن راحبي، احلركة اجلمعوية والدولة يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، بن عكنون، جامعة اجلزائر،  -1

 .14، ص 2001

، الصادرة 05املتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد  87/15لكيفيات تطبيق القانون رقم  احملدد 88/16مرسوم رقم  -2
 .1988فرباير  03يف 

، 65املتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد  71/79املتضمن حتديد كيفيات تطبيق األمر رقم  72/176مرسوم رقم  -3
 .1972غشت  15الصادرة يف 



 

بأن االعتراف باملنفعة العامة للجمعية متنح عن طرق قرار لوزير الداخلية بعد أخذ رأي جملس 
  1.الدولة

ويف اجلزائر جند أن اجلمعية الوطنية املسماة الكشافة اإلسالمية اجلزائرية قد حصلت على 
مايو  19الصادر يف  03/217راف بطابع املنفعة العمومية عن طريق مرسوم رئاسي رقم االعت

موضحا  20053يوليو  07الصادر يف  05/247ليليه صدور مرسوم تنفيذي رقم  2003،2
  .األحكام املطبقة على هذه اجلمعية بعد االعتراف هلا بطابع املنفعة العمومية

املتعلق بكيفيات تنظيم احتاديات  05/247قم كما نشري إىل أن املرسوم التنفيذي ر
رياضية وسريها واالعتراف هلا باملنفعة العمومية والصاحل العام املذكور سابقا قد حدد يف فصله 
اخلامس شروط االعتراف باملنفعة العمومية لالحتاديات الرياضية قد حدد يف فصله اخلامس شروط 

منه على أنه ميكن أن  37رياضية حيث نصت املادة االعتراف باملنفعة العمومية لالحتاديات ال
يعترف لالحتادية الرياضية باملنفعة العمومية والصاحل العام ومبوجب قرار من الوزير املكلف بالرياضة 
وتسريها أحكام هذا املرسوم وحيدد قانوا األساسي طبقا للملحق الذي يتضمنه هذا املرسوم الذي 

  .جيب أن يوافق عليه الوزير

منه املعايري اليت على أساسها يعترف باملنفعة العمومية والصاحل العام  38ما تضمنت املادة ك
  :لالحتادية الرياضية وهي

 .طابع االختصاص الرياضي -
 .السمعة الوطنية والدولية -
 .النشاط أو األنشطة الرياضية املؤطرة -
 .كثافة األنشطة -

                                                
  .62ق ذكره، ص ، مرجع سبحسن راحبي -1
املتضمن االعتراف بصفة املنفعة العمومية للكشافة اإلسالمية اجلزائرية، اجلريـدة الرمسيـة،    03/217مرسوم رئاسي رقم  -2

 .2003مايو  25، الصادرة يف 35عدد 

بطـابع املنفعـة    احملدد لألحكام املطبقة على الكشافة اإلسالمية اجلزائرية بعد االعتراف هلا 05/247مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .2005يوليو  10، الصادرة يف 48العمومية، اجلريدة الرمسية، عدد 



 

 .النتائج الرياضية املتحصل عليها -

 .ؤطرة وأمهيتهاحجم األعداد امل -
 .مستوى اهليكلة والتنظيم واملوقع على الصعيد الوطين -
  .األثر االجتماعي والثقايف -

كما بني املرسوم آثار حصول االحتادية على االعتراف باملنفعة العمومية والصاحل العام، منها 
لوزير هو القرار الذي يفوض مبوجبه ا 42حصول االحتادية على التفويض والتفويض حسب املادة 

املكلف بالرياضة االحتادية املعترف هلا باملنفعة العمومية والصاحل العام مبمارسة كل أو جزأ من مهام 
اخلدم العمومية ومينح التفويض ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تستفيد االحتادية من إعانات 

دد مبوجبها األهداف ومساعدات ومسامهات من الدولة واجلماعات احمللية وفق أسس تعاقدية حت
الواجب بلوغها، باإلضافة إىل أن الوزير املكلف يضع حتت تصرف االحتادية مستخدمني وتقنيني 

  .وإداريني زيادة على املستخدمني املنصوص عليهم يف التنظيم املعمول به

نالحظ أن املرسوم حدد بدقة شروط وكيفيات اعتراف لالحتادية الرياضية بصفة املنفعة 
ية والصاحل العام ولكنه مل يتناول إمكانية سحب االعتراف باملنفعة العمومية والصاحل العام العموم

من االحتادية فهل االعتراف باملنفعة العمومية والصاحل العام لالحتادية ائي ال ميكن مراجعته حىت 
  .والصاحل العام ولو فقدت االحتادية املعايري اليت على ضوئها مت منح االعتراف باملنفعة العمومية

  :اجلمعيات اليت تنشأ حبكم القانون -6
األساس يف اجلمعيات هو احلرية سواء يف التكوين أو ممارسة نشاطها أو االخنراط فيها من 

حيث نصت على أن اجلمعية تتكون  06يف املادة  90/31قبل األشخاص، وهذا ما تضمنه قانون 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على  20املادة  حبرية وإرادة أعضائها املؤسسني، وما تضمنته

  1.أنه ال جيوز إجبار شخص على االنضمام إىل مجعية

                                                
1- Déclaration universelle des droits de l'homme, office national de la publication scolaire, Algérie, 

2007, P 08. 



 

لكن جند أن بعض النصوص القانونية جترب األشخاص على إلزامية تكوين مجعيات عند 
غشت  14املؤرخ يف  04/07مزاولتهم لبعضا األنشطة، مثال يف جمال الصيد يلزم القانون رقم 

منه على إلزامية تأسيس مجعيات صيادين يف  34يف مادته  1احملدد للقواعد املتعلقة بالصيد 2004
منه  06البلدية الواحدة أو عدة بلديات طبقا لألحكام التشريعية املعمول ا، كما نصت املادة 

على أنه حىت يسمح لكل مواطن جزائري مبمارسة الصيد جيب أن تتوفر فيه الصيد منها أن يكون 
  .منخرطا يف  مجعية صيادين

 2املتعلق بالنقد والقرض 1990أبريل  14الصادر ب  90/10وأيضا ما تضمنه القانون 
منه على أنه ميكن لبنك اجلزائر أن ينشئ مجعية للصريفيني اجلزائريني تلزم  142حيث نصت املادة 

  .البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر باالنتماء إليها

غشت  14املتعلق بالتربية البدنية والرياضة املؤرخ يف  04/10د أن القانون رقم كما جن
منه على إجبارية إحداث ضمن مؤسسات التربية والتعليم العايل  15نص يف املادة رقم  20043

والتكوين مجعيات رياضية مكلفة بتنشيط الرياضة املدرسية والرياضة اجلامعية وكذا يف التكوين 
  .املهين

ن املشرع أصبح يلزم األشخاص على تأسيس واالخنراط يف مجعيات يف جماالت معينة أي أ
  .رغبة منه يف تنظيم هذه ااالت

  :اجلمعيات األجنبية -7
بأا كل مجعية مهما كان شكلها أو  90/31من القانون  39عرفها املشرع يف املادة 

الوطين ويسريها أجانب كليا أو هدفها يوجد مقرها يف اخلارج أو يكون مقرها داخل التراب 
  : جزئيا، أي أن املشرع عرفها انطالقا من معيارين حتقق أحدمها يغين عن البحث عن اآلخر، ومها
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  .يتمثل يف وجود مقر اجلمعية يف اخلارج: معيار جغرايف
  .يتمثل يف تسيري اجلمعية من قبل أجانب كليا أو جزئيا: معيار شخصي

لتنظيم اجلمعيات األجنبية  90/31باب الرابع من القانون نالحظ أن املشرع قد خصص ال
، أي أن التحول السياسي الذي عرفته اجلزائر 87/15وهو نفسه الباب الرابع املوجود يف القانون 

  .مل يغري من نظرة املشرع وموقفه من اجلمعيات األجنبية

قانون األساسي يتضمن ال 25/12/1988علما أن وزير الداخلية والبيئة أصدر قرارا يف 
  .وهذا إلخضاعها إىل تنظيم يتناسب مع طبيعتها 1النموذجي للجمعيات األجنبية

  الطبيعة القانونية للجمعية: الفرع الرابع
حتديد الطبيعة القانونية للجمعية هي حمل خالف بني الفقهاء وبالنسبة للفقيه حممد الوكيل 

القوانني الدولة طرفا فيه دون موافقة باقي فاجلمعية عقد من عقود القانون اخلاص أساسا، فرضت 
األعضاء لإلجياد نوع من السيطرة احملكمة على حرية تكوين اجلمعيات، ودخول الدولة يف جربا 

  2.إىل عقد رضائي خمالفة للدستور

اجلمعية ال تقتصر فقط على جمرد اتفاق : "اعترب أن) جاك شوفالييه(أما بالنسبة للفقيه 
) جون ريفيريو(ومن جهته اعترب الفقيه " ا بل إا متل شخصية قانونية متميزةاإلرادة الذي أنشأه

" القانون قد أشار فقط لعقد اجلمعية ولكنه أغفل النتيجة املترتبة عن هذا العقد وهي اهليئة: "بأن
وذا فإنه ينقص من قيمة اجلمعية عندما يعرفها انطالقا من العقد املنشئ هلا لذا جيب تصحيح هذا 

  3.اجلمعية هي اهليئة اليت جتد مصدرها من تطابق اإلرادات: لتعريف على النحو التايلا
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  .وبقراءة هذه التعريفات جندها أغفلت يف حتديدها لطبيعة اجلمعية كوا متثل حرية

بالنسبة للمعاجلة التشريعية لطبيعة اجلمعية القانون الفرنسي كيفها على أساس أا عقد 
للقانون الناظم للجمعيات وهو قانون عقد اجلمعية ويف مادته األوىل اليت عرف انطالقا من تسميته 

فيها اجلمعية بأا اتفاق، أما املشرع املصري فقد عرفها يف املادة األوىل من الباب األول من قانون 
 1"كل مجاعة ذات تنظيم مستمر: "بأا 2002لسنة  84اجلمعيات واملؤسسات األهلية رقم 

  .طابع التعاقدي هلامتجاهال ال

كيفها على أا اتفاق خيضع للقوانني والنظم  71/79أما املشرع اجلزائري ففي األمر رقم 
كيفها أيضا على أا اتفاق خيضع ألحكام القانون  87/15اجلاري العمل ا أما يف القانون رقم 

للقانون األساسي النموذجي  وكذا القوانني واألنظمة اجلاري العمل ا وقانوا األساسي املعد طبقا
فقد كيفها على أساس  أا اتفاقية ختضع  90/31احملدد عن طريق التنظيم، أما القانون رقم 

  .لقوانني تنشأ على أساس تعاقدي

القاعدة العامة يف العقود هي خضوعها لسلطان اإلرادة تكوينا وإنشاًء وتسيريا، أما بالنسبة 
صبح يلزم األشخاص بتكوين مجعيات واالنضمام إليها يف بعض لعقد اجلمعية فنجد أن القانون أ

ااالت كما سلف شرحه، أما كيفية إنشائها وتسيريها فهي ختضع لقواعد قانونية ال جيوز 
خمالفتها، وبالنسبة لقانون اجلمعية األساسي فنجد أن وزارة الداخلية والوزارة املنتدبة املكلفة 

ساسية منوذجية صاحلة لكل اجلمعيات وما على مؤسسي اجلمعية بالتضامن الوطين وضعت قوانني أ
إال ملء فراغاته ببيانام حبيث باستثناء تسمية وهدف اجلمعية ومقرها وأمساء مؤسسيها أصبحت 

  .كل القوانني األساسية للجمعيات متماثلة

فإذا كان الدستور كفل حق لألشخاص يف تكوين اجلمعيات وأحال تنظيمها للقانون 
  .قانون قد قلص من حرية األشخاص يف التعاقد وأصبح عقد اجلمعية يأخذ طابع عقود اإلذعانفال
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  شروط وكيفية تأسيس اجلمعيات يف التشريع اجلزائري :املبحث الثاين
ضمن الدستور احلق يف تكوين اجلمعيات وأحال للقانون حتديد شروط وكيفية إنشاء 

شروط واإلجراءات الواجب استيفاؤها من طرف ال 90/31اجلمعيات، وقد تضمن القانون رقم 
  .األشخاص الراغبني يف تكوين مجعية

  الشروط القانونية الواجب توفرها لتأسيس مجعية: املطلب األول
عند إنشاء مجعية توفر عدة شروط منها شروط جيب توفرها  90/31يشترط القانون رقم 

  .ن اجلمعيةيف األعضاء املؤسسني وشروط جيب توفرها يف أهداف تكوي

  باألعضاء املؤسسني ةالشروط القانونية املتعلق: الفرع األول
أنه بإمكان األشخاص أن يؤسسوا أو يسريوا أو  90/31من القانون رقم  04نصت املادة 

  :يديروا مجعية مىت توفرت فيهم الشروط التالية

  :بلوغ سن الرشد -1
لة دون اإلصابة بسفه أو عته سنة كام 19حدد القانون املدين سن الرشد بلوغ الشخص 

جاء مطابقا للقواعد العامة املتعلقة باألهلية، هذا الشرط  90/31أي أن القانون رقم  1أو جنون،
  .خيص األشخاص الطبيعيني ومن ميثل األشخاص املعنويني

املتعلق باجلمعيات فقد اشترط يف كل من يؤسس أو يدير أو  71/79بالنسبة لألمر رقم 
 87/15منه، أما القانون رقم  03سنة كاملة حسب ما نصت املادة  21وغ سن يسري مجعية بل

املتعلق باجلمعيات قد جاء أيضا مطابقا للقواعد العامة أي يشترط يف الشخص بلوغ سن الرشد 
  .منه 08حسب ما نصت عليه املادة 
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  :اجلنسية اجلزائرية -2
أو يسري مجعية دون أن حيدد  اشترط املشرع اجلنسية اجلزائرية يف كل من يؤسس أو يدير

املتعلق  71/79أصلية أم مكتسبة وهذا تطور إجيايب لصاحل تكوين اجلمعيات ألن القانون رقم 
منه يف كل من يريد أن يؤسس أو يسري أو يدير مجعية أن يكون  03باجلمعيات اشترط يف املادة 

صدور هذا األمر استدرك املشرع متمتعا باجلنسية اجلزائرية منذ عامني على األقل، وبعد أيام من 
  1.سنوات على األقل 10وعدل هذا الشرط ومدد املدة إىل 

  :التمتع باحلقوق املدنية والسياسية -3
ال يكون أهال ألن يؤسس أو يدير أو يسري مجعية من كان ناقصا لألهلية أو حمكوم عليه أو 

  .حمروم من ممارسة حقوقه املدنية والسياسية

من القانون  11وق السياسية يثري اإلشكال ألن اجلمعيات حبكم املادة شرط التمتع باحلق
ممنوع عليها مباشرة النشاط السياسي وممنوع أن تكون هلا أي عالقة هيكلية أو  90/31رقم 

تنظيميـة أو تتلقـى هبات أو وصايا أو متويل من أي مجعية ذات طابع سياسي أي حزب بالتايل 
قة له نظريا مبجال األحزاب والسياسة، ملاذا حيرم األشخاص احملرومون مبا أن جمال اجلمعيات ال عال

من حقوقهم السياسية من ممارسة العمل اجلمعوي فهذا الشرط حيقق نوعا من املوت املدين 
لألشخاص احملرومني من حقوقهم السياسية، وهذا ما يشكل خسارة للوطن واملواطنني ألن يف ذلك 

املدركني ملسؤوليام االجتماعية خاصة أن مدى احلرمان من احلقوق  هدرا لطاقات بعض املواطنني
  .السياسية واسع جدا يف العامل الثالث

املتعلق باجلمعيات يف  87/15وجند أن هذا الشرط منصوص عليه أيضا يف القانون رقم 
  .املتعلق باجلمعيات 71/79منه وغري موجود يف األمر رقم  08املادة 
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  :بق له سلوك خمالف مبصاحل كفاح التحرير الوطينأن ال يكون قد س -4
أي أنه ال ميكن ألي شخص قد اختذ موقفا معاديا من الثورة التحريرية أن يشارك يف 

  .النشاط اجلمعوي أو التمتع حبقوقه وحرياته العامة

من القانون رقم  41باإلضافة إىل شرط آخر يتعلق باجلمعيات األجنبية، حيث نصت املادة 
لى أنه ال ميكن أن يؤسس مجعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها إال األشخاص الذين هم يف ع 90/31

  .وضعية قانونية إزاء التشريع املعمول به يف جمال إقامة األجانب يف اجلزائر

 71/79باألمر رقم  90/31مبقارنة هذه الشروط املنصوص عليها يف القانون رقم 
  :ت يف العهد االشتراكي جند أنالناظمان للجمعيا 78/15والقانون رقم 

هناك تراجع عن شرط عدم القيام بنشاط مضاد ملصاحل وأهداف الثورة االشتراكية  -
وشرط عدم السلوك  71/79من األمر رقم  05فقرة  03املنصوص عليها يف املادة 

من  04فقرة  08موقف مضاد لالختيارات األساسية للبالد املنصوص عليها يف املادة 
 .87/15م القانون رق

وعبارة ذا  71/79من األمر  03فقرة  03حذف عبارة حسن السرية الواردة يف املادة  -
اليت كانت تترك اإلدارة السلطة  87/15من القانون رقم  08سلوك حسن يف املادة 

 .التقديرية الواسعة باعتبار أن هذه الصفة ال حتدد بوثائق وال معايري قانونية واضحة

الفقرة األخرية من القانون  08ة التقنية املنصوص عليها يف املادة حذف شرط توفر األهلي -
  .87/15رقم 

على أن هذه الشروط تشمل كل من يريد أن يؤسس أو يدير  90/31نص القانون رقم 
  .مجعية دون النص على من يريد أن ينخرط يف اجلمعية ويصبح عضوا فيها



 

يها مؤسس أو مدير أو مسري اجلمعية أحد أغفل تنظيم احلالة اليت يفقد ف 91/31القانون رقم 
منه  09 قد نظم هذه احلالة يف املادة 87/15الشروط املشار إليها سابقا يف حني جند أن القانون رقم 

تستخلف اهليئة املختصة يف اجلمعية أي عضو رئيس أو مدير يفقد توفر احد  اليت نصت على أن
اإلدارية  ، ويف حالة تقصري اهليئة املذكورة ميكن للسلطةمن هذا القانون 08الشروط املطلوبة يف املادة 

  .املعنية بعد تقدمي إعذار إقصاء العضو املعين بقرار مسبب حسب كيفيات حتدد عن طريق التنظيم

  الشروط املتعلقة بأهداف اجلمعية : الفرع الثاين
ني على أن األشخاص املؤسس 90/31من القانون رقم  02من املادة  02نصت الفقرة 

للجمعية يهدفون من خالل تسخري معارفهم ووسائلهم إىل ترقية األنشطة ذات الطابع املهين 
  .واالجتماعي والعلمي والديين والتربوي والثقايف والرياضي على اخلصوص

هذه األنشطة اليت عددها املشرع على سبيل املثال واألمهية وليس على سبيل احلصر وهذا 
  .وصما دل عليه مصطلح على اخلص

على أن اجلمعية تعد باطلة بقوة  90/31على من القانون رقم  05كما نصت املادة 
  :القانون يف احلاالت التالية

أي أن اجلمعية تعد باطلة إذا  :إذا كان اهلدف من تأسيسها خمالف للنظام التأسيسي القائم -أ
  .ي القائمكانت دف إىل مساس بالنظام السياسي أو النظام  االقتصادي واالجتماع

مينع القانون قيام مجعيات  :إذا كان اهلدف من تأسيسها خيالف النظام العام واآلداب العامة - ب
دف إىل خمالفة النظام العام مبفهومه الواسع من السكينة عامة والصحة العامة واألمن العمومي 

  1.واآلداب العامة
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وهو أمر طبيعي إذ ال يعقل ن  :مول اإذا كانت دف إىل خمالفة القوانني والتنظيمات املع -ج
متارس اجلمعية نشاطا خمالفا للقوانني والتنظيمات املعمول ا ألن عملها هذا يعد عمل غري 
مشروع، فالقانون يهدف إىل محاية اجلماعة من تعسف البعض يف ممارسة حقوقهم ألن احلقوق 

قومات اجلماعة ومن ضرورات واحلريات ليست من وحي الطبيعة اإلنسانية بقدر ما هي من م
ومن مث تعد باطلة اجلمعيات اليت ميس نشاطها حرمة اإلنسان أو تلك اليت  1النظام االجتماعي،

  2 .يكون نشاطها حمال لالحتكار من طرف الدولة

وهو عدم املساس  90/31من القانون رقم  42أضاف املشرع شرطا آخر يف املادة 
طنية ودين الدولة واللغة الوطنية، وهذا الشرط خيص اجلمعيات بسالمة التراب الوطين والوحدة الو

كان ميدد هذا الشرط  87/15األجنبية فقد وليس اجلمعيات الوطنية، مع أن القانون رقم 
  .للجمعيات اجلزائرية أيضا

صعوبة حتديد هذه األهداف ال تثار عند تأسيس اجلمعية بقدر ما تثار عند ممارسة اجلمعية 
  .إذا كانت هلا أهداف مستترة حتت اهلدف الظاهر الذي نشأت من أجله ألنشطتها خاصة

  إجراءات تأسيس مجعية: املطلب الثاين
الوجود القانوين للجمعية يكون بعد قيام األشخاص الراغبني يف تأسيسها باستيفاء إجراءات 

  :نص عليها القانون، هذه اإلجراءات ميكن تقسيمها إىل قسمني
  وهي عبارة عن اإلجراءات األولية يف تشكيل اجلمعية :خليةمرحلة ابتدائية دا -
  يتم ا الكشف عن الوجود القانوين للجمعية :املرحلة النهائية -

على أن اجلمعية تتكون حبرية وإرادة  90/31نصت املادة السادسة من القانون رقم 
على األقل  عضو مؤسس) 15(أعضائها املؤسسني إثر مجعية عامة تأسيسية جتمع مخسة عشر 

وتصادق على القانون األساسي وتعيني اهليئات القيادية، وتشكل هذه اإلجراءات املرحلة االبتدائية 
  .من تأسيس اجلمعية
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  اجلمعية العامة التأسيسية : الفرع األول
عضو مؤسس ) 15(نص القانون على أن اجلمعية العامة التأسيسية تتشكل من مخسة عشر 

هم الشروط القانونية املذكورة سابقا سواء كان الغرض تشكيل مجعية حملية على األقل ممن تتوفر في
أو ذات صبغة وطنية، وهذا ما يطرح تساؤل حول مساواة املشرع بني اجلمعية احمللية واجلمعية 
ذات الصبغة الوطنية من حيث عدد األعضاء املؤسسني لكل منهما فكان على املشرع أن يتدارك 

لألعضاء املؤسسني للجمعية ذات الصبغة الوطنية واشتراط متثيلها على  ذلك برفع احلد األدىن
  .مستوى نسبة معينة من الواليات وهذا ضمانا لفاعليتها

وتتم خالل هذه اجلمعية التأسيسية التعبري عن اإلرادة املشتركة حنو تكوين مجعية وصياغة 
عيني اهليئة القيادية، ويدون كل ما القانون األساسي الذي ينظم وحيكم اجلمعية واملصادقة عليه وت

جرى يف اجلمعية العامة التأسيسية يف حمضر يسمى حمضر اجلمعية التأسيسية مع ذكر مكان وتاريخ 
  .انعقادها وتوقيع احلاضرين

  ملصادقة على القانون األساسي وتعيني مسؤويل اهليئة القياديةا: الفرع الثاين
عقد اجلمعية أو ميثاقها والذي يتضمن أهم القانون األساسي للجمعية هو عبارة عن 

املعطيات القانونية للجمعية وهو الذي ينظم ويضبط عالقة اجلمعية مبحيطها وأهدافها وحيتوي على 
األهداف اليت من أجلها أنشئت اجلمعية، يستوجب كتابته ألنه مستند أساسي يف امللف الذي يقدم 

منه على أنه جيب أن تشتمل القوانني  23دة يف املا 90/31لإلدارة؛ وقد نص القانون رقم 
  :األساسية للجمعيات حتت طائلة البطالن على ما يأيت

 .هدف اجلمعية وتسميتها أو مقرها -

 .طريقة تنظيمها وجمال اختصاصها اإلقليمي -

 .حقوق أعضائها وواجبام وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى األمر -

 .ائهم وكيفية ذلكشروط انتساب األعضاء وانسحام وشطبهم وإقص -



 

 .شروط حمتملة مرتبطة حبق تصويت األعضاء -

 .قواعد تعيني املندوبني جللسات اجلمعية العامة وكيفيات ذلك -

 .دور اجلمعية العامة واهليئات القيادية ومنط تسيريها -

 .طريقة تعيني اهليئات القيادية وجتديدها وحتديد مدة عضويتها -

 .اختاذ قرارات اجلمعية العامة واهليئات القياديةقواعد النصاب واألغلبية املطلوبة يف  -

قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها واملوافقة عليها ورقابتها وكذلك املوافقة على  -
 .حسابات اجلمعية

 .قواعد اإلجراءات املتعلقة بتعديل القوانني األساسية -

  قواعد اإلجراءات اخلاصة بأيلولة األمالك يف حالة حل اجلمعية -

ملادة اليت تبني مشتمالت القانون األساسي للجمعيات مل تكن واردة يف األمر رقم هذه ا
صدر بعده املرسوم رقم  71/79وهذا راجع ألن األمر رقم  87/15وال القانون رقم  71/79
، وكذلك 71/79املتضمن كيفيات تطبيق األمر رقم  1972يوليو  27املؤرخ يف  72/176

املتضمن األحكام القانونية األساسية  1972يوليو  27 املؤرخ يف 72/177املرسوم رقم 
 25وهذا املرسوم عبارة عن قانون أساسي منوذجي للجمعيات متكون من  1املشتركة للجمعيات،

أبواب يقوم األعضاء املؤسسون للجمعية بصياغة القانون األساسي للجمعية  05مادة موزعة على 
  .على شاكلته ومنواله

فرباير  02املؤرخ يف  88/16قد صدر بعده املرسوم رقم  87/15أما القانون رقم 
ويثبت األحكام القانونية األساسية املشتركة  87/15احملدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  1988

  . بني اجلمعيات
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أكتوبر  09كما أصدر وزير الداخلية قرارين متعلقني باجلمعيات، القرار األول املؤرخ يف 
مادة موزعة على ستة  38املكون من  1ألساسي النموذجي للجمعياتتضمن القانون ا 1988

املتضمن القانون األساسي النموذجي  1988ديسمرب  25أبواب، أما القرار الثاين املؤرخ يف 
  .أبواب املذكور سابقا 05مادة موزعة على  39للجمعيات األجنبية واملكون من 

نوين يبني كيفيات تطبيقه، ونشري إىل فلم يصدر بعده أي نص قا 90/31أما القانون رقم 
أن الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة مكلفة بالتضامن الوطين والعائلة قد أصدرت كتاب سنة 

مادة  38حتت عنوان ملرشد العلمي للجمعيات ضمنته قانون أساسي منوذجي مكون من  1997
  .موزعة على ستة أبواب

ح ساري املفعول بعد مصادقة اجلمعية التأسيسية األصل أن القانون األساسي للجمعية يصب
من املرسوم التنفيذي رقم  07عليه واستيفاء إجراءات تأسيس اجلمعية ولكن جند أن املادة 

احملدد لألحكام املطبقة على الكشافة اإلسالمية اجلزائرية بعد االعتراف هلا بطابع املنفعة  05/247
نون األساسي للجمعية إال بعد موافقة السلطات اإلدارية بأنه ال يسري مفعول القا ، نصتالعمومية

احملدد لكيفيات تنظيم  05/405من املرسوم التنفيذي رقم  40املختصة، كما نصت املادة 
االحتاديات الرياضية الوطنية وكذا شروط االعتراف هلا باملنفعة العمومية والصاحل العام أنه ال يسري 

ة الرياضية املعترف هلا باملنفعة العمومية إال بعد املوافقة عليه مفعول القانون األساسي لالحتادي
  .مبوجب قرار من الوزير املكلف بالرياضة

بالتايل خنلص أن االعتراف للجمعية بصفة املنفعة العمومية جيعل قانوا األساسي غري 
  .ساري املفعول إال بعد موافقة السلطات اإلدارية عليه
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  يح بالتأسيسإيداع تصر: الفرع الثالث
تعترب هذه املرحلة النهائية واحلامسة يف تكوين اجلمعية ألنه من خالهلا يتحدد الوجود 
القانوين للجمعية من عدمه، هذه املرحلة عبارة عن إجراءات يقوم ا مسؤويل اهليئة القيادية 

  .للجمعية لدى اإلدارة

ي ملعرفة مدى متتع األشخاص سلطة اإلدارة يف جمال تكوين اجلمعية تعترب املعيار األساس
حبقهم يف تكوين اجلمعيات، وختتلف حسب النظام القانوين لتكوين اجلمعيات إذا ما كان قائما 

  .على االعتماد أو التصريح

االعتماد يعين املوافقة اليت حيصل عليها من اإلدارة حىت يسمح لألفراد من ممارسة نشاطهم 
ديرية لإلدارة ال ميلك القضاء جتاهها إال رقابة املالئمة بالتايل هذه املوافقة القائمة على السلطة التق

  .يعترب األداة اإلنشائية للجمعيات

  1.أما نظام التصريح فيمثل وسيلة إعالمية يتم ا إعالم إدارة بتكوين مجعية

بالنسبة لسلطة اإلدارة يف جمال تكوين اجلمعيات يف التشريع اجلزائري فنجدها متغرية من 
  :إىل آخر حسب ما يأيتقانون 

  :71/79نظام االعتماد يف ظل األمر رقم   1 -
بأنه ال ميكن ألي مجعية أن يكون هلا وجود  71/79من األمر رقم  02نصت املادة  

  .قانوين وأن متارس نشاطها إال بعد موافقة السلطات العمومية
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فبالنسبة بالتعقيد،  71/79اتسمت إجراءات اعتماد اجلمعيات يف ظل األمر رقم 
حيث يقوم رئيس اجلمعية  1للجمعيات ذات الصبغة الوطنية اعتمادها يتم عن طريق وزير الداخلية،

  3:ويرفقاه مبلف مكون من 2وكاتبها العام بتوقيع طلب املوافقة
 .القانون األساسي للجمعية يف أربعة نظائر -

 .قائمة امسية ألعضاء املكتب الذي يسري اجلمعية يف أربعة نظائر -

 .ضر اجلمعية العامة التأسيسية احملرر يف أربع نظائرحم -

امللف على هذا النحو يودعه الرئيس أو الكاتب العام لدى مقر الدائرة املوجود ا مقر 
مث تقوم الوالية بتوجيه  4اجلمعية اليت تقوم بدورها بتوجيه امللف إىل املصاحل املختصة التابعة للوالية،

هذا األخري يقوم مبجرد استالمه للملف بالتحقيق يف موافقة اجلمعية  5امللف إىل وزير الداخلية،
فإذا وجد الوزير تعارض بني اجلمعية ومقتضيات األمر رقم  71/79ملقتضيات األمر رقم 

فإنه يرفض طلب املوافقة دون تربير ذلك، وإذا مل جيد أي تعارض فإنه مينح املوافقة على  71/79
  6.طلب اعتماد اجلمعية

ن اهلدف الرئيسي للجمعية يتعلق بنشاط تابع ألحد الوزارات غري وزارة الداخلية إذا كا
فإن وزير الداخلية ال مينح موافقته إال بعد التشاور مع الوزير الذي يهمه األمر وإصداره رأيا 

  8.وحيتفظ الوزير بنظري ملف لكل مجعية قد وافق عليها 7موافقا
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تمادها إىل الدائرة اليت مت إيداع طلب املوافقة فيها حتال مستندات اجلمعية املوافق على اع
  1.واليت بدورها تقوم بإشعار اهليئة املسرية للجمعية بقرار االعتماد وتسليمهم املستندات

ويقوم الوايل بتكوين جمموعة بطاقات للجمعيات املوافق عليها من طرف الوزير واليت 
  2.ينشر قرار املوافقة يف اجلريدة الرمسيةيوجد مقرها يف واليته وحيتفظ بنظري من امللف و

أما اجلمعيات ذات الطابع احمللي فتمنح املوافقة على إنشاء اجلمعية من طرف وايل الوالية 
  3.اليت يوجد ا مقر اجلمعية ويقوم الوايل بإعالم وزير الداخلية بذلك

عيات ذات الصبغة وإجراءات تقدمي طلب املوافقة شبيه باإلجراءات املتبعة يف تأسيس اجلم
الوطنية من حيث تكوين امللف املرفق مع طلب االعتماد وإيداعه لدى الدائرة اليت يوجد ا مقر 
اجلمعية وتقوم مصاحل الدائرة بتوجيه امللف إىل املصاحل التابعة للوالية ويقوم الوايل بعد استالمه 

ونية املطلوبة فإذا مل تكن موافقة لطلب االعتماد بالتحقيق يف مطابقة ملف االعتماد للشروط القان
  4.هلا يرفض طلب االعتماد دون تربير رفضه

إذا استوفت اجلمعية كل الشروط القانونية املطلوبة فإن الوايل مينحها املوافقة على االعتماد 
  .يف شكل قرار ينشر يف نشرة القرارات اإلدارية لنشرة الوالية اليت يوجد ا مقر اجلمعية

ف الرئيسي للجمعية يتعلق بنشاط تابع إلحدى الوزارات غري وزارة الداخلية إذا كان اهلد
فإنه جيب على الوايل التشاور أوال مع العضو يف الس التنفيذي للوالية املختص بنشاط الوزارة 

  .املعنية وال ميكن للوايل منح املوافق إال بعد إصدار هذا العضو رأيا موافقا
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ة فإن طريقة اعتمادها مطابقة لطريقة اعتماد اجلمعيات ذات بالنسبة للجمعيات األجنبي
  1.الطابع الوطين

على أنه تؤسس اجلمعيات ذات الطابع السياسي  71/79من األمر رقم  23نصت املادة 
مبوجب مقرر من السلطات العليا للحزب ويكون التأسيس موضوعا لنشر مبرسوم ينشر يف اجلريدة 

من  16-15- 14-13-12- 04األمر على أن أحكام املواد من  24الرمسية، ونصت املادة 
هذا األمر ال تنطبق على اجلمعيات ذات الطابع السياسي، أي أن هذه اجلمعيات ال ختضع لنفس 
إجراءات تأسيس اجلمعيات األخرى، هذه اجلمعيات ذات الطابع السياسي ليست أحزابا كاليت 

  .ر يف فلك احلزب الواحدبل هي منظمات مجاهرية تدو 1989نص عليها دستور 

  :أهم ما يالحظ على هذا األمر من نقائص أنه
 .اإلجراءات اإلدارية اليت يتضمنها تتسم بالصرامة والتعقيد -
 .مل حيدد الشكل الذي يأخذه قرار رفض املوافقة -
 .مل ينص على تسبيب اإلدارة لقراراا برفض املوافقة -
 طلبات االعتماد مما يفتح اال واسعا مل يقيد اإلدارة جبدول ومواعيد زمنية للبت يف -

 .لتماطل اإلدارة يف الرد
مل مينح لألشخاص حق الطعن يف قرارات الرفض وخماصمتها أمام اجلهات القضائية  -

وأمام سكوت النص املتعلق باجلمعيات نتساءل هل ميكننا توظيف القواعد العامة للطعن 
ر غامضا خصوصا الفتقارنا للسوابق يف القرارات اإلدارية يف هذا الشأن يبقى األم

  .القضائية

  :87/15تبين نظام التصريح بشكل جزئي يف القانون رقم   2 - 
بني نظام التصريح املسبق ونظام االعتماد وجعل لكل نظام نوع  87/15مزج قانون رقم 

ا جيب أن نصرح باجلمعية مسبق: "منه على أنه 03من اجلمعيات تطبق عليها، حيث نصت املادة 
  .حىت يكون هلا وجود شرعي وأهلية قانونية وتستطيع ممارسة عملها

  ".غري أن بعض اجلمعيات ختضع إلجراء االعتماد املسبق
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  :نظام التصريح املسبق -أ
نظام التصريح املسبق تقرر فقط بالنسبة للجمعيات احمللية اليت متارس نشاطها على مستوى 

  :فيما يلي 88/16ها املرسوم والئي أو بلدي وتتلخص إجراءاته اليت نظم

يقوم رئيس اجلمعية بإيداع التصريح املتعلق بتأسيس اجلمعية لدى املصاحل املختصة يف 
الوالية اليت يوجد ا مقر اجلمعية خالل األيام الثمانية اليت تلي تاريخ اجتماع اجلمعية العامة 

  :التأسيسية ويرفق التصريح مبلف يشتمل على
ن األساسي املعد طبقا للقانون األساسي النموذجي املعد عن طريق ثالث نسخ من القانو -

 .التنظيم
 .حمضر مداوالت اجلمعية العامة التأسيسية -
 .قائمة األمساء املؤسسني وقائمة أعضاء اهليئة املسرية املديرة -

  .سجل املداوالت -

ويترتب على إيداع التصريح  1ويكون التصريح موقعا من رئيس اجلمعية وكاتبها،
  2:لتأسيس جلمعية ما تسليم املصاحل املختصة يف الوالية وصل يربز بوضوح البيانات التاليةبا

  .تاريخ اإليداع -
 .اسم اجلمعية -
 .مقرها وهدفها -
  هوية رئيس اجلمعية -

وينشر هذا الوصل خال ثالثني يوما على األكثر اليت تلي التصريح يف جريدة يومية وطنية 
ابطلب من رئيس اجلمعية وعلى حسا.  

                                                
 .88/16من املرسوم رقم  03املادة  -1

 .88/16من املرسوم رقم  04املادة  -2



 

  :نظام االعتماد املسبق -ب
اخضع املشرع اجلمعيات ذات الطابع احمللي لنظام التصريح املسبق أما باقي األنواع 

من القانون  02األخرى من اجلمعيات فقد احتفظ بشأا بنظام االعتماد املسبق حيث نصت املادة 
و صبغة يندرجان يف أن اجلمعيات ذات الطابع الوطين واجلمعيات اليت هلا هدف أ 87/15رقم 

ميدان نشاط ميكن أن تضطلع به مصلحة عمومية، واجلمعيات األجنبية تأسيسها خيضع لنظام 
  .االعتماد املسبق

 إجراءات اعتماد اجلمعيات ذات الطابع الوطين:  
يودع طلب اعتماد اجلمعية خالل األيام الثمانية اليت تلي اجتماع اجلمعية العامة التأسيسية 

اء الذين ترأسوا االجتماع وأعضاء كتابة اجلمعية العامة التأسيسية لدى املصلحة من طرف األعض
  .املختصة يف الوالية املوجود ا مقر اجلمعية

  1:ويرفق هذا الطلب مبلف يشتمل على
ثالث نسخ من القانون األساسي املعد طبقا للقانون األساسي النموذجي احملدد عن  -

 .طريق التنظيم

 .لألعضاء املؤسسني وأعضاء اهليئة املسرية املديرةالقائمة اإلمسية  -

 .حمضر اجلمعية العامة التأسيسية -

  .سجل املداوالت -

تقوم املصلحة املختصة بالوالية بتسليم وصل إيداع هذا امللف وإحالته إىل املصلحة املختصة 
لبت يف طلب لدى وزارة الداخلية اليت يكون هلا مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم امللف ل

االعتماد، وميكن هلا أن تبدي خالل هذه املدة حتفظاا وتطلب جعل القانون األساسي مطابقا 
  .للقوانني والتنظيمات املعمول ا، وميكن متديد املدة يف هذه احلالة دون أن تتجاوز أربعة أشهر
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ية البت يف طلب بعد انقضاء األجل القانوين املقرر لدراسة امللف يتعني على السلطة اإلدار
االعتماد ويكون إما برفض الطلب عندما يكون امللف غري مطابق للقوانني واألنظمة اجلاري العمل 
ا، أو عندما تبدي اإلدارة حتفظاا و تطلب من إدارة اجلمعية تسوية وضعيتها وينقضي األجل 

 1فض طلب االعتماد،املقرر بأربعة أشهر دون أن تستجيب اجلمعية لطلب اإلدارة فيترتب عنه ر
ويكون رفض الطلب كتابيا؛ أو باملوافقة على طلب االعتماد وهذا بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد 
استشارة الوزير املعين إذا كان هدف اجلمعية يدخل ضمن أعمال تابعة لوزارته ويتم نشر القرار يف 

  .اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 راءات اعتماد اجلمعيات اليت هلا هدف أو صبغة يندرجان يف ميدان نشاط ميكن إج
  :أن تضطلع به مصلحة عمومية

من املرسوم رقم  02فقرة  08نص املشرع على هذا النوع من اجلمعيات يف املادة 
كما أنه مل يعرفها وصنفها  71/79وال األمر رقم  87/15ومل يذكرها يف القانون رقم  88/16

قا من نشاطها ووصفها ذا الشكل جيعلها تقترب من مفهوم اجلمعيات ذات املنفعة العامة انطال
لكن املشرع مل يستعمل عبارة اجلمعيات ذات املنفعة العامة رغم أنه استعملها يف األمر رقم 

  .72/176واملرسوم رقم  71/79

إجراءات  إذا كانت هذه اجلمعيات ذات طابع وطين فإن إجراءات اعتمادها هي نفس
  .اعتماد اجلمعيات ذات الطابع الوطين املذكور سابقا

إذا كانت هذه اجلمعيات ذات طابع والئي فإن إجراءات اعتمادها املتمثلة يف تكوين امللف 
واجلهة اليت يودع لديها واملواعيد القانونية هي نفسها املطبقة يف اعتماد اجلمعيات ذات الطابع 

اجلهة اليت تبت يف طلب منح االعتماد هي الوايل الذي يصدر قراره  الوطين، االختالف بينهما أن
سواء بالرفض ويكون مكتوبا أو باملوافقة بعد استشارة الوزير املعين إذا كان هدف هذه اجلمعية 

  2.تابع لقطاعه، وينشر قرار املوافقة على االعتماد يف نشرة القارات اإلدارية يف الوالية
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 ت األجنبيةإجراءات اعتماد اجلمعيا:  
يرسل طلب اعتماد اجلمعية األجنبية إىل وزير الداخلية مباشرة ويرفق هذا الطلب مبلف 

  1:حيتوي على

ثالث نسخ من القانون األساسي املعد طبقا للقانون األساسي النموذج للجمعيات  -
 .األجنبية الصادر عن وزير الداخلية

 .رية املديرةقائمة األعضاء املؤسسني وقائمة أعضاء اهليئة املس -

 .حمضر مداوالت اجلمعية التأسيسية -

  .سجل املداوالت -

تقوم املصاحل املختصة على مستوى الوزارة بدراسة الطلب، وميكن هلا أن تطلب من أعضاء 
اهليئة القيادية للجمعية مجيع املعلومات اليت تراها الزمة ويتم الفصل يف الطلب إما بالرفض يف حالة 

ونية الالزمة يف طلب االعتماد أو بالقبول يف شكل قرار يصدر عن وزير عدم حتقق الشروط القان

الداخلية، وإذا كان اهلدف الرئيسي هلذه اجلمعية يدخل يف نطاق نشاط وزارة أخرى يستشار 
  .الوزير املعين مقدما وميكن استشارة وزير الشؤون اخلارجية إذا اقتضى األمر

  2.رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةوينشر قرار منح االعتماد يف اجلريدة ال

احملدد لكيفية تطبيقه على ضمانات  88/16واملرسوم رقم  87/15احتوى القانون رقم 
متجاوزا نقائصه، وأهم  71/79قانونية يف جمال تكوين اجلمعيات أهم وأفضل من األمر رقم 

  :النقاط اإلجيابية اليت تضمنها هذا القانون نذكر
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اله لنظام االعتماد بنظام التصريح على مستوى اجلمعيات ذات الطابع احمللي بشكل استبد -

ظهر هذا االستبدال كأنه جتربة ابتدائية يتحدد على ضوء نتائجها إمكانية تعميم هذا 
 .النظام على باقي األنواع األخرى للجمعيات

 .إلزامه لإلدارة بتسليم وصل إيداع تصريح بتأسيس مجعية -

 .دارة بتسليم وصل إيداع ملف اعتماد مجعيةإلزامه لإل -

 .تقييده لإلدارة مبواعيد وآجال حمددة للبت يف االعتماد -

نصه على أن رفض طلب منح االعتماد يكون كتابيا مما يفتح اال للطعن فيه وفقا  -
  .للقواعد العامة

إيداع ومن بني ما نسجل عليه من نقائص أنه مل يقيد اإلدارة مبدة حمددة لتسليم وصل 

  .تصريح بالتأسيس ووصل إيداع ملف طلب االعتماد

تدخل القضاء على مستوى املرحلة اإلنشائية للجمعيات يف ظل قانون رقم   3 -
90/31:  

توسيع جمال نظام التصريح ليشمل  90/31أهم النقاط االجيابية  اليت احتواها القانون رقم 
على اجلمعيات احمللية واالحتفاظ بنظام اجلمعيات ذات الصبغة الوطنية بعد ما كان مقتصرا 

         االعتماد بالنسبة للجمعيات األجنبية وإدخاله للقضاء كضمانة على مستوى املرحلة اإلنشائية 

   90/31تأسيس مجعية يف القانون رقم  اءاتإجر/ ا

يف قيام أعضاء  90/31وتتمثل اإلجراءات اإلدارية لتأسيس مجعية حسب القانون رقم  
  1:ة القيادية املؤسسني بإيداع تصريح تأسيس مجعية مرفوقا مبلف إداري يتكون مناهليئ
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قائمة بأمساء األعضاء املؤسسني وأعضاء اهليئات القيادية وتوقيعام وحاالم املدنية  -

 .ووظائفهم

 .نسختان مطابقتان لألصل من القانون األساسي -

  .حمضر اجلمعية العامة التأسيسية -
لف من سند شغل األمكنة وهو مستند ضروري بـه يتحدد عنوان ونالحظ هنا خلو امل

  .مقر اجلمعية

  1:ويكون إيداع امللف لدى السلطات املختصة التالية
وايل والية املقر للجمعيات اليت يهم جماهلا اإلقليمي بلدية أو عدة بلديات يف الوالية  -

 .الواحدة

  تركة بني الوالياتوزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو املش -

تقوم السلطات املختصة بالبت يف التصريح بالتأسيس فإذا تبني هلا أن التصريح بالتأسيس 
  2.مطابق ألحكام القانون فإا تسلم وصل تصريح بالتأسيس خالل ستني يوما من إيداعه

فض وإذا تبني للسلطة املختصة أن التصريح بالتأسيس غري مطابق للقانون فإا ال تقوم بر
التصريح بالتأسيس بإرادا املنفردة كما كان عليه احلال يف النصوص القانونية السابقة بل جيب 
عليها أن ختطر الغرفة اإلدارية بالس القضائي املختص إقليميا خالل مثانية أيام على األكثر قبل 
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الغرفة اإلدارية أن انقضاء مدة ستني يوما احملددة سابقا للفصل يف ملف التصريح بالتأسيس، وعلى 

  1.تفصل يف ذلك خالل ثالثني يوما من اإلخطار

إذا انقضت مدة ستون يوما ومل تقم السلطات املختصة بتسليم وصل التصريح بالتأسيس 
  .ومل تقم بإخطار اجلهة القضائية عدت اجلمعية مكونة بقوة القانون

خري من إجراءات على اإلجراء األ 90/31من القانون رقم  03فقرة  07نصت املادة 
تأسيس مجعية وهي قيام مسؤويل اهليئة القيادية بشكليات اإلشهار على نفقة اجلمعية يف جريدة 

  2:يومية إعالمية واحدة على األقل ذات توزيع وطين، ويتضمن اإلشهار البيانات التالية
 .تسمية اجلمعية -

 .هدف اجلمعية -

 .تاريخ وصل التسجيل -

 ).ية أو وزارة الداخليةوال(السلطة اليت سلمت الوصل  -

 .عنوان مقر اجلمعية -

  .اسم ولقب املسؤول الرئيسي للجمعية وعنوانه -

واهلدف من هذا اإلجراء هو التعريف باجلمعية لتجنب أي نزاع حمتمل يقوم بني مجعية 
  .ومجعية أخرى مماثلة هلا يف االسم، أي أن هذا اإلجراء إلعالم ومحاية الغري

  3:اءات تأسيس اجلمعيةواملخطط التايل يوضح إجر
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  اجلمعية العامة التأسيسية
 انتخاب اهليئات القيادية- املصادقة على القانون الداخلي

  

  

  شكليات اإلشهار
تنشر اجلمعية على نفقتها بالغا صحفيا يشري إىل تأسيسها يف 

  يومية إعالمي ذات توزيع وطين

  اآلثار القانونية للتصريح
  واألهلية املدنية  تكتسب اجلمعية الشخصية املعنوية

  مث عند االقتضاء

ميكن للجمعية ذات االمتداد الوطين 
االنضمام إىل املنظمات غري احلكومية 

الدولية اليت تسعى إىل حتقيق أهداف مماثلة 
  بعد حتصيل موافقة وزير الداخلية بذلك

  االخنراط يف فدرالية أو احتاد مجعيات

  

  

  التصريح لدى السلطة املختصة
 وطنية أو جهويةمجعية : وزارة الداخلية.  
 مجعية حملية: الوالية 

  
  دراسة ملف التصريح من قبل اإلدارة

  )تتوفر اإلدارة على أجل مدته شهرين لدراسة ملف التصريح(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .خمطط توضيحي إلجراءات تأسيس مجعية ):01(الشكل رقم 



 

  :اعتماد اجلمعيات األجنبية/ ب 
اجلمعيات األجنبية خاضعة لنظام االعتماد، ومل تستفد من نظام التصريح أبقى املشرع 

ويكون االعتماد بقرار صادر عن وزير الداخلية  90/31املسبق الذي تبناه يف القانون رقم 
و تدخل أجنيب قد ويهدف املشرع من خالل ذلك احلفاظ على استقرار البالد من أي اضطراب أ

يكون نتيجة لنشاط هذا النوع من اجلمعيات، لذا وحىت تتم مراقبتها بطريقة فعالة أبقاها املشرع 
  .خاضعة لنظام االعتماد

  :اآلثار املترتبة على تأسيس مجعية/ج
وبالنسبة  1تستمد الشخصية املعنوية من القانون الذي أنشأها واعترف هلا ذه الصفة،

يعترف هلا بالشخصية املعنوية واألهلية املدنية مبجرد تأسيسها  90/31قانون رقم للجمعيات فإن ال
  :منه، وميكنها حينئذ أن تقوم بأعمال من بينها 072طبقا للمادة 

  .القيام مبمارسة أنشطتها اليت تأسست ألجلها -
 .أن متثل أمام القضاء -

 .متثيل اجلمعية امام السلطات العمومية -

 .ت اليت هلا عالقة دفهاتربم العقود واالتفاقا -

تقتين األمالك العقارية أو املنقولة جمانا أو مبقابل ملمارسة أنشطتها كما ينص عليها يف  -
 .القانون األساسي

إصدار وتوزيع نشريات وجمالت ووثائق إعالمية وكراسات هلا عالقة دفها يف إطار  -
 3.التشريع املعمول به

  1.ى وثيقة االخنراط وتسلمهم بيانا من اجلمعيةاخنراط األشخاص فيها بعد توقيعهم عل -
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كما ألزم القانون اجلمعية باكتتاب تأمني لضمان األخطار املالية املرتبطة مبسؤوليتها 
كما ميكن للجمعيات ذات الطابع الوطين وحدها أن تنضم إىل مجعيات دولية تنشد  2املدنية،

لتشريعية والتنظيمية املعمول ا، وال يتم هذا األهداف نفسها أو أهداف مماثلة مع احترام األحكام ا
أعطى حق االنضمام إىل  90/31االنضمام إال بعد موافقة وزير الداخلية، جند أن القانون رقم 

اجلمعيات الدولية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية فقط، كما حصر االنضمام يف اجلمعيات الدولية 
نص على أن االنضمام يكون ألي  87/15نون رقم اليت تنشد نفس اهلدف، يف حني جند أن القا

مجعية أو جتمع مجعيات ومل حيصرها يف مجعيات ذات الصبغة الوطنية، كما أن االنضمام يكون 
للهيئات الدوليـة واألجنبية بصفة عامة ومل حيصرها يف اجلمعيات الدولية اليت تنشد نفس 

  3.األهداف أو أهداف مماثلة

انون أنه جعل القضاء هو السلطة املخولة يف البت يف منح أو من أهم إجيابيات هذا الق
رفض منح وصل تسجيل تصريح بالتأسيس وهذا يشكل تطورا كبريا ومكسب لصاحل حرية 
تكوين اجلمعيات ملا يتمتع به القضاء من كفاءة وختصص واستقاللية وحياد باعتباره احلارس 

ليت تقوم عليهما دولة القانون اليت تصان فيها احلقوق الطبيعي ملبدأ املشروعية ومبدأ سيادة القانون ا
  .واحلريات

ولكن من سلبياته أنه مل ينص على فورية تسليم الوصل عند إيداع ملف التصريح، ألن 
أغلب الدول اليت تتبىن نظام التصريح املسبق يف تكوين اجلمعيات تنص قوانينها على تسليم وصل 

  .إيداع مبجرد إيداع امللف

اليت جاء فيها أنه ال  1901جويلية  01من قانون  05فرنسا ووفقا لنص املادة  مثال يف
تكتسب أي مجعية األهلية القانونية املنصوص عليها يف القانون إال إذا توىل أعضاؤها املؤسسون 
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شهرها، ووفقا للقانون الفرنسي فإن أوىل خطوات إجراءات الشهر هو تقدمي طلب الشهر وهو 
إعالن لدى اإلدارة املركزية للشرطة أو اإلدارات الفرعية يف كل حمافظة،  إجراء يتضمن فقط

ويتمثل هذا الطلب يف أن يقوم القائمون على إنشاء اجلمعية أو إدارا بإخطار اهليئة اإلدارية 
للشرطة اليت يقع يف دائرا مركزها الرئيسي وجيب أن يشمل اإلخطار على بيان باسم اجلمعية 

رض من اجلمعية ومقرها واسم ومهنة وعنوان كل من يشترك يف إدارا، وأن يكون وعنواا والغ
الطلب مصحوبا بنسختني من القانون النظامي للجمعية ومبجرد تقدمي الطلب يتعني على اهليئة 
اإلدارية للشرطة أن تسلم وصال بذلك خالل مخسة أيام من تاريخ تقدمي الطلب لتكتسب به 

نونية، واهليئة اإلدارية للشرطة ليس هلا أي سلطة يف تقييم مشروعية غرض اجلمعية األهلية القا
اجلمعية لذلك فإنه مبجرد تقدمي الطلب مستوفيا للشروط املطلوبة تلتزم اإلدارة بتقدمي الوصل دون 
أدىن تأخري يف ظرف مخسة أيام، ألن تقدير املشروعية مسألة خيتص بتقديرها القضاء اإلداري 

ك أن إدارة الشرطة إذا ارتأت أن الغرض من تأسيس اجلمعية غري مشروع فما ويترتب على ذل
عليها إال أن تسلم الوصل مث ختطر النائب العام، وجيب على إدارة الشرطة أن تنشر يف ظرف شهر 

  .خالصة عن الوصل الذي سلمته يف اجلريدة الرمسية

جويلية  16ر يف صاد 71ويف قرار تارخيي للمجلس الدستوري الفرنسي حيمل رقم 
قرر فيه عدم دستورية قانون نص على تعليق صدور إيصال تأسيس مجعيات إىل غاية  1971

  1.إجراء رقابة قضائية سابقة

جويلية  01هذه اإلجراءات يقوم ا مؤسسي اجلمعية إذا أرادوا شهرها ألن قانون 
من أن اجلمعية نص على أنه ميكن لألشخاص أن يؤسسوا مجعية دون شهرها انطالقا  1901

كسائر العقود ينتج آثاره مبجرد اتفاق ذوي الشأن فيه، واجلمعيات غري املشهرة هي مجعيات 
  2.شرعية ولكن من حيث املبدأ ال تتمتع بالشخصية املعنوية، وتسمى يف هذه احلالة باجلمعية الفعلية
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نشطتها حمدودة وهذه اجلمعيات غريا ملشهرة يضل ما متتلكه ملكية مشتركة بني أعضائها وأ
  .بالتأكيد، بينما احلرية فيها تكون كلية

إذا كان الشهر هو شرط اكتساب اجلمعية أهلية التعامل مع الغري فإن املنطق يقتضي بان 
يترك لكل جلمعية حرية االختيار بني اكتساب األهلية القانونية أو عدم اكتساا وال معىن ألن 

هو احلال يف بعض اجلمعيات األدبية ذات النشاط  تفرض عليها أهلية هي يف غىن عنها كما
احملدود، وإذا اختارت اجلمعية عدم الشهر فإا ال تتمتع بالشخصية القانونية وفقا لنص املادة الثانية 

فاملشرع مل يعترف هلذه اجلمعيات الغري املشهرة بأي تواجد قانوين  1901جويلية  01من قانون 
امل رغم عدم االعتراف بالشخصية القانونية للجمعية الغري مشهرة إال محاية للغري وصونا حلرية التع

أنه ومع ذلك وبقوة األشياء فإن القانون ال ميكن أن ينكر متاما وجود اجلمعيات الغري مشهر عنها 
هلذا السب تكتسب هذه اجلمعيات نوعا من األهلية القانونية احملدودة خاصة أهلية التقاضي، وإذا 

  .معيات التمتع بالشخصية القانونية كاملة ما عليه إال القيام بإجراءات الشهرأرادت هذه اجل

 158376من الظهري الشريف رقم  05وكذلك األمر يف املغرب حيث نصت املادة 
جيب أن تقدم كل مجعية : "املتعلق حبق تأسيس اجلمعيات على 1958نوفمرب  15الصادر يف 

ا مقر اجلمعية أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل  تصريح إىل مقر السلطة اإلدارية الكائن
مؤقت خمتوم ومؤرخ يف احلال، وتوجه السلطة احمللية املذكور إىل النيابة العامة باحملكمة االبتدائية 
املختصة نسخة من التصريح وكذا نسخة من الوثائق املرفقة وذلك قصد متكينها من إبداء رأيها يف 

  .الطلب عند االقتضاء

 النهائي الوصل يسلم الالحقة الفقرة يف عليها املنصوص لإلجراءات التصريح استيفاء دوعن

 متارس أن للجمعية جاز األجل هذا داخل تسليمه عدم حالة ويف يوما 60 قصاهأ أجل داخل وجوبا

  1 ".يف قوانينها املسطرة األهداف وفق نشاطها
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سليم الفوري لوصل التصريح هلذا خنلص إىل أن نظام التصريح يقترن ويقوم على الت
على إلزامية تسلم  90/31بالتأسيس، لذا كان من األفضل أن ينص املشرع يف القانون رقم 

اإلدارة لوصل تصريح بالتأسيس ولو مؤقت فور إيداع امللف مستوفيا للشروط القانونية مما يقلل 
شخاص يف من تعسف اإلدارة يف ممارسة سلطاا ويزيد من ضمانات حقوق وحريات األ

  .موجهتها، فللوصل أمهية كبرية أقلها أنه ضمان أن هناك ملف تكوين مجعية مودع لدى اإلدارة

الفقرة األخرية منه  08يف املادة  90/31أما خبصوص الضمانة اليت احتواها القانون رقم 
وصل التصريح اليت مؤداها أنه إن مل ختطر اإلدارة اجلهة القضائية بعد انقضاء األجل املقرر لتسليم 

بالتأسيس عدت اجلمعية مكونة بقوة القانون فإذا عطفنا هذه الفقرة على املادة السابعة املتضمنة 
إجراءات تأسيس مجعية واليت نصت على أن القيام بشكليات اإلشهار يف جريدة يومية على نفقة 

ن بيانات اإلشهار اجلمعية إجراء من إجراءات التأسيس اليت البد للجمعية من استيفائها ومبا أ
تتضمن وصل التصريح بالتـأسيس كمـا ذكرنـا سابقا، فهذه الضمانة جندها خالية من أي 

  .قيمـة تذكـر

هو أقرب إىل  90/31بالتايل خنلص إىل أن نظام تأسيس اجلمعيات الذي تبناه القانون رقم 
  .نظام االعتماد منه إىل نظام التصريح

  للجمعيةالتنظيم اإلداري : املبحث الثالث
وتتميز اجلمعيات عن االجتماع  1يعترب احلق يف تكوين اجلمعيات من صور حق االجتماع

  .بأا دائمة ومستمرة بفضل هيئات قيادية يف اجلمعية وتنظيمات إدارية تضمن ذلك

على الرغم أن اجلمعيات غالبا ما تبدأ نتيجة ملبادرة شخص واحد إال أن هذه اجلمعيات 
القيادة املشتركة حىت تزداد استقرارا وتصبح أكثر فاعلية لذا حتتاج اجلمعيات  حتتاج إىل أخذ شكل
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إىل جتاوز تلك الدائرة الصغرية اليت أنشأا يف بداية األمر لتصل إىل هياكل تنظيمية فاعلة تتوىل 
  1.تسيريها وحتقيق أهدافها

  اهليئات املسرية للجمعية: املطلب األول
وا على هيئات تعمل وفقا للمبادئ الدميقراطية وهي هيئات تعتمد اجلمعيات يف إدارة شؤ

  .خاضعة للقوانني واألنظمة اجلاري العمل ا والقانون األساسي للجمعية

املشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي وهو بصدد وضع النظام القانوين للجمعيات 
ية حتكم طريقة إدارة وتشغيل آثر أن ال يضمن نصوصه أية نصوص قانون 90/31يف القانون رقم 

وتنظيم اجلمعيات إمنا ترك ذلك إلرادة أعضاء اجلمعية يف أن يصيغوا ما ميثل إرادم يف القانون 
  .منه 23األساسي للجمعية من مواد تضمن تسيري وتنظيم اجلمعية وهذا ما نصت عليه املادة 

-يف القانون احلايل  بينما الوضع يف القانون املصري على خالف ذلك فاملشرع املصري
والقوانني السابقة له الناظمة للجمعيات يف مصر قد  -والئحته التنفيذية 2002لسنة  84قانون 

ضمنهم العديد من النصوص القانونية اليت تتناول كيفية إدارة وتسيري مجعية وذلك بأن أفرد 
وما على إدارة اجلمعية  ألجهزة اجلمعية الفصل الثالث من الباب األول من القانون السالف الذكر

  2.إال تطبيق هذه النصوص والعمل من خالهلا

تعتمد اجلمعيات يف تسيريها على جهازين أساسيني، اجلمعية العامة واهليئة القيادية باإلضافة 
إىل الس الوطين وهو هيئة توجد يف اجلمعيات ذات الطابع الوطين تنتخب من طرف اجلمعية 

  .يئة القيادية يف إدارة اجلمعيةالعامة مهمتها مساعدة اهل
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  اجلمعية العامة: الفرع األول
على أن اجلمعية العامة هي اهليئة العليا يف  90/31من القانون رقم  22نصت املادة 

اجلمعية وتتكون من مجيع األعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت الواردة يف القانون األساسي 
خالل ما ورد بالقانون األساسي من قواعد خاصة بكل مجعية وانعقاد اجلمعية العامة يكون من 

على حدا، ودعوا لالنعقاد تكون وفقا لقانوا األساسي إذا تضمن ذلك، وجيب مراعاة ملن حيدد 
القانون األساسي السلطة لدعوة اجلمعية لالنعقاد وإذا مل حيدد ذلك فإن الذي يتوىل هذه الدعوة 

جلمعية، وجيب توافر شرطني لكي تتحقق صحة الدعوة النعقاد اجلمعية األجهزة اإلدارية اخلاصة با
  .العامة

وهو إعالم كافة األعضاء، وقد يكون هذا اإلعالم خبطابات ودعوات  :الشرط األول
  .توجه لألعضاء أو عن طريق اإلعالن

دد يتمثل يف أنه جيب أن تكون هناك فترة كافية وحمددة ما بني امليعاد احمل :الشرط الثاين
النعقاد اجلمعية العامة وبني إرسال الدعوات أو اإلعالن حىت يتمكن األعضاء من دراسة جدول 
أعمال هذه اجلمعية املرفق مع الدعوة، وجدول األعمال هذا قد يطرأ عليه تعديالت بإضافات 
موضوعات أخرى وذلك حتت بند ما يستجد من أعمال، لكن إذا كانت املوضوعات املطلوب 

من املوضوعات اجلوهرية كتعديل القانون األساسي ال ميكن إضافة ذلك، فهذه إضافتها 
  .املوضوعات جيب بياا جبدول األعمال قبل انعقاد اجلمعية العامة

 23بالنسبة لكيفية التصويت فتكون وفقا ملا حيدده القانون األساسي حيث جند أن املادة 
  :أن يتضمن القانون األساسي للجمعية أوجبت حتت طائلة البطالن 90/31من القانون رقم 

 .شروط حمتملة حبق تصويت األعضاء -

  قواعد النصاب واألغلبية املطلوبة يف اختاذ قرارات اجلمعية واهليئات القيادية -



 

اجتماعات اجلمعية العامة دورية، وعادة ما تكون مرة يف آخر كل سنة للبت يف التقرير 
ارئ واستثنائي من طرف من خيول هلم القانون األساسي األديب واملايل، وميكن دعوا يف شكل ط

  .ذلك

  1:ومن أهم صالحيات اجلمعية العامة نذكر
 .الفصل بقرار يف تقارير التسيري املايل وحوصلة نشاط اجلمعية ووضعها املعنوي -

 .التداول يف النقاط املسجلة يف جدول األعمال -

 .املصادقة على النظام الداخلي للجمعية -

 .عديالت القانون األساسيتصادق على ت -

 .انتخاب اهليئات القيادية -

 .البت يف قبوال هلبات والوصايا -

 .توافق على مبلغ االشتراكات السنوية -

  .البت يف حل اجلمعية -
  .باإلضافة إىل صالحيات أخرى قد يتضمنها القانون األساسي

و الدائم عضو يعترب العض. تتكون اجلمعية من األعضاء الدائمني واألعضاء الشرفيني عادة
اجلمعية الذي يشارك بانتظام يف أنشطتها ويدفع اشتراكا سنويا، والعضو الشريف الذي يقدم أو قدم 
خدمات بارزة للجمعية ومتنح هذه الصفة من اهليئة القيادية للجمعية؛ يشارك العضو الشريف يف 

انني األساسية اجلمعية العامة دون أن يكون له احلق يف التصويـت، وهذا ما تتضمنه القو
  .للجمعيات عادة

  :ويترتب على االخنراط يف اجلمعية حقوق وواجبات للعضو نذكر منها
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  :حقوق األعضاء -1
 .حق التصويت يف اجلمعية العامة -

من القانون  13حق الترشح يف املناصب القيادية يف اجلمعية، وهذا ما نصت عليه املادة  -
90/31 

  .اليت توفرها اجلمعيةاالستفادة من االمتيازات واخلدمات  -

  :واجبات األعضاء -2
 .دفع االشتراك السنوي بصفة منتظمة -

 .حضور اجلمعية العامة واجتماعات اهليئة القيادية إذا كان عضوا قياديا -

  .املسامهة يف حتقيق أهداف اجلمعية -

  اهليئة القيادية للجمعية: الفرع الثاين
فهي احملرك األساسي هلا ومركز اختاذ القرار و  تعترب اهليئة القيادية الس األعلى ألي مجعية

يف كل من يتولون  90/31من القانون رقم  04تسمى أيضا مكتب اجلمعية، وقد اشترطت املادة 
  :إدارة أو تسيـري مجعية

 .أن يبلغوا سن الرشد -
 .أن تكون جنسيتهم جزائرية -
 .أن يكونوا متمتعني حبقوقهم السياسية واملدنية -
  .ق هلم سلوك خمالف ملصلح كفاح التحرير الوطينأن ال يكون قد سب -

 90/31نالحظ عدم استقرار املشرع يف حتديد طريقة اختيارا هليئة القيادية يف القانون رقم 
تنتخب "فقد نصت على أنه  14ففي املادة السادسة نص على تعيني اهليئة القيادية، أم املادة 

ا للمبادئ الدميقراطية وحسب اآلجال احملددة يف اهليئات القيادية للجمعية وجيدد انتخباها وفق
جيب أن تشتمل القوانني األساسية للجمعيات "على أنه  23، بينما نصت املادة "القانون األساسي

  :حتت طائلة البطالن على ما يأيت



 

  ".طريقة تعيني اهليئات القيادية وجتديدها وحتديد مدة عضويتها -

ة االنتخاب الختيار اهليئة القيادية وفقا ملبادئ كان على املشرع أن يستقر على طريق
   :الدميقراطية، وتشكل اهليئة القيادية غالبا من

 .الرئيس -
 .نائب أو نواب الرئيس -
 .األمني العام -
 .األمني املساعد -
 .أمني اخلزينة -
  1 .أمني اخلزينة املساعد -

، اذ القرار فيهايستحسن أن تتشكل اهليئة القيادية من عدد فردي من األشخاص حىت يسهل اخت
  :تكلف اهليئة القيادية على وجه اخلصوص بـ

 .السهر على مراعاة القانون األساسي والنظام الداخلي وتطبيقها -

 .السهر على التطبيق الصارم لقرارات اجلمعية العامة -

 .متابعة تنفيذ برنامج النشاط السنوي وتقييمه املستمر -

 .تسيري الذمة املالية للجمعية -

 .النظام الداخلي إعداد مشروع -

  2.اقتراح تعديالت على القانون األساسي -

  :يعترب الرئيس هو قمة اهلرم يف اجلمعية ومن أهم صالحياته
 .متثيل اجلمعية يف كل أعمال احلياة املدنية وأمام القضاء -

 .استدعاء هيئات اجلمعية ورئاستها وتسيري مداولتها -
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 .اقتراح جدول أعمال اجلمعية العامة -

 . أعمال هيئات اجلمعيةالتنسيق بني -

 .إعداد حوصلة لنشاط اجلمعية -

  .إعداد التقرير األديب واملايل للجمعية وتقدميه للجمعية العامة -
  باإلضافة إىل صالحيات أخرى قد يتضمنها القانون األساسي

أما صالحيات األمني العام فيكلف مبساعدة األمني املساعد بكل املسائل املتعلقة باإلدارة 
  :لجمعية ويتوىل ذه الصفاتالعامة ل

  .مسك بطاقية أعضاء اجلمعية -
 .معاجلة الربيد وتسيري أرشيف اجلمعية -

 .مسك سجالت املداوالت للجمعية العامة واهليئة القيادية -

  .السهر على تنفيذ برنامج النشاط السنوي -

  :ويكلف أمني اخلزينة املساعد بكل املسائل املادية واحملاسبة ويتوىل ذه الصفة
  .قبض اشتراكات األعضاء -
 .تسيري األموال ومسك جرد املمتلكات العقارية واملنقولة للجمعية -

 .تسيري صندوق املصاريف العادية -

 .مسك حسابات كل العمليات املالية -

  1.وضع ميزانية تقديرية -

والتصويت على قرارات مكتب اجلمعية يكون بالطرق الدميقراطية حبيث يكون لكل عضو 
  2.قيادي صوت واحد

                                                
 .17املرشد العملي للجمعيات، مرجع سبق ذكره، ص  -1

2- Nicolas Delecourt, Laurence Happe- Durieux, OP CIT, P 14. 



 

أنه جييب على اجلمعيات أن تعلم السلطة  90/31من القانون رقم  17نصت املادة 
املختصة سواء كانت وايل والية املقر للجمعيات احمللية أو وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات ذات 

ارات الصبغة الوطنية جبميع التغريات اليت تطرأ على هيئاا القيادية خالل ثالثني يوما املوالية للقر
اليت تتخذ يف هذا الشأن، وال حيتج على الغري ذه التغريات اليت تطرأ على اهليئة القيادية إىل ابتداء 

  .من تاريخ نشرها يف جريدة يومية إعالمية على األقل ذات التوزيع الوطين

احملدد  05/405جند أن املرسوم التنفيذي رقم  90/31على خالف القانون رقم 
حتاديات الرياضية الوطنية وشروط االعتراف هلا باملنفعة العمومية والصاحل العام لكيفيات تنظيم اال

حدد بدقة التنظيم اإلداري لالحتادية الرياضية وكيفيات تسيريها واختيار اهليئات القيادية فيها ومدة 
  :منه على أن االحتادية الرياضية تضم ما يأيت 05عهدم وصالحيام، حيث نصت املادة 

 .عية العامةاجلم -

 .املكتب االحتادي -

  .الرئيس -

على أنه ينتخب األعضاء يف املكتب االحتادي ومنهم الرئيس لعهدة أربع  11ونصت املادة 
ديسمرب من السنة اليت  31سنوات غري قابلة للتجديد، وتنتهي مدة العهدة االنتخابية عند تاريخ 

  .جتري خالهلا األلعاب األوملبية الصيفية

  :صالحيات اجلمعية العامة اليت من بينها 12ة وتضمنت املاد
 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب االحتادي -

 .تصادق على القانون األساسي لالحتادية وتعديله -

 .تصادق على النظام التأدييب لالحتادية -

 .تصوت على امليزانية وتصادق على احلسابات -



 

 .حتدد اشتراكات أعضائها -

 .يم الداخلي والتنظيمات العامة لالحتاديةتصادق على النظام الداخلي والتنظ -

 .تفصل يف االقتناءات وعقود إجيار األمالك العقارية -

  .تصادق على االقتراضات -

كما أن القانون األساسي النموذجي لالحتادية الرياضية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  
 48ابقا له حسب املادة الذي تلتزم االحتادات الرياضية بأن يكون قانوا األساسي مط 05/405

 40من املرسوم وال يكون ساري املفعول إال بعد موافقة الوزير املكلف بالرياضة عليه وفقا للمادة 
كيفية  16إىل  06من املرسوم، تضمن كيفيات إدارة وتسيري االحتادية فقد حدد يف املواد من 

شكل منهم اجلمعية العامة، على األشخاص الذين تت 06تنظيم اجلمعية العامة حيث نصت املادة 
وتضمنت املادة السابعة صالحيات اجلمعية العامة وحددت املادة الثامنة كيفية اجتماع اجلمعية 

كيفية عقد اجلمعية يف دورات غري عادية، ونظمت املادة  13إىل  10العامة ونظمت املواد من 
التوقيع عليها يف حني على حترير مداوالت اجلمعية و 15كيفية التصويت، ونصت املادة  14

  .الشروط القانونية الواجب توفرها يف أعضاء اجلمعية 11حددت املادة 

وخصص الفصل الثالث من القانون األساسي النموذجي لتنظيم اهليئة القيادية للجمعية 
صالحياته  18على كيفية انتخاب الرئيس ومدة عهدته، وتضمنت املادة  17حيث نصت املادة 

  .حالة الشغور يف منصب الرئيس 19وعاجلت املادة 

 21وخصص الفصل الرابع من القانون األساسي تنظيم املكتب االحتادي، وتضمنت املادة 
  .كيفية عمله 30إىل  26صالحياته، ونظمت املواد من  23كيفية تشكيله، وحددت املادة 

ياضية، والفصل وخصص الفصل السادس لكيفية تنظيم املصاحل التقنية واإلدارية لالحتادية الر
  .السابع ملهام االحتادية، والفصل التاسع لكيفية التسيري املايل لالحتادية الرياضية



 

 04األصل أن اختيار اهليئة املسرية يكون مبحض إرادة أعضاء اجلمعية لكن جند أن املادة 
ى املوضح لألحكام املطبقة عل 2005يوليو  07املؤرخ يف  05/247من املرسوم التنفيذي رقم 

اجلمعيات الوطنية املسماة الكشافة اإلسالمية اجلزائرية املعترف هلا بطابع املنفعة العمومية قد نصت 
على أنه ميكن أن تستفيد اجلمعية من مسامهة بعض املستخدمني التابعني للمؤسسات واإلدارات 

  .العمومية للمشاركة يف جتسيد برنامج عملها

على أنه ميكن بعض  05/405يذي رقم من املرسوم التنف 39كما نصت املادة 
االحتاديات الرياضية الوطنية املعترف هلا باملنفعة العمومية للصاحل العام بالنظر إىل خصوصيتها ويف 
حدود نسب يوافق عليها الوزير املكلف بالرياضة أن تقر متثيل وزارات يف تشكيل أجهزا املداولة 

  .واملسرية

اجلمعيات راجع لطبيعة هذه اجلمعيات كوا معترف هلا  هذه التعيينات اليت تتم يف هذه
  .بطابع املنفعة العمومية مما جيعلها تتميز من خال أنشطته اليت تسعى لتحقيقها

نظرا ألمهية عمل اجلمعيات فإن األمر يتطلب األخذ مبقاييس علمية وثقافية وختصصية يف 
عيات ذات األنشطة العامة كحماية البيئة أولئك الذين خيتارون لقيادة اجلمعية وعلى اخلصوص اجلم

ومحاية املستهلك اليت حتتاج إىل نوع من التخصص يف امليدان حىت تؤدي دورها وحتقق أهدافها، 
وهذا راجع ألن التنظيم البشري أهم عنصر يتوقف عليه حناج أية منظمة يف حتقيق أماين وطموح 

  1.أفرادها أو فشلها يف ذلك

  2:هم هياكل تسيري اجلمعيةواملخطط التايل يوضح أ
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  .ميثل اهليكل القانوين التقليدي جلمعية: )02(الشكل رقم 

  الرئيس
 اة املدنيةميثل اجلمعية يف كل أعمال احلي

  األمني
 يتوىل املسائل املتعلقة باإلدارة العامة

  أمني اخلزينة
 يتوىل مهام احملاسبة واملالية

  أعضاء املكتب اآلخرون
  .نائب أو نواب الرئيس -
 .األمني املساعد -
 .أمني اخلزينة املساعد -
 )02(مساعدين  -

  اللجان أو جمموعات العمل
  .ء املكتبوهي هيئات مؤقتة، ينشطها ويديرها أعضا -
 .يتمثل دورها يف تقدمي دراسات واقتراحات خبصوص مسائل حمددة -

  الس الوطين
هي اهليئة الوسيطة بني اجلمعية واملكتب، توجد فقط يف اجلمعيات ذات الطـابع   -

  .الوطين واحلج اهلام
  .يعقد جلساته يف الفترة ما بني دورات اجلمعية العامة -
ع تسيري أعضاء املكتب، وله احلق يف أن يطلب منه له صالحيات واسعة، فهو يتاب -

 .توضيحات عن عملهم

  )اهليئة السامية للجمعية(اجلمعية العامة لألعضاء 
  متثل هيئة التشريع، التوجيه واملراقبة



 

  إدارة وتنظيم اجلمعية: املطلب الثاين
وإدارة ) اإلدارة احلكومية(تعترب إدارة اجلمعيات اال الثالث لإلدارة يقع بني اإلدارة العامة 

وهذا النوع من اإلدارة يشمل أوجه النشاط اإلداري الذي يتوافر ) اصإدارة القطاع اخل(األعمال 
  .يف اجلمعيات اليت دف إىل رعاية مصاحل أعضائها ومصاحل اتمع

ونالحظ أن هذا النوع من النشاط خيتلف عن اإلدارة العامة كونه ال يهدف إىل أداء 
ال كونه ال يهدف إىل حتقيق األرباح خدمات عامة وإمنا يهتم بفئة معينة، وخيتلف عن إدارة األعم

  1.مبفهومها العام، وإمنا يوجهه دخله إىل رعاية املنتمني إليه

  تعريف وخصائص إدارة مجعية: الفرع األول
تعرف اإلدارة بأا عملية ذهنية وسلوكية تسعى اىل االستخدام األمثل للموارد البشرية 

القيادة واملعرفة الصحيحة ملا يريده القائد من  واملادية لبلوغ األهداف فهي فن التوجيه من طرف
  2.مساعديه أن يقوموا بعمله لكي تتحقق األهداف املنشودة بأحسن طريقة ممكنة

أما إدارة اجلمعيات األهلية فتعرف بأا عملية ترمجة السياسة االجتماعية للجمعية إىل 
وارد واإلمكانات البشرية وغري برامج وخدمات ميكن تنفذيها بواسطة اجلمعيات وذلك بتعبئة امل

البشرية، وتصميم البناء التنظيمي األكثر كفاءة واختاذ القرارات اخلاصة بذلك، وذلك لتحقيق 
أهداف حمددة مسبقا من خالل املتابعة والرقابة وتدعيم فعالية اجلمعية، وميكن حتديد بعض 

  :اخلصائص الرئيسية إلدارة اجلمعية فيما يلي
 .األهداف املرونة يف حتديد -

 .الشكل التنظيمي هلا بسيط -

 .تعتمد على اللوائح اليت تضعها اجلمعية لنفسها -
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 .تتسم غالبا بسرعة األداء واإلجناز -

  .تعتمد على التمويل احلكومي واإلعانات واملنح -

إن اإلدارة الفعالة للجمعيات تم بالقدرة على تنفيذ املشروعات والربامج وخباصة اجلديدة 
ضمن وكل منها عادة سلسلة من األنشطة ذات الغرض بعيد املدى، كما تم اإلدارة منها واليت يت

الفعالة أيضا يف حتقيق اإلجنازات القابلة للقياس عن طريق مؤشرات قياس واضحة وحمددة، فعلى 
سبيل املثال إن اجلمعية اليت تعمل من أجل القضاء على األمية جيب أن ال يكون اهتمامها األساسي 

عدد كبري من الربامج واألنشطة فقط بل جيب أن يكون من اهتماماا أيضا حتقيق جمموعة تنفيذ 
  .من النتائج قابلة للقياس مثل جناح عدد حمدد يف امتحانات حمو األمية

وتعمل اإلدارة الفعالة على تعظيم مدى االستثمار والتوظيف واالستفادة من املوارد املتاحة 
رية أو موارد مالية أو موارد مادية، وبصفة عامة ال توجد ندرة يف اليت قد تكون إما موارد بش

املوارد البشرية يف اتمع ومع ذلك فالتحدي احلقيقي لإلدارة الفعالة هو متكني اجلمعية لتعبئة أكرب 
عدد ممكن من الناس للمسامهة يف أعمال وأنشطة اجلمعية، فاملشكلة العكس متاما حيث أن املوارد 

ملتاحة للجمعيات نادرة وحمدودة لذا تتطلب اإلدارة الفعالة أن تقوم اجلمعيات بتحقيق أكرب املالية وا
  1 .قد ممكن من اإلجنازات مبا هو متاح من هذا النوع من املوارد

تنظيم إدارة اجلمعية أمر ضروري شأنه يف ذلك شأن أي إدارة، ألن اجلمعية بدون تنظيم ال 
نت من أجلها والتنظيم هو وظيفة تتمثل يف مجع الناس يف املنظمة تستطيع حتقيق األهداف اليت تكو

وتقسيم العمل فيما بينهم وتوزيع األدوار عليهم حسب قدرام ورغبام والتنسيق بني جهودهم 
  2.للوصول إىل هدف حمدد
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  التنظيم الداخلي للجمعية :الفرع الثاين
ينظم سريها اليومي واجتماعاا ختضع كل مجعية يف تسيري عملها الداخلي إىل نظام خاص 

  .وعملها

  :النظام الداخلي للجمعية -1
ميثل النظام الداخلي للجمعية وثيقة داخلية تفصل ما ورد عامة يف القانون األساسي فيما 
خيص األهداف وطرق التنظيم الداخلي وحيدد النظام الداخلي للجمعية الطرق واألساليب العملية 

نظيمها، ويقوم بإعداد النظام الداخلي اهليئة القيادية للجمعية، وال يكون املطبقة داخل اجلمعية لت
  .ساري املفعول إال بعد موافقة اجلمعية العامة

  1:ومن بني ما يشمله النظام الداخلي
  .مواقيت انعقاد اجتماعات املكتب -
 .جلان العمل -

 .مواعيد املداومة للجمعية -

  .يةاإلجراءات اليت تنظم التسيري اليومي للجمع -

كل مجعية ختتار نظامها الداخلي الذي يتكيف مع خصوصيتها وجيب أن يكون شامال 
وكامال وواضحا لكي يليب غرضه الوظيفي، مراعيا احلدود اليت يرمسها القانون األساسي للجمعية 

  2.ليكون مطابقا له

م التنظيم الداخلي للجمعية هو الذي يضمن فعالية اجلمعية وأخذها طابع املؤسسة وعد
، وعلى حتقيق اانسياقها إىل الفوضى واالضطراب الذي يؤثر على كفاءة اجلمعية ومردوديته

  .أهدافها
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  :التسيري الداخلي للجمعية -2
تعترب اجلمعية العامة هي اهليئة العليا للجمعية وهي جهاز التداول فيها بني أعضائها، تتمتع 

ملا ينص عليه قانوا األساسي وبتوفر بصالحيات واسعة على النحو السابق ذكره، تنعقد وفقا 
النصاب ويف حالة عدم توفره عادة ما تنص القوانني األساسية للجمعيات على استدعائها مرة ثانية 
من أجل انعقادها، ويصح اجتماعها وتصح مداوالا مهما يكن األعضاء احلاضرين الذين تسلم 

ويتوىل رئاسة اجلمعية العامة رئيس اجلمعية أو هلم دعوة اجلمعية املرفقة جبدول األعمال املقترح، 
من ينوبه وفق ما ينص عليه القانون االساسي، ويتمتع رئيس اجلمعية بصالحيات واسعة يف افتتاح 
اجللسة وتقدمي برنامج العمل وشرح جدول أعمال اجلمعية وتنظيم املناقشات من قبل األعضاء 

ماع وضمان السري احلسن للجمعية العامة، ويتوىل املتدخلني والسهر على حفظ النظام خالل االجت
الكاتب أو األمني العام بتسجيل احلضور ويتم التداول بني األعضاء حول املسائل املطروحة 

  .ويصوتون عليها وتتخذ القرارات باألغلبية املنصوص عليها يف القانون األساسي

ت يستقطعها األعضاء إن الوقت املخصص الجتماعات مكتب اجلمعية هو عبارة عن أوقا
من حيام وأشغاهلم لصاحل اجلمعية يقدمون خالهلا جهودهم وخربام مسامهة يف حتقيق األهداف 
اليت نشأت ألجلها اجلمعية، وحىت تكون اجتماعات مكتب اجلمعية عملية ومفيدة وتعود بالنفع 

  :على اجلمعية يستحسن مراعاة النقاط التالية يف اجتماعات مكتب اجلمعية

  .إعداد جدول أعمال لالجتماع وأن يكون الغرض واهلدف من االجتماع واضحا -
 .توفري املعلومات الالزمة -

  1.توقيت عقد االجتماع يتناسب مع املشاركني فيه -
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يعترب مكتب اجلمعية أو اهليئة القيادية احملرك األساسي للجمعية كونه يضم األعضاء 
املايل للحركة، وتتوقف فعالية اجلمعية على هيئتها القيادية القياديني الذين يتولون التسيري اإلداري و

وتتوقف فعالية اهليئة القيادية على العناصر اليت تتكون منها ومستواهم العلمي والثقايف وشعورهم 
باملسؤولية وحتليهم مببادئ الدميقراطية واملشاركة حىت تتحقق األهداف اليت ألجلها أنشئت 

  1.اجلمعية
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  الثاينصل الف
  جمال عمل اجلمعيات، وموقعه لدى الفرد والدولة

ال تغيب عن البال األمهية القصوى للجمعيات باعتبارها شريك للدولة يف دفع عجلة 
التمنية، وتطوير األفراد واتمعات ومحاية حقوقهم، وبشكل عام فإن اجلمعيات تعد شريك للدولة 

أفضل على كافة املستويات لتحسني حياة األفراد، وتبدو يف قيادة اتمعات واألفراد حنو ما هو 
مصلحة اتمع مؤكدة يف ازدهار وتطور دور اجلمعيات باعتبارها شريكات أساسيا للدولة 
ومكملة لدورها، ومن مث البد من أن تدعم الدولة اجلمعيات باإلضافة إىل أنه البد أن يكون هناك 

ن ذلك حجب وصاية الدولة على اجلمعيات أو تبعيتها تكافؤ بني الدولة واجلمعيات ليس أقل م
لإلدارة بشكل مطلق، ومن هنا ميكن للجمعيات أن تلعب دورا حقيقيا أو فعاال يف التنمية وتطوير 

  .اتمع

والتزايد املستمر يف تكوين اجلمعيات يطرح التساؤل عن األعمال واألنشطة اليت تقوم ا، 
األنشطة وحتقيق حاجيات ومتطلبات األشخاص، وعن عالقتها  وعن مدى مسامهتها يف ترقية هذه

  .بالدولة

  :وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل النقاط التالية

  جمال عمل اجلمعيات :املبحث األول -
 .أمهية عمل اجلمعيات بالنسبة للفرد والدولة :املبحث الثاين -

  الرقابة على اجلمعيات :املبحث الثالث -
  
  
  
  



 

  جمال عمل اجلمعيات: املبحث األول
تتنوع وختتلف األنشطة اليت متارسها اجلمعيات بتنوع واختالف األهداف اليت تنشأ ألجلها 
وجمال عمل اجلمعيات يف التشريع اجلزائري واسع وغري مقيد، واملتمعن يف واقع اليوم يالحظ أنه ال 

تدخلها يف امليادين التقليدية  يوجد ميدان إال وقامت اجلمعيات باقتحامه حيث مل يعد يقتصر
  .املعروفة فقط بل أصبحت تشمل ميادين جديدة

  األنشطة التقليدية للجمعيات :املطلب األول
على أن اهلدف من تأسيس اجلمعيات هو اشتراك  90/31نصت املادة الثانية من القانون 

ين والتربوي والثقايف األشخاص يف ترقية األنشطة ذات الطابع املهين واالجتماعي والعلمي والدي
على اخلصوص، هذه األنشطة اليت تقوم ا اجلمعيات إىل جانب الدولة صاحبة االختصاص األصيل 

  .يف هذا اال
  :وميكن إبراز وتلخيص األدوار اليت تقوم ا اجلمعيات يف تلك األنشطة يف النقاط التالية

  األنشطة ذات الطابع املهين واالجتماعي: الفرع األول
 يعد التكفل بانشغاالت املواطنني من اختصاص الدولة وحدها بل أن حضور احلركة مل

  .اجلمعوية ساهم يف تطوير وترقية عدة قطاعات

  األنشطة ذات الطابع املهين :1
مجعية  192بلغ عدد اجلمعيات ذات الطابع املهين حسب اإلحصائيات املذكورة سابقا  

وأبرز هذه اجلمعيات هي اجلمعيات الفالحية حيث مجعية حملية،  3013ذات صبغة وطنية و 
يعترب النشاط الفالحي من املصادر احليوية لالقتصاد الوطين بصفة عامة، ومن أنشط اجلمعيات 

  :الفالحية على املستوى الوطين نذكر
  1.احتادية الفالحني األحرار للجزائر -
  2.مجعية التعاون ومساعدة املالكني الفالحني -
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 450النوعي والكمي هلذه اجلمعيات فقد بينت اإلحصائيات ميالد وفيما خيص النمو 
  1:مجعية متثيلية ملختلف الفروع والنشاطات الفالحية مقسمة كما يلي

  .مجعية خمتصة يف اإلنتاج النبايت 179 -
 .مجعية خمتصة يف اإلنتاج احليواين 174 -

  .مجعية خمتلفة النشاط 87 -

ستهدفها اجلمعيات قطاع الصيد البحري، حيث نظرا ومن احملاور االقتصادية واملهنية اليت ت
ألمهية هذا القطاع فإن السياسة االقتصادية للدولة تتجه حنو تطوير وترقية هذا النشاط من اجل 
حتسني مردوديته، ويف سبيل ذلك فقد مت تعبئة خمتلف اجلمعيات املهنية النشيطة يف هذا اال جبانب 

ومنظم، من أجل التكفل احملكم باملشاكل اليت يطرحها هذا  اهود العمومي على حنو متناسق
  :القطاع، وعلى العموم فإن دور مجعيات الصيد البحري كان موجها لتحقيق نوعني من الوظائف

وضمن هذه املسألة فإن مسامهة اجلمعيات يف مهام  :تنظيم نشاطات الصيد البحري -ا
  :صعدة ميكن تلخيصها يف ما يليتنظيم نشاطات الصيد البحري قد حتددت على عدة أ

  .اقتراح املقاييس والتدابري العامة للسلطات املختصة من أجل تنظيم الصيد البحري -
  .مساعدة السلطات العمومية املعنية يف مهام إحصاء الصيادين -

  :وهذا عن طريق اختاذ التدابري التالية: تنمية قطاع الصيد البحري -ب
  .ستشارات الالزمة يف جمال حتسني وضبط املوارد البحريةالقيام بدراسات وتقدمي اال -
  .املسامهة يف حتسني ظروف العمل والتكفل مبشاكل الصيادين -

يؤهل القانون اجلمعيات املهنية النشطة يف قطاع الصيد البحري ممارسة بعض الوظائف 
ن كانت يف الواقع الرقابية على نشاطات الصيد من أجل محاية الثروات البحرية، هذه الوظيفة وإ
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تتحقق مبشاركة اإلدارة املختصة فإا ال تنتفي السلطة املتميزة اليت اكتسبتها اجلمعيات تدرجييا 
  1.صمن قطاع الصيد البحري

  أنشطة ذات طابع اجتماعي: 2
تعترب األنشطة ذات الطابع االجتماعي اال اخلصب لعمل اجلمعيات، وميكن تلخيص 

  :ساسية املستهدفة من قبل اجلمعيات يف ما يلياألدوار االجتماعية األ

  :محاية املعوقني -ا
تويل اجلمعيات عناية خاصة باألشخاص املعوقني باعتبارهم ذوي احتياجات خاصة، وقد 

املتعلق حبماية األشخاص املعوقني  2002مايو  08املؤرخ يف  02/09نص القانون رقم 
شخاص املعوقني وترقيتهم تشمل كل شخص مهما يف مادته الثانية على أن محاية األ 2وترقيتهم

كان سنه أو جنسه يعاين من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو مكتسبة حتد من قدرته على ممارسة 
نشاط أو عدة نشاطات أولية يف حياته اليومية الشخصية واالجتماعية نتيجة إلصابة وظائفه الذهنية 

صت املادة الرابعة من القانون على تضافر اجلهود بني املعوقني أو احلركية أو العضوية أو احلسية، ون
ومن ينوب عنهم قانونا والدولة واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية وهيئات الضمان 
االجتماعي واجلمعيات واهليئات العمومية واخلاصة واألشخاص الطبيعيني لتجسيد هذا االلتزام، 

  :ودف هذه احلماية إىل

  .املبكر لإلعاقة والوقاية منها ومن مضاعفااالكشف  -
 .ضمان العالجات متخصصة، وإعادة التدريب الوظيفي والتكييف -

 .ضمان تعليم إجباري والتكوين املهين لألطفال املراهقني املعوقني -
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توفري الشروط اليت تسمح بترقية األشخاص املعوقني وتفتح شخصيتهم السيما املتصلة  -
 .التكييف مع احمليطبالرياضة والترقية و

 .تشجيع احلركة اجلمعوية ذات الطابع اإلنساين يف جمال محاية املعوقني وترقيتهم -

  :ترقية حقوق املرأة -ب
استطاعت اجلمعيات أن تعطي للمرأة اجلزائرية حقوقا ودعما متميزا من خالل أنشطة 

رأة يف خمتلف مظاهر احلياة متنوعة من تشجيع تعليم املرأة والقضاء على األمية، وتوسيع مشاركة امل
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهو ما عرب عنه الرئيس السابق اليمني زروال مبناسبة اليوم 

الواقع اليوم يؤكد بأن املرأة وبفضل العمل اجلمعوي استطاعت أن تشكل : "العاملي للمرأة بقوله
تعد دون شك ن أنشط اجلمعيات على قوة اقتراح هامة إذ أن اجلمعيات النسائية يف اجلزائر 

  1".الساحة الوطنية، االجتماعية منها على اخلصوص

 696مجعية، وعلى املستوى احمللي  23ويبلغ عدد اجلمعيات النسوية ذات الصبغة الوطنية 
  :مجعية حسب اإلحصائيات املذكورة سابقا، ومن أنشط اجلمعيات على املستوى الوطين نذكر

  .اء اجلزائرياتاالحتاد الوطين للنس -
  2.اجلمعية الوطنية لترقية املرأة والفتاة -

اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي نشاطها موجه بالدرجة األوىل للتكفل بالشرائح الضعيفة 
يف اتمع، وقد استطاعت حبكم نشاطها ونفوذها أن تأخذ شكل هياكل قاعدية ال مثيل هلا 

  .ملختلف الشرائح
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  والعلمي ات الطابع الديين والتربوياألنشطة ذ: الفرع الثاين
تساهم اجلمعيات بشكل كبري يف ترقية األنشطة ذات الطباع الديين والتربوي والعلمي ملا 

  .متثله هذه األنشطة من أمهية لألشخاص

  ع الديينبااألنشطة ذات الط: 1
يف طبقا لتعاليم ديننا احلنيف وضمن مفهوم الرب واإلحسان تنتشر العديد من اجلمعيات 

ربوع الوطن خدمة للدين اإلسالمي وما يأمر به من خري، وحسب اإلحصائيات املذكور سابقا 
 12850مجعيات، وعدد اجلمعيات احمللية  10يبلغ عدد اجلمعيات الدينية ذات الصبغة الوطنية 
  :مجعية، وأبرز األنشطة اليت تقوم ا هذه اجلمعيات

املؤرخ يف  91/81سوم التنفيذي رقم من املر 05بناء املساجد، حيث نصت املادة  -
املتعلق ببناء املسجد وتنظيمه على أنه يقوم ببناء املساجد الدولة  1991ماس  23

  1واجلمعيات
 .تنظيم املساجد وتسيريها -

 .حتفيظ القرآن الكرمي -

  .مساعدة الفقراء واملساكني -

  األنشطة ذات الطابع التربوي: 2
تربوي مسامهة يف التوعية والقضاء على اآلفات ختتص العديد من اجلمعيات يف اال ال

  :االجتماعية، من أهم األعمال اليت تقوم ا
  .القيام بتوفري كل الوسائل من أجل العمل على تربية األطفال -
 . إقامة املدارس التحضريية لألطفال قبل الدخول للمدرسة االبتدائية -
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 .تسهيل االندماج االجتماعي بالنسبة لألطفال املشردين -

محاية األطفال، حيث تشكل اجلمعيات التربوية فضاء ال ميكن االستغناء عنه ملا ميثله  -
 .من هياكل إلدماج األطفال والتكفل مبشاكلهم االجتماعية

 :ومن أنشط اجلمعيات يف هذا اال نذكر

 1.الكشافة اإلسالمية اجلزائرية -

 14100ملذكور سابقا مجعيات أولياء التالميذ اليت يبلغ عددها حسب اإلحصائيات ا -
 ..مجعية حملية

 2.اجلمعية اجلزائرية حلماية الطفولة -

املئات من الدارس  1990اليت أنشأت منذ تأسيسها سنة  3مجعية اإلصالح واإلرشاد -

  .التحضريية عرب خمتلف أحناء الوطن

  األنشطة ذات الطابع العلمي: 3
ة النشاط العلمي وتطويره جبميع يوجد العديد من اجلمعيات هدفا نشر العلم واملعرفة وترقي

مجعية ذات صبغة وطنية  40ختصصاته وفروعه ويبلغ عددها حسب اإلحصائيات املذكورة سابقا 

  :مجعية حملية، ومن أهم األنشطة اليت تقوم ا 873و
  .فتح مراكز التعليم يف ااالت املختلفة كاإلعالم اآليل -
  .عقد الندوات وامللتقيات العلمية -

  :اجلمعيات يف هذا اال نذكرومن أنشط 

                                                
  .1990فرباير  21، الصادرة يف 08اجلريدة الرمسية، عدد  ،1989نوفمرب  07اعتمدت بقرار وزير الداخلية املؤرخ يف  -1
 .1989مارس  22، الصادرة يف 12، اجلريدة الرمسية، عدد 1989يناير  31اعتمدت بقرار وزير الداخلية املؤرخ يف  -2

  .1989وبر أكت 13، الصادرة يف 43، اجلريدة الرمسية، عدد 1989سبتمرب  11اعتمدت بقرار وزير الداخلية املؤرخ يف  -3



 

  1.مجعية تنمية اإلعالم اآليل يف اجلزائر -
 2.اجلمعية اجلزائرية للتكوين الطيب املستمر -

 3.اجلمعية اجلزائرية للرياضيات -

  األنشطة ذات الطابع الثقايف والرياضي: الفرع الثالث
والرياضية نظرا ملا حيظى تقوم اجلمعيات بأدوار بالغة األمهية يف جمال ترقية األنشطة الثقافية 

  .به هذين القطاعني من اهتمام وعناية السلطات العمومية

  األنشطة ذات الطابع الثقايف: 1
تقوم اجلمعيات الثقافية بأدوار حيوية للنهوض بقطاع الثقافة عن طريق األنشطة اليت تقوم 

دوات وتشجيع النشاطات ا، واليت من أمهها إقامة التظاهرات الثقافية املختلفة كاملعارض والن
الثقافية كاملسرح والشعر والكتابة، ويبلغ عدد اجلمعيات احمللية حسب اإلحصائيات املذكورة 

  .مجعية حملية 8305مجعية ذات صبغة وطنية و 114سابقا 

  :ومن أنشط اجلمعيات على املستوى الوطين يف اال الثقايف نذكر
وتعمل على  1990اليت تأسست يف سنة  4يةاجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العرب -

ترقية اللغة العربية يف اجلزائر وجعلها أداة عملية فعالة قادرة على جتسيد متطلبات احلياة 
  .العصرية يف جمال العمل والعلم، ومن إصداراا جملة الكلمة
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ة هدفها ترقية الثقافة، تصدر جمل 1989اليت تأسست سنة  1اجلمعية الثقافية اجلاحظية -
 .التبيني وتنظم جائزة شعرية مغاربية سنوية

  2.احتاد الكتاب اجلزائريني -

  ع الرياضيبااألنشطة ذات الط: 2
للجمعيات الرياضية دور أساسي يف إدماج نسبة كبرية من الشباب ضمن النشاطات 

فتح الفكري الرياضية املختلفة وهذا ملا متثله الرياضة والتربية البدنية من عناصر أساسية تساهم يف الت
  3.للمواطنني ويئتهم بدنيا، واحملافظة على صحتهم وترقية الشباب اجتماعيا

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة جند أن السياسة  04/10وباالطالع على القانون رقم 
املنتهجة من طرف الدولة يف قطاع التربية البدنية والرياضة تقوم على تقاسم الوظائف بني الدولة 

معيات الرياضية مبختلف أشكاهلا بشكل جيعلها اإلطار القاعدي لتنشيط وترقية النشاطات واجل
على أن تتوىل الدولة واجلماعات احمللية  04/10من القانون رقم  05الرياضية حيث نصت املادة 

  .ترقية التربية البدنية وتطويرها... بالتنسيق مع اللجنة األوملبية واالحتادات الرياضية

ص هذا القانون على أن كل من النوادي الرياضية اهلاوية والنوادي الرياضية شبه وقد ن
احملترفة والرابطات الرياضية واالحتادية الوطنية الرياضية واللجنة األوملبية الوطنية عبارة عن مجعيات 

  .تسريها أحكام القانون املتعلق باجلمعيات وأحكام هذا القانون

تكليف احتاديتا الرياضة املدرسية والرياضة اجلامعية على  منه على 14كما نصت املادة 
وجه اخلصوص بتنظيم وتنشيط وتطوير برامج رياضية لألوساط الرياضية واجلامعية، كما نصت 

من نفس القانون على إنشاء احتادية تسمى االحتادية الوطنية الرياضة للجميع،  17-16املواد 
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ة والتربية البدنية من طرف أكرب عدد من املواطنني دون ويقصد بالرياضة للجميع ممارسة الرياض
متييز يف السن أو جلنس، وتنظم ضمن النوادي الرياضية والرابطات الرياضية املكونة الحتادية الوطنية 

  .الرياضة للجميع

منه على أن تنظم املمارسات البدنية والرياضية يف إطار احتادية  21كما نصت املادة 
ت التقليدية اليت تسهر على احملافظة على الرياضات واأللعاب التقليدية وتنظيمها لأللعاب والرياضا

وتطويرها السيما إعداد بطاقية وطنية هلا وتنظيم مهرجان وطين لأللعاب والرياضات التقليدية 
  .بصفة منتظمة

على أن تسهر الدولة واجلماعات احمللية بالتنسيق مع االحتاديات  24وقد نصت املادة 
  .ياضية والنوادي الرياضية على إحداث مراكز لتكوين املواهب الرياضيةالر

اجلمعيات الرياضية أصبحت تشكل القاعدة األساسية  والنواة املركزية لتطوير املنظومة 
الوطنية للتربية البدنية والرياضة عن طريق مهام التربية والتكوين واإلدماج للشباب، وقد اعترب وزير 

خلية واجلماعات احمللية أن اجلمعيات الرياضية تضطلع جبزء من مهمة التربية من الدولة وزير الدا
أجل تفادي ظاهرة العنف يف املالعب وأن جزءا من مهمة التربية تقع على عاتق هذه اجلمعيات 

  1.وأعتقد أن هذه اجلمعيات قد أدركت املسؤوليات امللقاة على عاتقها

احملدد لكيفيات تنظيم  05/405يذي رقم من املرسوم التنف 12كما نصت املادة 
  :االحتاديات الرياضية وسريها على أن تساهم االحتادية يف

  .تطوير الرياضة املدرسية والرياضة اجلامعية باالتصال مع اهلياكل املعنية -
  .إحداث مراكز تكوين املواهب الشابة الرياضية السيما داخل النوادي الرياضية -
  .ويةتشجيع الرياضة النس -
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أصبحت اجلمعيات الرياضية اليوم متثل قناة اجتماعية مفيدة ومهمة سواء للدولة أو لألفراد، 
  .ومنوها املستمر جعلها حتتكر تدرجييا هذا القطاع لتجعل منه جزءا ال يتجزأ من احلركة اجلمعوية

  تطور وظائف اجلمعيات: املطلب الثاين
ت واألنشطة وامليادين املتعلقة بشؤون اجلمعيات أصبحت تلعب دورا حيويا يف ااال

األشخاص بشكل تعاوين وتكاملي مع الدولة صاحبة االختصاص األصيل للقيام ذه األنشطة؛ 
وقد ارتقى دور اجلمعيات ليشمل جماالت وميادين جديدة كحماية البيئة ومحاية املستهلك ملا متثله 

  .هذه امليادين من أمهية لألشخاص

  جلمعيات يف جمال محاية البيئةدور ا: الفرع األول
لكل إنسان احلق العيش يف بيئة سليمة ومتوازنة على املستوى اإليكولوجي تتالءم مع منوه 

ونظرا لتنامي ظاهرة التلوث البيئي والتصحر واجلفاف مما حدا  1النفسي واجلسدي واالجتماعي،
ل حبماية البيئة من خالل ما تقوم به باجلمعيات املهتمة بشؤون البيئة إىل الربوز واملناداة بشكل فعا

برامج توعوية دؤوبة؛ ويف اجلزائر جند أن الدولة قد عملت من خالل القوانني املتعلقة حبماية البيئة 
املؤرخ  03/10على جعل اجلمعيات شريك للسلطات العمومية يف محاية البيئة، ففي القانون رقم 

نصت املادة اخلامسة منه  2إطار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة يف  2003فيفري  19يف 
  :تتشكل أدوات تسيري البيئة من: "على

  .هيئة لإلعالم البيئي -
 .حتديد املقاييس البيئية -

 .ختطيط األنشطة البيئية اليت تقوم ا الدولة -

                                                
1- Observatoire national des droits de l'homme, rapport annuel 01 Janvier – 31 Décembre 1999, 

Algérie, 1999, P 115. 

يوليـو   20يف ، الصـادرة  43املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية، عـدد   03/10قانون رقم  -2
2003. 



 

 .نظام لتقييم اآلثار البيئية ملشاريع التنمية -

 .لرقابيةحتديد لألنظمة القانونية اخلاصة واهليئات ا -

  ".تدخل اإلفراد واجلمعيات يف جمال محاية البيئة -

تساهم اجلمعيات املعتمدة قانونا واليت متارس أنشطتها يف : "منه على 35كما نصت املادة 
جمال محاية البيئة وحتسني اإلطار املعيشي يف عمل اهليئات العمومية خبصوص البيئة وذلك باملساعدة 

  ".التشريع املعمول بهوإبداء الرأي واملشاركة وفق 

ميكن للجمعيات املعتمدة قانونا واليت متارس أنشطتها يف : "على أنه 36كما نصت املادة 
  ".جمال محاية البيئة رفع دعوى أمام اجلهات القضائية املختصة على كل مساس بالبيئية

 ميكن للجمعيات املعتمدة قانونا ممارسة احلقوق: "منه على أنه 37كما نصت املادة 
املعترف ا للطرف املدين خبصوص الوقائع اليت تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر باملصاحل اجلماعية 

  ".اليت دف إىل الدفاع عنها

عندما يتعرض أشخاص طبيعيون ألضرار فردية تسبب : "منه على أنه 38ونصت املادة 
 35عتمدة مبقتضى املادة فيها فعل الشخص نفسه وتعود إىل مصدر مشترك فإنه ميكن لكل مجعية م

املذكور أعاله وإذا ما فوضها على األقل شخصان طبيعيان معنيان، أن ترفع بامسهما دعوى أمام 
  .أي جهة قضائية، وجيب أن يكون التفويض الذي مينحه كل شخص معين كتابيا

ي وميكن للجمعية أن ترفع دعوى قضائية ملمارسة احلقوق املعترف ا للطرف املدين أمام أ
  ".جهة قضائية جزائية

مجعية  917مجعية ذات صبغة وطنية و  32ويبلغ عدد اجلمعيات الناشطة يف جمال البيئة 
  .حملية حسب إحصائيات وزارة الداخلية املذكورة سابقا



 

  دور اجلمعيات يف محاية املستهلك: الفرع الثاين
آثارا سيئة على سالمة  االنفتاح االقتصادي الذي اخنرطت اجلزائر يف مساراته املعقدة ترك

وصحة املستهلك ومصاحله املادية، والواقع املعاش يبني لنا بوضوح خمتلف املشاكل اليت يتعرض هلا 
املستهلك جراء انتشار األسواق الفوضوية وما يرافقها من انعدام للنظافة وشروط احلفظ والتخزين 

ام للعمال اجلزائريني يبلغ عدد األسواق والرقابة، فحسب األرقام الرمسية املوجودة لدى االحتاد الع
تاجر خارج أي مراقبة  500000سوق ينشط فيها حوايل  2400الفوضوية يف اجلزائر حوايل 

أو جراء اقتنائه ملنتجات أو خدمات مغشوشة، وقد بلغت قيمة الغش  1من طرف وزارة التجارة،
رمسية، وتشهد اجلزائر ما ال يقل مليار دوالر وفق إحصائيات  2التجاري يف اجلزائر ما يربو عن 

  2.آالف حالة تسمم سنويا حسب بيانات وزارة الصحة 5عن 

وال ميكن أن يكون للدولة دور فعال يف محاية املستهلك إال إذا ساهم هذا األخري يف هذه 
ت احلماية، وال ميكنه ذلك إال إذا كان واعيا حبقوقه وكيفية الدفاع عنها، ومن هنا تربز أمهية مجعيا

محاية املستهلك ملا تلعبه من دور حيوي يف تفعيل قضية محاية املستهلك، من خالل سعيها حلل 
مشاكل املستهلكني واجتهادها يف توعيتهم ورفع مستوى ثقافتهم االستهالكية والتصدي 

  .لإلفرازات السلبية النفتاح السوق وحترير التجارة النامجة عن انتهاج اجلزائر نظام اقتصاد السوق

 89/02واستجابة للتطور االقتصادي واالجتماعي الذي عرفته البالد صدر القانون رقم 
ونظرا ملا شهدته البالد  3املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، 1989فرباير  07املؤرخ يف 

املؤرخ  09/03مؤخرا من تزايد حلاالت الغش ومساس مبصاحل املستهلك، صدر قانون جديد رقم 
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الذي خصص الفصل السابع من  1املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، 2009رباير ف 25يف 
مجعية محاية املستهلكني : "منه على أن 21الباب الثاين جلمعيات محاية املستهلك، ونصت املادة 

هي كل مجعية منشأة طبقا للقانون، دف إىل ضمان محاية املستهلك من خالل إعالمه وحتسيسه 
  .يلهوتوجيهه ومتث

ميكن أن يعترف جلمعيات محاية املستهلكني واملذكور يف الفقرة أعاله باملنفعة العمومية 
  ".ضمن الشروط والكيفيات املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم الساري املفعول

مفهوم احلماية اليت تقوم ا مجعيات محاية املستهلك يتضمن رفع درجة وعيه وتبصريه 
  .ع حاجاته وقدراته وحيقق له السالمة املادية اجلسديةالختيار ما يتناسب م

وأسلوب عمل مجعيات محاية املستهلك يكون من خالل عالقاا باهليئات املختصة حبماية 
  .املستهلك ودورها يف إعالم املستهلكني ورفع الدعاوى

  :عالقة مجعيات محاية املستهلك باهليئات املختصة -1
ائها بدورها املنوط ا تعمل بالتوازي والتنسيق والتعاون مع مجعيات محاية املستهلك يف أد

  :العديد من اهليئات اليت تقوم حبماية املستهلك واليت من أبرزها

  :عالقة مجعيات املستهلك بالس الوطين حلماية املستهلك -أ
يوليو  06املؤرخ يف  92/272الس الوطين حلماية املستهلك نظمه املرسوم التنفيذي 

وهذا الس هو عبارة  2احملدد الختصاصات وتشكيلة الس الوطين حلماية املستهلك، 1992
: أنه 92/272عن هيئة تشاورية لدى الوزير املكلف بالنوعية وقد نصت املادة الثالثة من املرسوم 
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ركز ارتباطا بالألهداف املسطرة يف جمال ترقية النوعية ومراقبة سالمة السلع واخلدمات يديل امل"
  :على اخلصوص بآراء فيما يلي

كل التدابري الكفيلة باملسامهة يف حتسني الوقاية من املخاطر اليت قد تتسبب فيها السلع  -
  .واخلدمات املعروضة يف السوق وذلك حلماية املستهلكني ماديا ومعنويا

 .الربامج السنوية ملراقبة اجلودة وقمع الغش -

 .إعالم املستهلكني وتوعيتهم ومحايتهم -

  ".إعداد برامج املساعدة املقررة لصاحل مجعية املستهلكني وتنفيذها -

ومن هنا تتضح العالقة بني اجلمعيات وهذا الس، كما أن هذه العالقة تتأكد من خالل 
تشكيلة الس نفسه، حيث نصت املادة الرابعة من نفس املرسوم أن الس يتكون من ممثلني عن 

إلضافة إىل سبعة ممثلني جلمعيات مهنية وعشر ممثلني جلمعيات الوزارات وهيئات عمومية با
املستهلكني، وهذا ما يسمح ملمثلي اجلمعيات بعرض آرائهم ومشاكلهم وانشغاالم على ممثلي 
الوزارات واهليئات، ويتأكد احلضور الفعلي جلمعيات محاية املستهلك من خالل ما ذهبت إليه 

ينتخب رئيس : "على أنه 07بق الذكر، حيث نصت املادة من املرسوم السا 09و 07املادتان 
بالتايل ميكن انتخاب عضو من ممثلي مجعيات محاية " الس من ضمن أعضائه بأغلبية األصوات

املستهلكني رئيسا للمجلس خصوصا أن ممثلي اجلمعيات يشكلون ربع أعضاء الس وأكثر فئة 
ينتخب نائبا رئيس الس بأغلبية األصوات من " :على 09ممثلة يف الس عددا، ونصت املادة 

  ".ضمن أعضاء الس اللذين ميثلون السلطات العمومية ومجعيات املستهلكني

وهذا من شأنه أن يعطي مكانة هامة هلذه اجلمعيات يف الس وميكنها من فرض آرائها يف 
  .جمال محاية املستهلك

  



 

  :نافسةعالقة مجعيات محاية املستهلك مبجلس امل -ب
 1املتعلق باملنافسة 2003يوليو  19املؤرخ يف  03/03نصت املادة األوىل من األمر رقم 

يهدف هذا األمر إىل حتديد شروط ممارسة املنافسة يف السوق وتفادي كل املمارسات : "على أنه
ظروف املقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات االقتصادية قصد زيادة الفعالية االقتصادية وحتسني 

بالتايل يتضح أن اهلدف من هذا األمر وهدف مجعيات محاية املستهلك مشترك " معيشة املستهلكني
  .وهو حفظ ومحاية حقوق املستهلك

تنشأ لدى رئيس احلكومة سلطة إدارية تدعى يف : "من األمر على أنه 23كما نصت املادة 
  ".ل املايلصلب النص جملس املنافسة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقال

على غرار القانون السابق رقم  03/03بالنسبة لتكوين هذا الس جند أن هذا األمر رقم 
أغفل املشرع متثيل مجعيات محاية  19952يناير  25املتعلق باملنافسة املؤرخ يف  95/06

لكن نظرا ألمهية وجود مجعيات محاية املستهلك يف تكوين هذا  3املستهلك يف تكوين الس،
 08/12يف القانون رقم  03/03من األمر  24الس تدارك املشرع األمر ومت تعديل املادة 

حيث مت زيادة عدد  4املتعلق باملنافسة 03/03املعدل واملتمم لألمر  2008يونيو  25املؤرخ يف 
أعضاء من ضمنهم عضوان ميثالن مجعيات  09عضو بعدما كانوا  12أعضاء الس ليصلوا إىل 

  .املستهلكمحاية 

يبدي جمل املنافسة رأيه يف كل مسألة : "على أنه 03/03من األمر  35كما نصت املادة 
  .ترتبط باملنافسة، إذا طلبت احلكومة منه ذلك، ويبدي كل اقتراح يف جماالت املنافسة

                                                
 .2003يوليو  20، الصادرة يف 43اجلريدة الرمسية، عدد  املتعلق باملنافسة، 03/03أمر رقم  -1

 ، الصادرة يف09املتعلق باملنافسة، اجلريدة الرمسية، عدد  95/06قانون رقم  -2

كـان   95/06أعضاء يف حني أنه يف ظل قانون  09على أن الس يتكون من  03/03من األمر رقم  24نصت املادة  -3
 عضو 12يتكون من 

يوليـو   02الصـادرة يف   36املتعلق باملنافسة، اجلريدة الرمسية عـدد   03/03املتمم واملعدل لألمر  08/12قانون رقم  -4
2008. 



 

وميكن أن تستشريه أيضا يف املواضيع نفسها اجلماعات احمللية واهليئات االقتصادية واملالية 

  ".ؤسسات واجلمعيات املهنية وكذا مجعيات محاية املستهلكنيوامل

انطالقا من هذه النصوص تتضح العالقة الوظيفية والعضوية اليت تربط مجعيات محاية 
  .املستهلك مبجلس املنافسة واليت تعترب عامل مساعد للجمعيات يف حتقيق أهدافها

  :دور مجعيات محاية املستهلك يف إعالم املستهلكني -2
يعد حق املستهلك يف إعالم استهالكي كامل وصادق من أهم احلقوق اخلمسة املعلن عنها 

  .04/09/1969عامليا مبوجب صدور اإلعالم العاملي حلقوق املستهلك املؤرخ يف 

ومن هنا برزت أمهية مجعيات محاية املستهلك مرة أخرى مبا أنيط إليها من مهام إلعالم 
ذه املهام قبل ظهور اجلمعيات منوطا بوسائل اإلعالم التقليدية  وحتسيس املستهلك فكان التكفل

من تلفزة وإذاعة وبظهور النشاط اجلمعوي املنشغل بقضايا االستهالك واملستهلك أصبح دور هذه 
اجلمعيات فعاال الحتكاكها املباشر باملستهلكني الذين يعربون فيها بكل حرية عن مشاكلهم 

املتعلق بالقواعد العامة حلماية  89/02ة أخرى فإن القانون رقم وانشغاالم من جهة ومن جه
منه على أنه ميكن جلمعيات محاية املستهلكني أن تقوم بدراسات  23املستهلك نص يف املادة 

وإجراء خربات مرتبطة باالستهالك على نفقتها وحتت مسؤوليتها، وهذا للضغط على املهنيني 
م الغري مشروعة وحماربة اإلعالنات الكاذبة واملزيفة حىت ال واملنتجني ألجل التوقف عن ممارسا

هذا اإلجراء مت التراجع عنه يف القانون اجلديد حلماية املستهلك  1يقع املستهلك فريسة لربيقها،
اليت نصت على أن دف مجعية محاية املستهلك إىل محاية  21وعوض بنص عام جاء يف املادة 

  .وتوجيهه ومتثيلهاملستهلك وإعالمه وحتسيسه 
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ومن الوسائل اليت تستخدمها اجلمعيات إلعالم وتوعية املستهلك وإحاطته بكافة املعارف 
العلمية والتقنية ما تقوم به من إصدار جمالت ونشريات متخصصة يف جمال االستهالك، ولقد خوهلا 

: جاء فيها املتعلق باجلمعيات واليت 90/31من القانون رقم  19املشرع ذلك مبوجب املادة 
ميكن للجمعية أن تصدر وتوزع يف إطار التشريع املعمول به نشريات وجمالت ووثائق وكراسات "

  ".هلا عالقة دفها

ويتضمن اإلعالم الذي تقوم به مجعيات محاية املستهلك إحاطة املستهلك جبميع املعلومات 
ووجباته، وهذا اإلعالم هو واملعارف املتعلقة باملنتج أو اخلدمة، وكذا إحاطته جبميع حقوقه 

ضروري لتحقيق توازن بني املستهلك واملهين ووسيلة فاعلة يف مواجهة اإلشهار واإلعالنات املزيفة 
  1.اليت قد يقوم ا املنتجون واملوزعون

ومن خالل هذه النشريات واالت قد تلجأ اجلمعية إىل استعمال وسائل أكثر أمهية من 
  .نها أسلوب النقد والدعاية املقابلة وأسلوب املقاطعةأجل محاية املستهلك من بي

  :أسلوب النقد والدعاية املقابلة -أ
يقصد به نشر انتقادات على املنتجات أو اخلدمة املعروضة يف السوق باستعمال نفس 

النقد العام والنقد املباشر، : الوسائل املستعملة يف اإلعالن وتقوم اجلمعيات باتباع طريقتني مها
نسبة لألوىل يتم نقد بعض النماذج انطالقا من حرية التعبري، أما بالنسبة للنقد املباشر فيتم نقد فبال

  .منتوج معني بذاته خلطورته أو لعدم فعاليته

مربرة ألا صادرة من غري  21ودعاية مجعيات محاية املستهلك املسندة بشرعية املادة 
هلكني الذين متثلهم إال أنه قد ترتب مسؤوليتها عند اخلطأ يف منافس وألا دف إىل محاية املست

  .تقدير اخلربة وذلك يف مواجهة أصحاب املنتجات واخلدمات املنتقدة
                                                

فهيمة ناصري، مجعيات محاية املستهلك، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق بن عكنون، جامعـة يوســف بـن خـدة،     -1
 .63ص  ،2002/2003اجلزائر، 



 

  :أسلوب املقاطعة -ب
وهو أسلوب يتضمن إصدار تعليمة موجهة إىل املستهلكني حلثهم على مقاطعة شراء منتوج 

شكل األمر بتحريض املستهلك على عدم اإلقبال  لشركة ما أو استعمال خدمة معينة فهو يتخذ
على الشراء وقد أثار هذا األسلوب جدال فقهيا يف فرنسا حيث ذهب رأي إىل استبقاء أسلوب 
املقاطعة وآخر يقضي مبنعه ملا يلحقه من خسائر باملؤسسات، وقد حسم األمر حبل وسط يتمثل يف 

  .جلمعية إال إذا تعسفت يف استعمال هذا احلقأن األمر باملقاطعة ليس باألمر اخلاطئ من طرف ا

وأمام عدم املنح أو املنع من املشرع اجلزائري هلذا اإلجراء فاألصل هو مشروعيته مع األخذ 
  :بعني االعتبار بشروط تتمثل يف

  .أن يتخذ كوسيلة أخرية بعد استنفاذ كل الطرق اليت حتمي املستهلك -
 1.أن يؤسس أمر املقاطعة -

  :محاية املستهلك يف رفع الدعاوىدور مجعيات  -3
إن قيام مجعيات محاية املستهلك بدورها يف اإلعالم والتحسيس ال يعين تفادي مجيع 
املخاطر واألضرار اليت قد تصيب املستهلك فالوقاية وحدها ال تكفي وهلذا فمىت وقع الضرر وجب 

لتعويض، وإن كان األصل أن جربه وال يكون ذلك إال باللجوء إىل القضاء ورفع دعوى للمطالبة با
املستهلك هو الوحيد صاحب احلق يف رفع الدعوى باعتباره صاحب الصفة واملصلحة فيها لكن 
عمليا املستهلك ينأى بنفسه عن استعمال هذا احلق لعدة أسباب كشعور املستهلك كشخص 

من األمهية، طبيعي بأنه وحيد وأعزل يف مواجهة منتجني وجتار جمهزين بوسائل على جانب كبري 
كما أن الفائدة اليت حيصل عليها من رفع الدعوى ال تتعادل مع ما يتحمله من ضرر غالبا ما يكون 
ماديا ووقتا ضائعا بني إجراءات طويلة ومعقدة، إضافة إىل عدم ثقته يف توافر اخلطأ يف بعض 

ن املستهلك قد احلاالت إذ ليس كل رفع لألسعار ينطوي بالضرورة على جرمية، باإلضافة إىل أ
جيهل وسائل محايته القانونية، لكل هذه األسباب أصبح الطريق ممهدا لتويل مجعيات محاية 

  2.املستهلك رفع الدعاوى
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وعلى الرغم من أن صفة رفع الدعوى ال تثبت إال لصاحب احلق نفسه غري أا تثبت 
  :الصفة جلمعيات املستهلك استنادا للنصوص القانونية الثالثة التالية

املتعلق باجلمعيات اليت نصت على اكتساب اجلمعية  90/31من القانون رقم  16املادة 
من هذا القانون وميكنها حينئذ  07الشخصية املعنوية واألهلية املدنية مبجرد تأسيسها طبقا للمادة 

 بتمثيل أعضائها أمام القضاء ومتارس خصوصا أمام احملاكم املختصة حقوق الطرف املدين أن تقوم
  .بسبب وقائع هلا عالقة دف اجلمعية وتلحق ضررا مبصاحل أعضائها الفردية أو اجلماعية

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش اليت نصت على  09/03من القانون رقم  23املادة 
أنه عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكني ألضرار فردية تسبب فيها نفس املتدخل وذات أصل 

منه على  22معيات محاية املستهلك أن تتأسس كطرف مدين، كما نصت املادة مشترك ميكن جل
  .أنه ميكن أن تستفيد مجعيات محاية املستهلك املعترف هلا باملنفعة العمومية من املساعدة القضائية

املتعلق باملنافسة اليت نصت على أنه باإلمكان مجعيات محاية  95/06من األمر  96املادة 
ام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام مبخالفة أحكام هذا األمر كما املستهلك القي

  1.ميكنهم التأسس كطرف مدين يف الدعوى للحصول على تعويض عن الضرر الذي حلق م

مجعية حملية حسب إحصائيات وزارة  133يبلغ عدد مجعيات محاية املستهلك يف اجلزائر 
  2:نتشرة عرب كامل التراب الوطين، ومن أمههاالداخلية املذكور سابقا وهي م

عضو وهي مجعية نشطة  80مجعية األمان حلماية املستهلك باألغواط اليت تضم حوايل  -
  ).وعي املستهلك(تقوم بإصدار نشرية تسمى 

 .1987مجعية محاية املستهلك بوالية تيارت اليت ظهرت للوجود سنة  -
وتضم حوايل  1997ة واليت أنشئت سنة مجعية محاية وترقية املستهلك بوالية بسكر -

  .عضو 100
                                                

على أنه  03/03من األمر رقم  73، لكن نصت املادة 03/03مت إلغاؤه باألمر رقم املتعلق باملنافسة  95/06األمر رقم  -1
  .تقع ضمن الباب السادس 96واملادة  95/06يبقى العمل جاريا بأحكام الباب الرابع واخلامس والسادس من األمر رقم 
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  مدى قانونية ممارسة اجلمعيات لألنشطة االقتصادية والتجارية: املطلب الثالث
اجلمعية باعتبارها التركيبة النقية للعمل التطوعي قد يتناقض مدلوهلا من أول وهلة مع 

مدلوله فعامل األعمال مل يعد  األنشطة التجارية واالقتصادية إال أن هذا التباين سرعان ما ضعف
حمتكرا من قبل الشركات التجارية والتجار وإمنا أصبح يشمل عدة متعاملني آخرين كالتجمع 

واجلمعيات اليت أصبحت  1993أبريل  25املؤرخ يف  93/08املنظم باملرسوم التنفيذي رقم 
طرفها مبقابل األمر  تتدخل يف احلياة االقتصادية بعرضها للجمهور خدمات ومنتوجات منجزة من

  .الذي جيعل طبيعة اجلمعية تتسم بالغموض خاصة مع اقتراا بفكرة التطوع والغرض الغري مربح

  التمييز بني اجلمعية والشركة: الفرع األول
الشركة عقد مبقتضاه يلتزم : "قبل تعديلها على ما يلي 1من القانون املدين 416تنص املادة 

ل منهما مبشروع مايل بتقدمي حصة من املال أو عمل على أن شخصان أو أكثر بان يساهم ك
املالحظ هلذه املادة جيدها تركز يف " يتقاسم ما قد ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو خسارة

تعريفها لعقد الشركة على اهلدف الذي قرر الشركاء التعاقد فيما بينهم وهو تقسيم األرباح 
ا املفهوم مؤسسة أصال كي تدر على الشركاء أرباحا تضاف وحتمل اخلسائر وعليه فإن الشركة ذ

إىل رأس ماهلم وثروم الشخصية ومن مث يتبني الفرق اجلوهري بني الشركة واجلمعية يف كون 
  .اجلمعية ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تعمد إل توزيع األرباح احملققة بني أعضائها

أصبحت  19882مايو  03املؤرخ يف  88/14بالقانون رقم  416بعد تعديل املادة 
الشركة عقد مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر باملسامهة يف : "تنص على ما يلي

نشاط مشترك بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد دف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو حتقيق 
  "ملون اخلسائر اليت قد تنجر عنهاقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتح
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إن املالحظ لنص هذه املادة بعد التعديل جيد أن املعيار الذي يستعمل إلجراء التمييز بني  
الشركة واجلمعية مل يعد معيارا فعاال بالتايل ال ميكن االعتماد عليه للتفرقة بينهما حيث أصبح ميكن 

ل تقسيم األرباح احملققة وحتمل اخلسائر، للشركاء يف الشركة باإلضافة إىل االشتراك من أج
االشتراك من أجل حتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي، وعليه فغرض حتقيق الغاية االقتصادية مل 
يعد مقتصرا على اجلمعية بل أصبحت ممكنة التحقيق من طرف الشركة ومن هنا تقلصت اهلوة بني 

كة ال ميكن أن يقوم إال باالستناد إىل معيار تقسيم املفهومني وعليه فإن التفرقة بني اجلمعية والشر
  .األرباح

  أهلية اجلمعيات ملباشرة األنشطة االقتصادية والتجارية: الفرع الثاين
يرى بعض الفقهاء عدم جواز ممارسة اجلمعية لنشاط جتاري حيث يسمح هؤالء للجمعية 

يكون الشراء بواسطة مبالغ بشراء واقتناء ممتلكات تكون ضرورة لتحقيق هدفها فقط على أن 
االشتراكات، وأباحوا للجمعية أيضا بيع ممتلكاا وتقدمي خدمات بسعر التكلفة وال يعترفون 
للجمعية حبق القيام بأعمال املعاوضة من أجل حتقيق الربح، ويعتربون أن اجلمعية اليت متارس عملية 

  .تحول بذلك إىل شركة جتاريةجتارية خترج من جمال الصالحيات اليت خصها ا القانون وت

غري أن هذا الرأي يبقى معزوال ومل يلق الدعم من أغلب الفقهاء الذين يرون العكس من 
  1.ذلك وأن للجمعية كامل األهلية يف مباشرة األنشطة التجارية

رتب املشرع اجلزائري على تأسيس اجلمعية اكتساا الشخصية املعنوية ومن آثار هذه 
املتعلق  90/31من القانون رقم  16ب اجلمعية أهلية التعاقد حسب نص املادة األخرية أن تكتس

  .باجلمعيات

اليت تنظم موارد اجلمعية جيد أن العائدات املرتبطة بأنشطة  26املتمعن يف نص املادة 
اجلمعية مورد أساسي وبالغ األمهية مقارنة بباقي املوارد األخرى، فبالرجوع إىل االشتراكات 
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ن طرف األعضاء فهي غري كافية متاما لتغطية مصاريف أنشطتها وعادة ما تكون رمزية املقدمة م
كما أن اإلعانات احملتملة اليت ميكن أن تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية ال تشكل حقا خيول 

ة جلمعية املطالبة به، وفيما يتعلق باهلبات والوصايا فبدورها ال تشكل موردا مستقرا ميكن للجمعي
 26االعتماد عليه من أجل تنفيذ مشاريعها ومن مث حتقيق أهدافها، كما أن املدقق يف نص املادة 

املشار إليها سابقا جيد ان عباراا جاءت بصيغة اجلمع وأا مل حتدد نوع النشاط املدر للعائدات 
لقانون وطاملا أن من مث فإن املنطق يقتضي جواز ممارسة اجلمعيات لألنشطة كلها طاملا مل مينعها ا

عائـدات هذه األنشطة ختصص ويعاد استثمارها يف الغرض واهلدف الذي أسست من أجل 
  .حتقيقه اجلمعية

واجتماع أعضاء اجلمعية لتحقيق غاية اقتصادية هي غاية مشروعة وال ميكن اعتبارها 
  1.ممنوعة إال إذا هدف أعضاء اجلمعية أهداف أخرى خفية

ممارسة اجلمعية للنشاطات االقتصادية والتجارية يتعني علينا التنبيه إضافة إىل تأكيد شرعية 
إىل أنه ال يوجد تعارض أو تناقض بني حرية التجمع املكرس يف الدستور والقانون وبني مبدأ حرية 

منه، بل إن  37الصناعة والتجارة الذي كرسه املؤسس الدستوري يف الدستور اجلزائري يف املادة 
عة والتجارة يقضي بالترخيص للجمعيات مبمارسة نشاطاا جتارية واقتصادية مبدأ حرية الصنا

شريطة عدم اقتسام األرباح املنجزة بني أعضاء اجلمعية ومن مث ضرورة استثمارها يف حتقيق أهداف 
وعليه فإن النشاطات االقتصادية والتجارية اليت تؤتى من قبل اجلمعيات تعد نشاطات  2اجلمعية،

نه على املؤسسني وأعضاء اجلمعية ضرورة تسجيل النشاط االقتصادي التجاري املزمع شرعية غري أ
ممارسته يف القوانني األساسية للجمعية وإال اعترب ذلك خمالفة قانونية تعرض اجلمعية للحق القضائي 

ميكن أن يطرأ : "اليت نصت على أنه 90/31من القانون رقم  35وهذا ما يستفاد من نص املادة 
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جلمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغري إذا مارست اجلمعية حل ا
  ".أنشطة ختالف القوانني املعمول ا أو تكون غري واردة يف قانوا األساسي

وبالنسبة إلمكانية قيد اجلمعيات املمارسة لنشاط جتاري يف السجل التجاري جند أن 
املتعلق بشروط القيد يف السجل  1997يناير  18املؤرخ يف  97/41املرسوم التنفيذي رقم 

حدد يف مادته الرابعة األشخاص الذين يقيدون أنفسهم، املالحظ هلذه املادة جيد أن  1التجاري
التعداد الذي أوردته جاء على سبيل احلصر ويظهر فيه استبعاد اجلمعيات من ضمن قائمة 

لذي يرفض من أجله املركز الوطين للقيد يف السجل األشخاص امللزمني بالقيد وهو السبب ا
التجاري قيد اجلمعيات مع العلم أنه يوجد العديد من اجلمعيات اليت تزاول نشاطا حرفيا يسمح هلا 
بالقيد يف سجل الصناعات اليدوية واحلرف ومن مث متتع هذه اجلمعيات جبميع احلقوق املترتبة على 

اجلمعيات املمارسة للنشاط التجاري على النحو الذي يشري إليه  هذه الصفة وعليه فإنه منطقيا فإن
القانون التجاري جيب إخضاعها أو السماح هلا بالقيد يف السجل التجاري حىت تسري عليها آثار 

  2.القيد يف السجل التجاري من حقوق وواجبات

نشاطا جتاري بصفة  بالنسبة للنوادي الرياضية احملترفة، املالحظ هلذه النوادي جيد أا تباشر
) الالعبني(احترافية تتمثل يف أعمال الوساطة اليت تقوم ا هذه النوادي بني مقدمي العرض 

وقد اختلف الفقهاء على حتديد الطبيعة القانونية هلذه النوادي بني ) اجلمهور(ومستقبلني للعرض 
  .من يعتربها مقاوالت جتارية وبني من يعتربها عروض عمومية

لرأي األول فقد عرف الفقه املقاولة بأا جتمع أشخاص يستعملون أمواال دف بالنسبة ل
إنتاج سلع أو أداء خدمات، وإذا ما حاولنا تطبيق هذا التعريف على النوادي الرياضية احملترفة جند 
أن هذه األخرية متتلك حمالت وعمال مأجورين والعبني يتلقون مبالغ وأجور لقاء أداءام وحتقق 
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أعمال معترب، وتعد مركزا مستقال الختاذ القرار، وما انضمامها للفدراليات إال وسيلة لتنسيق رقم 
النشاطات واخلضوع لقواعد اللعبة وعليه وبناءا على ما سبق نصل إىل اعتبار هذه النوادي احملترفة 

  .مبثابة مقاوالت

موميا، فحسب تعريف وبالنسبة للرأي الثاين الذي يعترب النادي الرياضي احملترف عرضا ع
االستعراض الذي هو األداء املقدم خصيصا ليشاهده املتفرج، فهو عمل موجه للغري عن طريق 
حاسيت السمع والبصر، وإذا ما حاولنا إسقاط هذا التعريف على االستعراض الرياضي جنده 
 يستجيب هلذه الشروط، فهو يقوم على إثارة حواس املتفرجني من خالل حركات الالعبني
وتظاهرات فولكلورية واستقدام أكرب النجوم، كما أن اجلمهور يتفاعل مع العرض لدرجة أنه 
يشكل املصدر الرئيسي للمداخيل، والرياضة باعتبارها استعراض عمومي أصبحت تستقطب 
وسائل اإلعالم مما خيوهلا احلصول على حقوق البث مبقابل، بالتايل نصل إىل تأكيد أن النوادي 

  1.حملترفة هي عبارة عن عروض عموميةالرياضية ا

بالنسبة ملوقف املشرع اجلزائري من الطبيعة القانونية للنوادي الرياضية احملترفة فقد نص يف 
يتوىل النادي : "املتعلق بالتربية البدنية والرياضية على أنه 04/10من القانون رقم  64املادة 

نافسات الرياضية املدفوعة األجر وتشغيل الرياضي احملترف على اخلصوص تنظيم التظاهرات وامل
  .مؤطرين ورياضيني مقابل أجر وكذا كل النشاطات التجارية املرتبطة دفه

  :وميكن للنادي الرياضي احملترف أن يأخذ إحدى أشكال الشركات التجارية اآلتية
  .املؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات املسؤولية احملدودة -
 .ملسؤولية احملدودةالشركة الرياضية ذات ا -

  .الشركة الرياضية ذات األسهم -
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تسري الشركات املنشأة بعنوان هذه املادة بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون، 
  .وكذا القوانني اخلاصة

لقد أثارت فكرة مباشرة اجلمعيات لألنشطة التجارية جدال كبريا يف الفقه الفرنسي بني 
  :الرافضون ملنح صفة التاج للجمعية على عدة نقاط أمهها مؤيد ومعارض فيستند الفقها

اجلمعية تنتمي إىل قطاع وسط بني القطاع العمومي والقطاع التجاري واالعتراف هلا  -
بالصفة التجارية جيعلها تنتقل من قطاع الوسط إىل القطاع التجاري، هذا االنتقال من 

  .رنسيةشأنه إحداث خلل يف النظام االجتماعي يف الدولة الف

قد يتضرر الغري املتعامل مع اجلمعية التجارية ألن رأس اجلمعية ضئيل وال يوجد إال  -
  . القليل من أموال اجلمعية كما أن ائتماا ضعيف

وعلى خالف الرافضني ملباشرة اجلمعية لألنشطة التجارية يرى فريق آخر من الفقهاء 
  :إىل عدة حجج من بينهاضرورة مباشرة اجلمعيات للنشاطات التجارية استنادا 

املشرع الفرنسي اعترف للجمعيات حبق ممارسة اجلمعيات لألنشطة التجارية مىت قامت 
  1.بتسجيل نشاطها يف قانوا األساسي

ال جيوز التمييز بني األشخاص مبا فيهم اجلمعيات وذلك مىت توافرت لدى هؤالء الشروط 
ها يف التقنني التجاري وممارسة اجلمعيات لألنشطة احملددة ملباشرة األنشطة التجارية املنصوص علي

  2.التجارية ال تتعارض مع الطبيعة القانونية للجمعية

اجلمعية غري ممنوع عليها مباشرة األعمال التجارية وميكنها أن تأيت بأعمال جتارية بصفة 
  3.عرضية أو ثانوية دون أن تأخذ صفة التاجر

                                                
1 -  Gerard Sousi, op-cit,  P 234. 

2- Odile Simon, la commercialité de l'association du 01/07/1901,  Dalloz, Paris, 1979, P 159. 

3- Elie -Alfandari, Philip Honnrin Duthieil, op-cit, P 359 . 



 

  لتجارية على اجلمعيةآثار ممارسة األنشطة ا: الفرع الثالث
املتمعن يف الواقع االقتصادي اجلزائري يالحظ نوع من املنافسة غري العادية اليت خيضع هلا 
األعوان االقتصاديون الذين ينشطون يف نفس القطاع االقتصادي، ويباشرون نشاطا جتاريا مماثال، 

ص عليها القانون التجاري فمن جهة خيضع بعض األعوان االقتصاديني إىل كافة االلتزامات اليت ن
كدفع الضرائب، ومن جهة أخرى يوجد أعوان اقتصاديون ال يتحملون هذه االلتزامات إما حبكم 
اهليكل القانوين املتخذ كجمعية مثال، وإما ألم ال ميارسون نشاط جتاري إال بصفة عرضية أو 

وحيدث  1أمام القانون، متقطعة وهذا ما يشكل خرقا للمبدأ الدستوري القاضي مبساواة اجلميع
خلال لقواعد املنافسة بني األعوان االقتصاديني وقد توصلنا سابقا إىل تأكيد شرعية األنشطة 
التجارية واالقتصادية املمارسة من قبل اجلمعيات، ومن اآلثار والنتائج املنطقية ملمارسة هذه 

ا تدخل يف قطاع يتواجد فيه أعوان األنشطة إخضاع اجلمعيات لألحكام املتعلقة باملنافسة ما دام أ
  .اقتصاديني يباشرون نشاطا جتاريا واقتصاديا مماثال

املشرع اجلزائري مل يستقر يف مسألة إخضاع اجلمعيات إىل تدابري النصوص القانونية 
يطبق هذا : "املتعلق باملنافسة نص يف املادة الثانية منه 95/06املتعلقة باملنافسة، فنجد أن األمر 

ر على نشاطات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات مبا فيها تلك اليت يقوم ا األشخاص العموميون أو األم
اجلمعيات ويطبق أيضا على كل العقود واالتفاقيات والتسويات أو االتفاقات اليت يقصد ا إجناز 

على يف حني تراجع املشرع عن تطبيق قواعد املنافسة " نشاطات إنتاج أو توزيع سلع أو خدمات
يهدف هذا األمر : "املتعلق باملنافسة حث نص يف املادة األوىل منه 03/03اجلمعيات يف األمر رقم 

إىل حتديد شروط ممارسة املنافسة يف السوق وتفادي كل املمارسات املقيدة للمنافسة ومراقبة 
ادة الثانية ونصت امل" التجميعات االقتصادية قصد زيادة الفعالية وحتسني ظروف معيشة املستهلكني

يطبق هذا األمر على نشاطات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات مبا فيها تلك اليت يقوم ا : "منه على أنه
األشخاص العموميون إذا كانت ال تندرج ضمن إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة وأداء مهام 

                                                
 .1996من دستور  29املادة  -1



 

 2008يونيو  25خ يف املؤر 08/12وعندما مت تعديل هذا األمر بالقانون رقم ". املرفق العام
  :تطبق أحكام هذا األمر على: "أصبح نص املادة الثانية كالتايل 03/03املعدل واملتمم لألمر 

نشاطات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات مبا فيه االسترياد وتلك اليت يقوم ا األشخاص  -
  .املعنويون العموميون واجلمعيات واالحتادات املهنية أيا كان شكلها أو موضوعها

  .الصفقات العمومية ابتداء من اإلعالن عن املناقصة إىل غاية املنح النهائي للصفقة -

غري أنه جيب أن ال يعيق تطبيق هذه األحكام أداء مهام املرفق العام أو ممارسة صالحيات 
  أي أن املشرع أخض من جديد اجلمعيات لتدابري أحكام املنافسة". السلطة العمومية

يات لتدابري أحكام املنافسة ينتج عنه آثار منها انه حيضر عليها وإخضاع املشرع اجلمع
من األمر  12-11- 10-07-06ممارسة بعض األنشطة واألعمال قيد املنافسة نظمتها املواد 

  .03/03رقم 

افتقار اجلمعيات للموارد املالية كان الدافع األساسي للبحث عن موارد لتغطية نشاطات 
عند بعض مسريي اجلمعيات على ضرورة ممارسة النشاط التجاري اجلمعية حيث استقر القرار 

واالقتصادي باعتباره السبيل الوحيد الذي ميكن اجلمعية من احلصول على مورد مايل مستقر 
  .يضمن هلا استقالليتها ويسمح هلا بتأدية مهامها ومن مث حتقيق أهدافها املسطرة يف قانوا األساسي

املشرع للجمعيات ألحكام املنافسة وإن كان أمرا إجيابيا  وما ميكن مالحظته أن إخضاع
من أجل ضمان عدم التمييز بني األعوان االقتصاديني إال أنه ما يعاب عليه هو افتقاره لقواعد 
تنظيمية تبني كيفية وشروط تطبيق أحكام املنافسة على اجلمعيات، كما أن اإلدارة اجلبائية تفتقد 

اجلمعيات حيث أنه ليس من املعقول أن متارس اجلمعيات األنشطة  إىل نظام خاص يتعلق جبباية
التجارية يف حني تبقى اإلدارة اجلبائية عاجزة عن التدخل الفتقادها لآلليات القانونية نتيجة الفراغ 

  .القانوين املوجود



 

مث إن عدم التنسيق بني خمتلف النصوص القانونية من شأنه أن يزيد األمر تعقيدا، فمن جهة 
 مينع القانون اجلمعيات من ممارسة األنشطة االقتصادية والتجارية وباملقابل يرفض املركز الوطين ال

  .للقيد يف السجل التجاري قيد مثل هذه اجلمعيات يف سجله

أمام هذه املشاكل والفراغات القانونية وجب على املشرع العمل على إجياد احللول املالئمة 
جودة، ويف هذا اإلطار ميكن تعميم احلل املطبق على النوادي الرياضية وسد الفراغات القانونية املو

  1.احملترفة املتمثل يف أخذ شكل شركات جتارية

  أمهية عمل اجلمعيات بالنسبة للفرد والدولة: املبحث الثاين
تتأسس اجلمعيات من قبل األشخاص كفضاء وجمال ملمارسة حقوقهم وكوسيلة لتحقيق 

ملعيشية، وقد أصبحت اجلمعيات حتتل مكانة حيوية يف اتمع ملسامهتها يف رغبام ومتطلبام ا
  .بنائه واستقراره وموقعا هاما لدى الدولة كداعمة وشريك هلا

  أمهية عمل اجلمعيات بالنسبة للفرد: املطلب األول
إقامة اجلمعيات تنبع مباشرة من القانون الطبيعي فالتجمع هو شرط جوهري من شروط 

ولتلبية احتياجاته اليومية وبعد فشل هيئات الوساطة التقليدية يف متثيل  2. مجاعة إنسانيةاحلياة يف
  3.وتلبية حاجات الفرد وجد نفسه مرغما على إشباعها بنفسه

  اجلمعيات كفضاء ملمارسة املواطنة: الفرع األول
فرباير  23التوجه السياسي اجلديد للجزائر وعلى وجه اخلصوص بعد صدور دستور 

القائم على التعددية احلزبية التوسع يف جمال احلقوق واحلريات أدى إىل متكني اجلمعيات  1989
من لعب دور هام يف جتسيد الدميقراطية واملواطنة من خالل الوظائف اليت تقوم ا ففي إطار 
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ا على ممارستها ألنشطتها املختلفة باالشتراك مع السلطات العمومية جيعل هذه األخرية تفتح أبوا
احلياة االجتماعية أكثر وهذا يف دولة القانون اليت ال ميكن فصلها عن الدميقراطية اليت من مفاهيمها 

يف ممارسة السلطة منعا للحاكم من أن يفرض عليهم سلطاته " احملكومني"أا إشراك املواطنني 
رأي وحرية إنشاء وذلك عن طريق االنتخاب الضامن حلرية اختيارام وحرية التعبري وحرية ال

  1.اجلمعيات

لذا فالفقه احلديث يربط بني احلرية والدميقراطية ويعتربها أمران متالزمان فال دميقراطية 
دون حرية وال حرية بدون دميقراطية، وذلك باعتبار أن احلرية هي اهلدف أما الدميقراطية فهي 

   2.وسيلة لتحقيقها

ال عن طريق متكني املواطن من املسامهة واملشاركة والدميقراطية احلقيقية ال ميكن التماسها إ
بصفة مباشرة وفعلية يف اإلبداء بآرائه ويف صنع قرارات السلطة العمومية، هذا األسلوب يف التنظيم 
ونظرا الستعسار جتسيده من الناحية املادية فقد وجد له تقنية التمثيل النيايب كوسيلة لتحقيق 

ؤسسات التمثيلية اليت ساهم فيها املواطن من خالل التصويت عليها الدميقراطية التمثيلية، هذه امل
أصبحت غري كافية للتعبري عن مطاحمه، لقد بلغت هذه املؤسسات نوعا من التضخم لدرجة أن 
املواطن أصبح يضايقها يف نظراته أي أن النظام التمثيلي أصبح كبريا أمام االنشغاالت الصغرى 

فاألفراد مل جيدوا ضمن إرادة ممثليهم التعبري املالئم عن إرادم  3وصغريا أم التطلعات الكربى،
احلقيقية لذا يسعون عن طريق اجلماعات الضاغطة لتحقيق مشاركتهم بصفة مباشرة يف صنع 

ومن مث أصبحت اجلمعيات  4.القرارات اليت مهم وهذا يف مجيع ااالت اليت متس حيام اليومية
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دميقراطية املشاركة وأن متثل مصدرا للتكوين الدميقراطي والتربية  تشكل وسيلة مرنة لتحقيق
االجتماعية وتلعب دورا هاما يف تلقني املواطن مبادئ النضج املدين وتنميته وتبعث فيه روح 
املواطنة واملشاركة واملسؤولية يف مجيع القضايا اليت متس حياته اليومية وأن حترك فيه الشعور 

  .باالنتماء االجتماعي

إن جناعة التسيري ومصداقية املسري تكون بتقريبها من املواطن والسياسية االجتماعية اليت 
وذا قد تأكد يف  1تشارك دميقراطيا املواطن هي اليت تشجع التآزر والشعور باالنتماء اجلماعي،

ميكن  ذهن الدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن االستجابة للطلبات االجتماعية املتزايدة ال
  .بلوغه مبعزل عن املستفيدين ودون إشراكهم يف صنع القرار وهذا من خالل اجلمعيات

أنه إن كانت الدميقراطيات التقليدية تضمن   Georges Purdeauويرى الفقيه جورج بريدو 
لكل فرد حق املشاركة يف صياغة اإلرادة العامة فإن الدميقراطيات احلديثة عليها أن تتماشى مع 

االقتصادي واالجتماعي املعقد ودور الفرد فيها ال يكون فعاال إال بواسطة التنظيمات  العامل
  2.املختلفة اليت تؤطر الفرد وتدعمه وحتميه

باإلضافة إىل هذا فإن اجلمعيات تعترب إحدى أهم مؤسسات اتمع املدين واتمع املدين 
اء احلرية والدميقراطية واملشاركة البناءة يعترب صمام أمان للدولة لتجنيبها العنف السياسي فهو فض

  3.املسامهة يف حتقيق مشاريع التنمية
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  اجلمعيات كوسيط بني الفرد والدولة: الفرع الثاين
أصبحت اجلمعيات كتنظيم اجتماعي تقوم بدور الوسيط بني األفراد والدولة لتتمكن هذه 

لبات املواطنني حيث تشكل األخرية من خالهلا وعربها من معرفة مشاكل واحتياجات ومتط
اجلمعيات املرآة الكاشفة هلا وعن الواقع املعيشي للمواطنني، فالدولة ال تستطيع القيام بكل شؤون 
الناس، كما أن الناس ال يتيسر هلم وهم منفردون القيام باألعمال اهلامة بغري تكاتفهم واحتادهم 

  .واجلمعيات هي اليت تؤمن هذا التكاتف

زم األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف بالدنا خاصة مع مطلع لقد ترتب عن تأ
العشرية املنصرمة والذي اقترن بتدهور العالقة القانونية اليت تربط اإلدارة باملواطن بسبب تسلل 
ظاهرة البريوقراطية وامتداد جذورها باإلضافة إىل الفساد اإلداري، كل هذه الظروف كان من 

افة اجتماعية جديدة قائمة على أساس تغيري األساليب التقليدية املتعلقة بتسيري احلياة شأا تكوين ثق
احمللية وحتسني مشاركة األفراد يف تسيري الشؤون العمومية بصفة مباشرة ومنظمة يف شكل مجعيات 
كهياكل ووسائط اجتماعيني وتدرجييا سامهت هذه التحديات يف تغيري االعتبارات واملفاهيم 

  .تماعية اليت تكونت يف ظل النهج االشتراكي ضمن فلسفة الدولة النعمةاالج

لذا فإن تدهور احمليط االجتماعي ال ميكن مواجهته مبواقف سلبية من قبل األفراد إذ ليس 
من الالئق أن نرى الدولة تفقد مصداقيتها وأن نرى املواطن يفقد األمل يف مؤسساا والسكوت 

  1.ة الدولة سوف جيعل من هذا اخلطأ خطأ يف حد ذاتهعن تدهور دور وأداء أجهز

اهلدف الرئيسي الذي تصبو إليه اجلمعيات يكمن يف إشراك الفرد يف تكييف وحتديد 
املشاكل العامة اليت يعيشها مث ترتيبها وتنظيمها يف شكل اقتراحات ومطالب اجتماعية والسعي 

لعمومية املختصة، فاجلمعيات هي أكثر من أن إلجياد احللول املالئمة هلا بالتنسيق مع السلطات ا
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تكون إطار اجتماعي لتمثيل املصاحل فحسب، بل هي كذلك وسيط اجتماعي بني األفراد 
  .والسلطات باطالعها على املطالب واحلاجات احمللية

يف اجلزء الثاين من كتابه الدميقراطية يف ) Alexis de Tocqueville(كتب أليكس دو توكفيل 
إن األمريكان يف مجيع األعمار ومن مجيع الطبقات واألماكن جندهم يكونون اجلمعيات ": أمريكا

فليس لديهم شركات صناعية وجتارية فحسب بل لديهم مجعيات يف شىت أنواع ااالت الدينية 
إم يكونون اجلمعيات باستمرار يف كل نواحي حيام ويف كل جمال، ... واألخالقية واخلريية

لى رأس كل مؤسسة جديدة ما يف فرنسا حضور الدولة ويف إجنلترا حضور الرجل فأنت جتد ع
  1.اإلقطاعي أما يف أمريكا فال جتد إال اجلمعيات

إن احلياة احمللية ال ميكن تسيريها إال عن طريق استشارة ومشاركة املستفيدين والعمل 
ه لعدم مطابقته لظروف خبالف ذلك سوف جيعل قرارات اإلدارة عمال جمردا ومفروغا من حمتوا

ومعطيات الواقع، فالربامج واملشاريع تعطي نتائج حسنة عندما تنفذ مبشاركة املستفيدين إذ هي 
كثرية الربامج واملشاريع اليت كان مآهلا الفشل ألا سطرت بعيدا عن إرادة السكان احملليني وقفزت 

  2.ة أو حركات مجعويةيف إقرارها على التنظيمات احمللية سواء كانت تنظيمات حملي

وقد أعرب وزير العمل واحلماية االجتماعية عن تقديره لألعمال اليت يقوم ا الوسطاء 
إن الورقة االجتماعية اليت تكونت تدرجييا ستكون حتما : "االجتماعيني بني الدولة واألفراد بقوله

  .غري متكاملة إذا كانت جمهوداتنا غري مقترنة بترقية احلركة اجلمعوية
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إن الدور االجتماعي الذي يلعبه الوسطاء االجتماعيون سوف يساهم بالفعل عن طريق 
نشاطاته املباشرة وامللموسة يف مهام اإلدماج االجتماعي وحماربة كل أشكال اإلقصاء والتهميش 

  1".اليت يعيشها املواطن يوميا

احمللية اليت تساهم  وعليه فإن جناح العمل اإلداري يتوقف على مدى جناعة آليات االستشارة
يف ترشيد وحتصني القرارات اإلدارية وهذه االستشارة اليت تتم عرب اجلمعيات أصبحت متثل نقطة 
تالقي بني الفرد والدولة، فاجلمعيات بالرغم من حداثتها ونقص متويلها وخربا متكنت فعال من 

الهتمامات ومشاكل األفراد التعبري عن مظاهر معاناة اتمع ذلك أا أخذت بعني االعتبار ا
واستطاعت أن تترمجها يف شكل اقتراحات ومطالب ويف مشاريع للتنمية، واستطاعت أن جتعل من 

  .نفسها وسيطا وممثال حقيقيا للمجتمع

والسياسة  2ال يرجع حتسني اتمع إىل تقديرات احلكومة بل للمبادرات الفردية،
واطن املسؤول األول عن احلياة العمومية وانطالقا من االجتماعية للدولة اجلزائرية جتعل من امل

اجلمعيات اليت متثله يساهم يف تطوير هذا الفضاء بشكل مزدوج من جهته بصفته عضو مشارك يف 
صنع القرارات مث بصفته مستفيد ألنه يساهم بصفة قبلية يف حتديد الطلبات االجتماعية، مع التركيز 

ذه اجلمعيات يف جتسيد هذه األهداف باالعتماد على على األولويات، ويساهم عن طريق ه
  3.قدراته، وبالتشارك مع الدولة
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  أمهية عمل اجلمعيات بالنسبة للدولة: املطلب الثاين
أصبحت اجلمعيات اليوم متثل تركيبة منوذجية خمتلطة ميتزج فيها العنصر االجتماعي بالعنصر 

ية فقد أصبحت اجلمعيات تشكل قناة هامة العمومي بفعل مشاركتها يف تسيري الشؤون العموم
  .إلنقاص الطلب عن الدولة والتخفيف من عبئ املسؤوليات امللقاة على عاتقها

  تشجيع الدولة للجمعيات: الفرع األول
على تشجيع الدولة الزدهار احلركة اجلمعوية، وتظهر  1996من دستور  43نصت املادة 

قدمه اجلمعيات من دعم معنوي ومادي حىت تتمكن صور تشجيع الدولة للجمعيات من خالل ما ت
من القيام بوظائفها طبقا ألهداف اليت أنشئت ألجلها، ويظهر الدعم املعنوي من خالل اخلطاب 
السياسي الوارد على ألسنة العديد من املسؤولني لدعم دور اجلمعيات وتشجيعها، حيث أشاد كل 

طنية باخلارج مجال ولد عباس ووزير املوارد املائية من وزير التضامن الوطين واألسرة واجلالية الو
عبد املالك سالل بالدور اهلام للحركة اجلمعوية القائم على األنشطة التحسيسية واجلوارية، والدور 
الذي تلعبه اجلمعيات كقناة بني املواطن واإلدارة وكوسيلة ملمارسة الدميقراطية اجلوارية والرقابة 

  .على االس احمللية

ما يظهر دعم الدولة للجمعيات يف أشكال متعددة مثل حضور ممثلي الدولة لألنشطة ك
اليت تقوم ا اجلمعيات ودعوة السلطات ملمثلي اجلمعيات حلضور بعض اللقاءات مثل الزيارات 

  .امليدانية اليت يقوم ا ممثلو الدولة ألجل االستماع إىل صوا باعتبارها ممثلة للمواطنني

من  26املادي وهو أهم دعم وبدونه يتدهور عمل اجلمعيات فقد نصت املادة  أما الدعم
على إمكانية حصول اجلمعيات على مساعدات من السلطات على مجيع  90/31القانون رقم 

ميكن للجمعية اليت ترى : "منه على أنه 30املستويات كالدولة والوالية والبلدية كما نصت املادة 
مفيدا أو ذا منفعة عمومية أن حتصل من الدولة أو الوالية أو البلدية على السلطة العمومية نشاطا 

  .إعانات أو مساعدات مادية أو على مسامهات أخرى مقيدة بالشروط أو غري مقيدة



 

وإذا كانت اإلعانات أو املساعدات أو املسامهات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها 
يعد مسبقا ويبني بدقة برامج نشاط وكيفيات مراقبته طبقا  على انضمام اجلمعية املستفيدة إىل اتفاق

  ".للتشريع املعمول به

املتعلق  1990أبريل  07املؤرخ يف  90/08من القانون رقم  106كما نصت املادة 
  .على تشجيع البلدية لكل مجعية سكان 1بالبلدية

د للقواعد احملد 1996ديسمرب  18املؤرخ يف  96/471كما نص املرسوم التنفيذي رقم 
تطور : "منه على أن 03يف املادة  2وسريها اخلاصة بتنظيم مصاحل النشاط االجتماعي يف الوالية

مصاحل النشاط االجتماعي وتنفذ مجيع التدابري اليت من شأا تأطري النشاطات املرتبطة بالعمل 
  ".االجتماعي للدولة وترقية حركة اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي

ادي للجمعيات من طرف الدولة يأخذ عدة أشكال كأن يكون مباشرا بتسليم والدعم امل
مجعية عاملة ضمن جماالت خمتلفة من متويل  121أموال للجمعيات لتنفيذ براجمها مثل حصول 

مشاريع يف إطار الربنامج الثاين املبادر به من طرف مشروع دعم اجلمعيات اجلزائرية ومت هذا 
الوطين واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج بإشراف الوزير ووصلت قيمة التسليم بوزارة التضامن 
  .التمويل ستة ماليني أورو

كما قد يأخذ هذا الدعم شكل امتياز كامتياز حق االنتفاع مبمتلكات تابعة لألمالك 
املتعلق مبنح  1993يوليو  07املؤرخ يف  93/156الوطنية وهذا ما نظمه املرسوم التنفيذي رقم 

عيات واملنظمات ذات الطابع االجتماعي امتياز حق االنتفاع مبمتلكات تابعة لألمالك اجلم

                                                
 .1990أبريل  11، الصادرة يف 15بلدية، اجلريدة الرمسية، عدد املتعلق بال 90/08قانون رقم  -1

اجلريـدة  ، وسـريها  اخلاصة بتنظيم مصاحل النشاط االجتماعي يف الوالية احملدد للقواعد 96/471مرسوم التنفيذي رقم  -2
  .1996ديسمرب  25يف ، الصادرة 83عدد  ،الرمسية



 

ميكن أن تستفيد من االمتياز : "من هذا املرسوم على أنه 02حيث نصت املادة  1الوطنية،
، كما "اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والتعاضديات االجتماعية وهيئات التضامن االجتماعي

تعد مجعيات ذات طابع اجتماعي يف مفهوم هذا املرسوم اجلمعيات : "منه على أنه 03نصت املادة 
املؤسسة قانونا اليت تعمل بصورة رئيسية وفقا هلدفها القانوين األساسي لتحقيق أنشطة ترمي إىل 

كيفيات منح  06و 05، وعاجلت املادتان "إدماج األشخاص املعوقني واحملرومني مهنيا ومحايتهم
ميكن أن مينح امتياز حق االنتفاع باملمتلكات املنقولة أو : "على أنه 05يث نصت املادة االمتياز ح

غري املنقولة التابعة لألمالك الوطنية الدولة أو الوالية أو البلدية حسب الشروط والكيفيات احملددة 
حنة االمتياز يف دفتر الشروط امللحق ذا املرسوم ويف االتفاقية املربمة بني السلطة اإلدارية ما

  .أدناه 06وصاحب االمتياز كما هو منصوص عليه يف املادة 

جيب أن يتضمن االمتياز املذكور جمموعة متجانسة من املمتلكات وأن تكون هذه اموعة 
خمصصة على وجه احلصر للسماح بتحقيق أنشطة معترف بأا من قبيل املنفعة العمومية أو 

  ".املصاحل العموميةاملصلحة العامة املكملتني لعمل 

يتم منح امتياز حق االنتفاع املذكور يف املادة األوىل : "على أنه 06يف حني نصت املادة 
أعاله عن طريق اتفاقية تعد بالتطابق مع أحكام دفتر الشروط امللحق ذا املرسوم بني السلطة 

رئيس اجلمعية أو اهليئات العمومية املخصصة هلذه املمتلكات املنقولة أو غري املنقولة املقصودة و
  .االجتماعية املمنوحة االمتياز، املخول قانونا من قبل اجلهاز القانوين األساسي لإلدارة

وإذا تعلق األمر مبمتلكات تابعة ألمالك الدولة وجب أن تودع نسخة من االتفاقية لدى 
  ".مديرية أمالك الدولة املختصة إقليميا

                                                
ات واملنظمات ذات الطابع االجتماعي امتياز حق االنتفاع مبمتلكـات  مبنح اجلمعياملتعلق  93/156مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .1993يوليو  11الصادرة يف  45تابعة لألمالك الوطنية، اجلريدة الرمسية، عدد 



 

لدعم املادي للدولة شكل إعفاءات ضريبية وهو ما باإلضافة على هذا ميكن أن يأخذ ا
املتعلق بشروط منح اإلعفاء  2004يوليو  10املؤرخ يف  04/191تضمنه املرسوم التنفيذي رقم 

من الرسم على القيمة املضافة لفائدة البضائع املرسلة على سبيل هبات إىل اهلالل األمحر 
نح استفادة اإلعفاء من الرسم على القيمة مت: "منه على أن 02حيث نصت املادة  1واجلمعيات،

املضافة للبضائع املرسلة على سبيل هبات إىل اهلالل األمحر اجلزائري واجلمعيات أو مصاحل 
املتعلق  90/31اخلدمات ذات الطابع اإلنساين املؤسسة قانونا وفقا ألحكام القانون رقم 

ني أو احملتاجني أو فئات أخرى من باجلمعيات، إذا كانت موجهة للتوزيع جمانا على املنكوب
من املرسوم  03ونظمت املادة " أشخاص تستحق املساعدة أو استعماهلا لغايات إنسانية أخرى

من أجل تطبيق االمتياز املذكور أعاله تسلم : "كيفيات االستفادة من اإلعفاء حيث نصت على
وملصاحل اخلدمات املستفيدة شهادة املصاحل املعنية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية للجمعيات 

  .وفق النموذج املبني يف امللحق األول، تثبت الطابع اإلنساين للهبة

من  28جيب أن ترفق هذه الشهادة باملوافقة على استقبال اهلبة املعنية طبقا ألحكام املادة 
  .املتعلق باجلمعيات 90/31القانون رقم 

املصاحل اجلبائية املختصة إقليميا اليت تسلم على تسلم هذه الشهادة عند كل طلب إعفاء إىل 
ضوء هذه الوثيقة شهادة إعفاء وفق النموذج املرفق يف امللحق الثاين واليت تقدم ملكاتب اجلمارك 

  ".املختصة قصد وضع البضائع املستلمة قيد االستهالك

الداخلية باإلضافة إىل اإلعفاء الذي تضمنه القرار الوزاري املشترك الصادر عن وزير 
احملدد  1996ديسمرب  21واجلماعات احمللية ووزير املالية ووزير الشباب والرياضة املؤرخ يف 

لكيفيات اإلعفاء من احلقوق والرسوم بالنسبة للبضائع املستوردة كهبات لالحتاديات الوطنية 
                                                

املتعلق بشروط منح اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لفائدة البضائع املرسـلة علـى    04/191مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .2004يوليو  11، الصادرة يف 44اهلالل األمحر واجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد  سبيل هبات إىل



 

الرياضية شرط متنح االستفادة لالحتاديات الوطنية : "منه على أن 02حيث نصت املادة  1الرياضية،
أن تكون البضائع املستوردة كهبات هلا عالقة مباشرة مع النشاط الرياضي الرئيسي الذي تقوم به 

جتمرك البضائع املستوردة كهبات من قبل : "منه على أن 05، ونصت املادة "هذه األخرية
ى القيمة املضافة اليت االحتاديات الوطنية الرياضية املعنية بناء على تقدمي شهادة اإلعفاء من الرسم عل

سلمتها هلذا الغرض املصاحل اجلبائية املختصة وترخيص من وزارة الداخلية واجلماعات احمللية 
  ".والبيئة

  عالقة الشراكة بني اجلمعيات وخمتلف قطاعات الدولة: الفرع الثاين
بلغت مكانة اجلمعيات عند الدولة أن أصبحت اجلمعيات تدخل يف تشكيل الكثري من 

من املرسوم الرئاسي  06يئات الرمسية منها الس االستشاري الوطين سابقا حيث نصت املادة اهل
املتعلق بصالحيات الس االستشاري الوطين وطرق  1992فرباير  04املؤرخ يف  92/39رقم 

عضوا يعينون بكيفية تضمن متثيل موضوعي  60يتكون الس من : "على أن 2تنظيمه وعمله،
 عمال : "منه على أنه 07ونصت املادة " مل القوى االجتماعية يف تنوعها وعددهاومتوازن

يتم اختيار أعضاء الس من بني األشخاص ذوي اجلنسية اجلزائرية الذين  06بأحكام املادة 
ينتمون إىل عامل الشغل واالقتصاد والتربية والشباب وعلوم الدين وخمتلف قطاعات العمل الوطين 

  ...".ص واجلمعياتالعام واخلا

املتضمن  1993أكتوبر  05املؤرخ يف  93/225باإلضافة إىل هذا نص املرسوم رقم 
يتكون الس من أعضاء : "منه على أنه 04يف املادة  3إنشاء جملس وطين اقتصادي واجتماعي

                                                
احملدد لكيفيات اإلعفاء من احلقوق والرسوم بالنسبة للبضائع املستوردة كهبات لالحتاديات الوطنيـة  قرار وزاري املشترك  -1

 .1997مايو  27، الصادرة يف 34الرياضية، اجلريدة الرمسية، عدد 

املتعلق بصالحيات الس االستشاري الوطين وطرق تنظيمه وعمله، اجلريدة الرمسية، عـدد   92/39سوم رئاسي رقم مر -2
 .1992فرباير  09، الصادرة بتاريخ 10

 10، الصـادرة يف  64، اجلريدة الرمسية، عدد املتضمن إنشاء جملس وطين اقتصادي واجتماعي 93/225مرسوم رئاسي  -3
 .1993أكتوبر 



 

عني عضو موز 180ممثلني ومؤهلني يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويضم الس 
  :حسب النسب اآلتية

  .بعنوان القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية% 50 -
 .بعنوان اإلدارات ومؤسسات الدولة% 25 -
  ".بعنوان الشخصيات املؤهلة املعينة بالنظر إىل تأهيلها الشخصي% 25 -

ة من يعني ممثلو القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافي: "منه على أنه 05ونصت املادة 
قبل مفوضيهم، وإذا كان متثيلهم ثابتا، تعينهم حسب احلالة مجعيام أو منظمام املهنية أو النقابية 

  :وذلك حسب الكيفيات احملددة مبرسوم تنفيذي وضمن احلدود اآلتية

  .ممثلني عن املؤسسات واهليئات العمومية 09 -
 .ممثلني عن املؤسسات اخلاصة وأصحاب احلرف وصغار التجار 09 -

 .ممثلني عن املستثمرات والتعاونيات الفالحية 09 -

  ".إخل...ممثلني جلمعيات ذات طابع اجتماعي وثقايف 09 -

املتضمن إحداث  2001مارس  25املؤرخ يف  01/71كما نص املرسوم الرئاسي رقم 
على أنه يدخل يف تشكل هذه اللجنة  1اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها

اليت هي ذو طابع استشاري للرقابة واإلنذار املبكر، والتقييم يف جمال حقوق اإلنسان ممثلني عن 
منه على أن اختيار أعضاء اللجنة يكون من ضمن املواطنني  08اجلمعيات، حيث نصت املادة 

 ذوي الكفاءات وذوي اخللق الرفيع واملعروفني باالهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق اإلنسان
ومحاية احلريات العمومية، ويعني أعضاء اللجنة رئيس اجلمهورية بناء على اقتراح من املؤسسات 

                                                
املتضمن إحداث اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها، اجلريدة الرمسية،  01/71رسوم رئاسي رقم م -1

 .2001مارس  28، الصادرة يف 18عدد 



 

 16إىل  12الوطنية ومجعيات اتمع املدين ذات الطابع الوطين، ويدخل يف تشكيل اللجنة من 
  .عضو بعنوان اجلمعيات ذات الطابع الوطين اليت يتصل موضوعها حبقوق اإلنسان

املتعلق حبماية  2002مايو  08املؤرخ يف  02/09هذا نص القانون رقم  باإلضافة إىل
األشخاص املعوقني وترقيتهم املذكور سابقا على إحداث أجهزة حلماية األشخاص املعوقني تدخل 

تنشا اللجنة الوالئية للتربية اخلاصة : "منه على أنه 18اجلمعيات يف تشكيلتها، حيث نصت املادة 
  :ضم أشخاصا مؤهلني وعلى اخلصوصوالتوجيه املهين ت

  .ممثلني عن أولياء التالميذ املعوقني -
 .ممثلني عن مجعيات األشخاص املعوقني -

  ".خرباء خمتصني يف هذا امليدان -

من القانون على أنه تنشا لدى الوزير املكلف باحلماية االجتماعية  33كما نصت املادة 
  :جملس وطين لألشخاص املعوقني يضم على اخلصوص

  .ثلني عن احلركة اجلمعوية لألشخاص املعوقنيمم -
  .أولياء األطفال واملراهقني املعوقني -

من القانون على إنشاء جلنة وطنية للطعن لدى الوزارة تتكون من  34كما نصت املادة 
عضو يدخل يف تكوينها ممثل عن اجلمعيات أو االحتاديات املمثلة لكل صنف من  11سبعة إىل 

احملدد لتكوين الس الوطين حلماية املستهلكني  92/272سوم التنفيذي رقم اإلعاقة كما نص املر
منه على أنه من مكوين الس سبعة ممثلني جلمعيات  04واختصاصاته املذكور سابقا يف املادة 

مهنية مؤسسة قانونا وذات صبغة تنفيذية وعشرة ممثلني جلمعيات املستهلكني مؤسسة قانونا وذات 
  .صبغة تنفيذية



 

يوليو احملدد لصالحيات  31املؤرخ يف  2000/204كما نص املرسوم التنفيذي رقم 
  :يف املادة الثانية منه على أنه من األنشطة اليت خيتص ا الوزير 1الوزير املكلف بالتضامن الوطين

تشجيع وتطوير التشاور والعمل مع احلركة اجلمعوية الوطنية السيما ذات الطابع  -
  .العمل األساسي وتنظيمه معها االجتماعي وترقية

اقتراح عناصر إستراتيجية للتكفل باحتياجات الفئات احملرومة يف امليدان االجتماعي  -
 .واإلنساين من خالل هياكل الدولة واحلركة اجلمعوية

املبادرة بالربامج الرامية إىل ترقية أعمال التبادالت والشراكة فيما بني احلركة اجلمعوية  -
  .واجلمعيات األجنبية النشطة يف نفس امليدان من جهة أخرى الوطنية من جهة

 2006نوفمرب  12املؤرخ يف  06/400باإلضافة إىل هذا نص املرسوم التنفيذي رقم 
يف املادة الثانية منه على أنه يدخل يف تشكيل هذا  2املنظم للمجلس األعلى للصيد والثروة الصيدية

  :الس
  .دينرئيس الفدرالية الوطنية للصيا -
 .رئيس الفدرالية الوالئية للصيادين -

  .رئيس مجعية صيادين -

املتعلق  2008فرباير  03املؤرخ يف  08/45باإلضافة إىل هذا نص املرسوم التنفيذي رقم 
: منه على أنه يدخل يف تكوين اللجنة الوطنية للتضامن 05يف املادة  3باللجنة الوطنية للتضامن
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، الصـادرة يف  72املنظم للمجلس األعلى للصيد والثروة الصيدية، اجلريدة الرمسية، عدد  06/400مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .2006نوفمرب  15

  .2008فرباير  10، الصادرة يف 07املتعلق باللجنة الوطنية للتضامن، جريدة رمسية عدد  08/45مرسوم تنفيذي رقم  -3



 

ات الطابع االجتماعي واإلنساين ويدخل يف تشكيل اللجنة ممثال عن اجلمعيات ذ) 20(عشرين 
مجعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساين على املستوى احمللي حسب ) 10(احمللية للتضامن عشر 
  .منه 13ما نصت عليه املادة 

إن التطور النوعي للجمعيات خاصة خالل املرحلة الراهنة أسفر عن تعدد املواقع اليت 
تدرجييا والتطور املرحلي هلذه األخرية قد مسح هلا مبمارسة بعض الصالحيات ضمن أصبحت حتتلها 

جماالت إستراتيجية جديدة كانت يف السابق من احتكار الشخص املعنوي العام، فمثال يف قطاع 
فإن السلطة قد أهلت اجلمعيات املهنية النشيطة ذا القطاع ملمارسة بعض الوظائف  الصيد البحري

اجلمعية اجلزائرية "على نشاطات الصيد من أجل محاية الثروات البحرية، ومثال ذلك الرقابية 
  يف جمال الطريان  2"اجلمعية اجلزائرية ملراقبة املرور اجلوي"وكذلك  1"للبحث ومحاية التراث البحري

ومن مث اتضح أن جزءا من نشاط اجلمعيات مشابه ومطابق للحياة اإلدارية مما يدعو إىل 
ديد أسس اإلدارة العامة بكل ما حتمله من أبعاد تقنية وقانونية على هياكل ونشاطات ضرورة مت

األجهزة اجلمعوية، هذا التصور اجلديد سوف يسمح بإبراز هياكل وكفاءات جد مفيدة كما 
يساهم يف توسيع اال العمومي بدون تدخل مباشر للدولة أي ختفيف من متركز احلياة العمومية 

تب التزامات على عاتقها حبث تأخذ اجلمعيات شكل إطار عمومي غري مكلف وبدون أن ير
تقتصد فيه الدولة املوارد املالية والبشرية وتدخر بعض النفقات، ويضمن هلا ذلك تنظيم بعض 
ااالت واألنشطة دون ترتيب التزامات عليها، وتنتقل فيها السلطة من دون التسيري اليومي إىل 

  3.اقبة، وهذا التحول النوعي يعتمد على ثالثية املشاركة، املبادرة واحلواردور التوجيه واملر
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  الرقابة على اجلمعيات: املبحث الثالث
اجلمعيات أساس نشأا املصاحل واحلاجة وعلى هذا فهي يف حاجة مستمرة إىل املراقبة من 

وشاملة على اجلمعيات  لذا متارس السلطات العمومية املختصة رقابة إدارية مستمرة 1طرف الدولة،
  .حرصا منها على تأطري نشاط هذه اجلمعيات وفقا للقانون

  الرقابة اإلدارية على اجلمعيات: املطلب األول
العالقة القانونية اليت تربط اإلدارة باجلمعية ال ميكن حتديدها يف مواضع ثابتة وائية بل 

  .ه اجلمعية طيلة فترة حيااجيب أن تكون دائمة ومستمرة بشكل خيوهلا مراقبة نشاط هذ

  الفرع األول الرقابة على الوضعية العامة للجمعية
جيب على : "املتعلق باجلمعيات على أنه 90/31من القانون رقم  18نصت املادة 

اجلمعيات تقدمي كل املعلومات املتعلقة بعدد املنخرطني فيها وكذا مصادر أمواهلا ووضعها املايل 
  ".ة العمومية املختصة وفقا للكيفيات اليت حيددها التنظيمبصفة منظمة إىل السلط

املالحظة اجلوهرية اليت ميكن إثارا تتعلق بالكيفية اليت أرادها املشرع لتجسيد هذا النوع 
من الرقابة فالنصوص السابقة املتعلقة باجلمعيات ركزت على أن طلب املعلومات عن اجلمعية 

 71/79من األمر رقم  14مومية املختصة حيث نصت املادة يكون دوما مببادرة من السلطة الع
جيوز للوايل أن يطلب يف كل حني من اجلمعيات اليت متارس نشاطاا : "املتعلق باجلمعيات على أنه

  ".يف دائرة الوالية مجيع املعلومات اليت يراها مفيدة

للسلطة اإلدارية  جيوز: "املتعلق باجلمعيات على أنه 87/15من القانون  16ونصت املادة 
املختصة أن تطلب يف أي وقت من اجلمعية كل املعلومات اليت تراها مفيدة حسب الكيفيات اليت 

  ".حتدد عن طريق التنظيم
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أحدث تغيريا يف املراكز القانونية نستشف ذلك من  90/31بالتايل جند أن القانون رقم 
ذا يكون املشرع قد عكس املبدأ " جيب على اجلمعيات تقدمي كل املعلومات: "خالل العبارة

جاعال من إجراء اقتناء املعلومات عملية متوقفة على مبادرة اجلمعية ذاا وغري مرهونة بطلب 
  .السلطات اإلدارية املختصة

باإلضافة إىل هذا فإن النصوص السابقة املتعلقة باجلمعيات رتبت عقوبات إدارية صارمة يف 
فقرة  14مات اليت طلبتها السلطات املعنية، حيث نصت املادة حال رفض اجلمعيات تقدمي املعلو

تتعرض اجلمعية اليت ترفض تقدمي هذه املعلومات لعقوبات قد : "على 71/79من األمر رقم  02
ميكن أن : "على أن 87/15من القانون رقم  02فقرة  16، يف حني نصت املادة "تصل إىل احلل

ىل إلزام اجلمعية بتجديد هيئتها اإلدارية قبل األجل احملدد يف يؤدي رفض تقدمي املعلومات املطلوبة إ
، وقد "من هذا القانون 06قانوا األساسي كما تتخذ تدابري قد تصل إىل حلها تبعا ألحكام املادة 

على حق اإلدارة يف حل اجلمعية ويترتب على حلها منع االجتماعات وإغالق  06نصت املادة 
  .احملل وحجز األمالك

الذي نلتمس فيه نشوة ليربالية حيث حرر املشرع اجلمعية  90/31القانون رقم  بعكس
من اآلثار املترتبة عن التأخري أو التماطل يف القيام ذا اإلجراء، وعليه فإىل جانب جتريد اإلدارة من 

قد مت الوسائل القانونية املالئمة إللزام اجلمعية بتقدمي املعلومات والوثائق الضرورية عن سريها ف
جتريدها أيضا من السلطة القانونية لتوقيع أي عقوبات أو جزاءات على اجلمعية وعليه خنلص إىل أن 
العالقة القانونية الدائمة اليت تربط اإلدارة باجلمعية فقدت صرامتها األصلية واحتفظت بطابعها 

  1.اإلعالمي البحت
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استثنائيا للجمعيات األجنبية خبالف اجلمعيات الوطنية فقد أملى املشرع نظاما متميزا و
على أنه يف حال رفضت اجلمعيات األجنبية تقدمي  90/31من القانون  42حبيث نصت املادة 

املعلومات والوثائق املتعلقة بنشاطها ووضعها املايل ومصادر متويلها وكيفية تسيريها قد يرتب ذلك 
ا التمييز جيد تربيره بالنظر إىل آثار قانونية خطرية قد تصل إىل تعليق اعتمادها أو سحبه وهذ

  .خصوصية هذه اجلمعيات

تعود مهام الضبط اإلداري يف ميدان اجلمعيات إىل وزير الداخلية واجلماعات احمللية حيث 
احملدد  1994غشت  10املؤرخ يف  94/247من املرسوم التنفيذي رقم  06عددت املادة 

  :يات الوزير اليت من بينهاصالح 1لصالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

  .يطبق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة باجلمعيات -
 .يتابع تطور احلركة اجلمعوية يف البالد -

  .يبادر بأي تدبري من شأنه أن ينشط حركة اجلمعيات ذات املنفعة العامة ويعززها -

  الرقابة على التعديالت اليت تطرأ على اجلمعية: الفرع الثاين
ن تطرأ على اجلمعية تعديالت وتغريات قد متس قانوا األساسي أو اهليئات اإلدارية ميكن أ

أو املسرية هلا، هلذا الرقابة القبلية اليت تكون قد مارستها اإلدارة على اجلمعية خبصوص األوجه 
السابقة تبقى بدون معىن بزوال الغرض الذي من أجله منحت اجلمعية التصريح، وعليه فمن باب 

نطق متديد الرقابة اإلدارية على هذه التعديالت واملستجدات حىت يتسىن للسلطة العمومية امل
  .املختصة التأكد والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية
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احدث عدة تغيريات  90/31وخبصوص طريقة معاجلة التعديالت نالحظ أن القانون رقم 
  :ل األوجه الثالثة التاليةباملقارنة بالنصوص القانونية السابقة، وذلك من خال

لقد أخضع التعديالت اليت متس هيكل أو أجهزة اجلمعية لنظام التصريح، : الوجه االول 
مبعىن أن هذه التعديالت ال تكون سارية املفعول إال من تاريخ إعالم وإشعار السلطة العمومية 

د أن األمر رقم من القانون بعكس النصوص السابقة حيث جن 17وهذا ما نصت عليه املادة 
خيضع كل تعديل للقانون األساسي أو املقر لرخصة : "منه على أن 13نص يف املادة  71/79

  .متميزة مينحها وزير الداخلية

جيب أن يكون كل تغيري يدخل على إدارة اجلمعية موضوعا لتصريح يقدم إىل الوالية يف 
دد لكيفيات تطبيق األمر احمل 72/176من املرسوم  14، كما نصت املادة "ظرف شهر واحد

أن اإلجراءات املتعلقة بتعديل القانون األساسي أو بإدخال تغيري على اإلدارة هي نفس  71/79
اإلجراءات املتعلقة بطلب املوافقة، أي أن املشرع قد أخضع كل تعديل أو تغيري يطرأ على اجلمعية 

  .إىل نظام االعتماد

اجلمعيات ذات الطابع احمللي واجلمعيات ذات ميز بني  87/15يف حني أن القانون رقم 
الصبغة الوطنية حيث أخضع األوىل لنظام التصريح كمعيار إداري لالعتراف بشرعية هذه 

: اليت نصت على أن 17التعديالت بينما الثانية احتفظ بشأا بنظام االعتماد وهذا ما تناولته املادة 
يري يف مكان مقر اجلمعية للتصريح أو إلجراء خيضع أي تعديل يف القانون األساسي أو أي تغ"

جيب على اجلمعية أن تعلم السلطة اإلدارية : "على أنه 18، ونصت املادة "االعتماد حسب احلالة
  .املعنية بأي تغيري يف هيأا املديرة أ واملسرية

 رتب املشرع يف النصوص السابقة للجمعيات آثار قانونية خطرية يف حالة: الوجه الثاين 
 13اون أو متاطل اجلمعية عن تبليغ وإعالم السلطة املختصة ذه التعديالت حيث نصت املادة 



 

جيب أن يكون كل تغيري على إدارة اجلمعية موضوعا : "على أن 71/79من األمر رقم  02فقرة 
: على أنه 09، وقد نصت املادة "09للتصريح وإال تتخذ العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

اقب كل من أسس أو أدار مجعية بصفة غري قانونية أو كان عضوا فيها بالسجن مدة من عام يع"
دج ومينع من اإلقامة من عام  70000إىل  3000إىل مخسة أعوان وبغرامة يتراوح قدرها من 

  ".إىل ثالثة أعوام أو بإحدى هذه العقوبات

على  87/15نون رقم من القا 02فقرة  18واملادة  02فقرة  17يف حني نصت املادة 
من  06أنه ينجم عن عدم احترام األحكام املتعلقة بالتعديالت إىل التدابري املنصوص عليها يف املادة 

تعمد السلطة اإلدارية املعنية إىل حل أية مجعية تسعى لغري : "القانون، وقد نصت هذه املادة على
األخرى اليت ينص عليها التشريع  اهلدف الذي حدد يف قانوا األساسي دون اإلخالل باألحكام

  ".من هذا القانون 07املعمول به وأحكام املادة 

يعاقب كل من يؤسس أو يرأس أو يدير مجعية ملغاة أو منحلة أو : "على 07ونصت املادة 
إىل  30000يكون عضوا فيها من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 

 دون اإلخالل باألحكام األخرى املنصوص عليها يف دج أو بإحدى هاتني العقوبتني700000
الذي استهدف حترير اجلمعيات منه مينة اإلدارة  90/31بعكس القانون رقم " التشريع املعمول به

وذلك عن طريق التنازل عن هذه العقوبات املقررة مبقيا على عقوبات يف شكل غرامات مالية 
  1.فقط

دة مثانية أيام من تاريخ إقرار التعديالت كأقصى م 87/15حدد القانون  :الوجه الثالث 
أجل قانوين إلبالغ السلطات العمومية املختصة ذه التعديالت، ونظرا لضيق وعدم كفاية هذه 

حيث جعلها ثالثني يوما من تاريخ  91/31املدة فقد قام املشرع بتمديدها يف القانون رقم 
  .الذي كان جيعل املدة شهر 71/79 إقرارها على غرار ما كان عليه األمر يف األمر
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  الرقابة على التسيري املايل للجمعيات: املطلب الثاين
اجلمعية هلا شخصية معنوية وهذا ما جيعلها ختضع لقواعد احملاسبة الداخلية، ولكن عندما 
تستفيد من مساعدات من الدولة والسلطات العمومية فإن ذلك ختضع لقواعد احملاسبة العمومية 

  :هيئات وجدت هلذا الغرض ومهابواسطة 
  .املفتشية العامة للمالية -
 .جملس احملاسبة -

  الرقابة عن طريق املفتشية العامة للمالية: الفرع األول
فرباير  22املؤرخ يف  92/78املفتشية العامة للمالية ينظمها املرسوم التنفيذي رقم 

صاحل الدولة مبفهومها العام، لكن وهي هيئة دف إىل مراقبة التسيري املايل واحملاسيب مل 19921
هذا ال مينعها من الرقابة على اهليئات ذات الصبغة االجتماعية والثقافية وعلى رأسها اجلمعيات مىت 

  2.استفادت هذه األخرية من مساعدات من الدولة

  :ومن أساليب وخصائص عمل املفتشية نذكر
  3.أا متارس رقابة بصفة دورية منتظمة ومؤكدة احلصول -
 4.أن رقابته تكون مباغتة وهذا هو األصل، أو بعد إشعار قبلي وهذا استثناءا -

املفتشية العامة للمالية دف من خالل عملها إىل التأكد من مدى احترام اجلمعية  -
لقواعد احملاسبة العمومية وهذا بالتأكد من صحة وانتظام حساباا والتأكد من مدى 

  5.لعامة يف حتقيق األهداف اليت سلمت من أجلهااستعمال االعتمادات واملساعدات ا

                                                
فرباير  26، الصادرة يف 15ختصاصات املفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية عدد احملدد ال 92/78مرسوم تنفيذي رقم  -1

1992. 

 .92/78من املرسوم التنفيذي  02املادة  -2

 .92/78من املرسوم التنفيذي  04املادة  -3

 .92/78من املرسوم التنفيذي  06املادة  -4

 .92/78من املرسوم التنفيذي  09املادة  -5



 

  :والرقابة املمارسة من طرف املفتشية العامة للمالية تكون من خالل األعمال التالية
  .مراجعة التقييم املايل للجمعية -
 .طلب تقدمي كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تتعلق بالتسيري املال واحملاسيب للجمعية -
 .ية بصفة كتابية أو شفهيةطلب املعلومات من مسريي اجلمع -
القيام بأي حبث ميداين يهدف إىل التحقق والتأكد من صحة البيانات الواردة ضمن  -

 .حماسبة اجلمعية
  .التأكد من صحة حسابات اجلمعية والتحقق من أوجه إنفاقها -

بعد اية كل تدخل ورقابة حيرر املفتشون تقريرا حيمل خالصة املالحظات والنتائج اليت مت 
 1وصل إليها وكذا االقتراحات والتدابري الضرورية إلعادة جدولة حسابات اجلمعية عند االقتضاءالت

الوايل أو وزير (يبلغ هذا التقرير إىل اجلمعية املعنية بالرقابة وكذلك السلطة املعنية بنشاط اجلمعية 
  2.كما تبلغ هذه التقارير والدراسات إىل السلطات املعنية) الداخلية

  الرقابة عن طريق جملس احملاسبة: ثاينالفرع ال
مهمته القيام بالرقابة  19953يوليو  17املؤرخ يف  95/20جملس احملاسبة ينظمه األمر 

البعدية الالحقة على العمليات املالية اخلاصة باهليئات اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية كما خيتص 
  :التني اآلتيتنيمبراقبة األشخاص املعنوية ومنها اجلمعيات يف احل

  .عندما تستفيد اجلمعية من مساعدات مالية من السلطات العمومية :احلالة األوىل
عندما تلجأ اجلمعية إىل حتصيل تربعات فهنا خيتص جملس احملاسبة مبراقبة  :احلالة الثانية

  4.أوجه إنفاق هذه التربعات
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جمعية إىل رقابة كل من اخلبري باإلضافة إىل هذا أخضع املشرع التسيري املايل واحملاسيب لل
الذين ميارسون عادة وحتت مسؤوليتهم تنظيم  1احملاسب وحمافظ احملاسبات واحملاسب املعتمد

حسابات اجلمعية وفحصها وحتليلها، وترتكز رقابة جملس احملاسبة على شهادام، ويف اية حترياته 
تنظيم السيئ للحسابات املالية للجمعية فإنه ورقابته إذا ثبت لس احملاسبة وقوع خمالفات تتعلق بال

يطلع فورا السلطة املعنية بنشاط اجلمعية بذلك وكذلك السلطات املؤهلة األخرى بغرض اختاذ 
  2.اإلجراءات الضرورية يف مواجهة اجلمعية املعنية

ه إذا ما تأكد للمجلس حيازة أو حتويل أموال اجلمعية بصفة غري قانونية من قبل إدارا فإن
كما يسعى إىل  3يطلع فورا السلطة املختصة بذلك قصد استرجاع املبالغ بكل الطرق القانونية

حتريك دعوى عمومية بشان هذه الوقائع وهذا عن طريق إرسال امللف إىل النائب العام املختص 
  4.إقليميا كما يبادر بإطالع وزير العدل ذه املخالفات

ى أن استخدام اجلمعية لإلعانات واملساعدات عل 90/31من القانون  31نصت املادة 
واملسامهات يف أغراض أخرى غري األغراض اليت حددا اإلدارة املاحنة خمالفة يتحمل أعضاء 

  .اجلمعية مسؤولية ذلك
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 .95/20من األمر  27املادة  -4



 

  خضوع اجلمعية لقواعد احملاسبة الداخلية: الفرع الثالث
ساباا بشكل منظم إن اجلمعية بصفتها شخصية معنوية خاصة ألزمها املشرع مبسك ح

  1.طبقا لقواعد احملاسبة الداخلية وإعداد تقرير التسيري املايل

ويتعلق األمر بتنظيم احلسابات املتعلقة باشتراكات أعضاء اجلمعية، العائدات املرتبطة 
بأنشطتها اهلبات والوصايا اليت حتصل عليها من الغري، وكذلك مسك األوراق الثبوتية والوثائق 

وجه إنفاق واستعمال هذه العائدات، مراقبة هذه احلسابات أخضعها املشرع لرقابة املتضمنة أ
السلطة اإلدارية املعنية بنشاط اجلمعية، وهلذا يتعني على اجلمعية إيداع تقرير عن مصادر أمواهلا 
وعن وضعها املايل بصفة منتظمة إىل الوايل املختص إقليميا أو وزير الداخلية حسب طبيعة اجلمعية 

جيب على اجلمعيات تقدمي كل : "على أنه 90/31من القانون رقم  18حيث نصت املادة 
املعلومات املتعلقة بعدد املنخرطني وكذا مصادر أمواهلا ووضعها املايل بصفة منتظمة إىل السلطة 

  ".العمومية املختصة وفقا للكيفيات اليت حيددها التنظيم

ديسمرب املتضمن قانون املالية  23ؤرخ يف امل 99/11من القانون رقم  101نصت املادة 
ال متنح اإلعانات املقررة من الدولة أو اجلماعات احمللية اعتبار من أول : "على أنه 19992لسنة 
إال بعد تقدمي حساب دقيق عن صرف اإلعانات اليت استفادت منها سابقا والتحقق  2000يناير 

  .هامن أوجه إنفاقها يف األهداف اليت منحت من أجل
  .يراقب ويؤشر العمليات احلسابية للجمعيات واملنظمات حمافظ حسابات

مارس من السنة املوالية كما تودع نسخة منه يف  31يودع تقرير مؤشر عليه بالوالية قبل 
  ". نفس اآلجال لدى اهليئات املعنية
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يتضمن كيفيات  2001نوفمرب  10املؤرخ يف  01/351كما صدر مرسوم تنفيذي رقم 
يؤهل ملراجعة : "من هذا املرسوم على أنه 03حيث نصت املادة  1ق أحكام هذه املادة،تطبي

حاالت النفقات اخلاصة باإلعانات ممنوحة للجمعيات حمافظو احلسابات املسجلون بصفة منظمة يف 
، ونصت املادة "جدول املنظمة الوطنية للخرباء واحملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

يتعني على اهليئة اإلدارية للجمعية بعد مصادقة اجلمعية العامة : "من املرسوم على أنه 04
للمنخرطني تعني حمافظ حسابات مسجل يف قائمة املهنيني ملدة ثالث سنوات مالية متتالية قابلة 

، ونصت املادة "للتجديد مرة واحدة قصد الشروع يف مراجعة حسابات نفقات اإلعانات املمنوحة
جيب أن ترسل اهليئة اإلدارية نسخة من احملضر املتضمن تعيني حمافظ احلسابات إىل : "على أنه 05

يوم بعد  30يف اجل أقصاه ) الدولة أو اجلماعات احمللية(أمني اخلزينة التابعة وإىل السلطات املاحنة 
عية وحتدد باتفاق على أنه يتقاضى حمافظ احلسابات أتعابا تتحملها اجلم 09، ونصت املادة "التعيني

مشترك على أساس االقتراح الذي توافق اهليئة اإلدارية للجمعية وتصادق عليه اجلمعية العامة اليت 
يف حالة ما إذا تبني : "من املرسوم على أنه 10، كما نصت املادة "أعاله 04عينته طبقا للمادة 

تعني عليه تبليغ السلطات املعنية حملافظ احلسابات تصرفات جنائية يف استعمال اإلعانات املمنوحة ي
يعد حمافظ احلسابات : "على أن 11يف حني نصت املادة " حسب االجراءات القانونية املعمول ا

وفقا للمعايري واالجتهادات املنصوص عليها يف التنظيم املعمول به عند اية أشغاله تقريرا كتابيا 
وكذا تفاصيل نتائج مراجعة احلسابات اليت قام ا عن مراجعة احلسابات يبني فيه الطريقـة املتبعة 

  :مع توضيح ما يأيت
  .السلطة أو السلطة املاحنة لإلعانات -1
 .شروط املنح حسب الغاية اليت ترتبط ا هذه اإلعانات والوثائق اليت تقدمها اجلمعية -2

                                                
، اجلريدة الرمسيـة  99/11من القانون رقم  101املتضمن كيفيات تطبيق أحكام املادة  01/351املرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2001نوفمرب  11الصادرة يف  67عدد 



 

قائمة املكلفني بطلب اإلعانات واألشخاص املكلفني بااللتزام بالنفقات وحتديد  -3
 .تهمهوي

 .االستعمال احلقيقي لإلعانة -4

 .تطابق استعمال اإلعانة املمنوحة مع الغرض الذي خصت من أجله -5

  ".جرد مادي لألمالك املنقولة وغري املنقولة املكتسبة أو موضوع اإلعانة -6

ترسل اهليئة اإلدارية تقرير : "من املرسوم السالف الذكر على أن 12يف حني نصت املادة 
 أمني اخلزينة التابعة وإىل كل سلطة ماحنة معنية وإىل اجلمعية العامة للجمعية يف حمافظ احلسابات إىل

  ".مارس من السنة املوالية 31أجل أقصاه 

من خالل هذه النصوص جند أن الدولة أخضعت التسيري املايل لإلعانات املمنوحة من 
ماهلا يف غري األهداف اليت طرفها للجمعيات إىل تنظيم قانوين حمكم صارم جتنبا لالحنراف يف استع

  .منحت من أجلها

  اآلثار املترتبة عن الرقابة اإلدارية: املطلب الثالث
كترتيب الحق عن عملية الرقابة أملى القانون نوعني من العقوبات منها ما هو موجه 

  .للجمعية ومنها ما هو موجه لألشخاص الطبيعيني القائمني عليها

  اجلمعيةعلى  العقوبات املسلطة: الفرع األول
من العقوبات املمكن أن تسلط على اجلمعية هو أن يتم حلها وحل اجلمعية إما يتم بطريقة 
إرادية أو بالطرق القضائية واستثناءا بصفة إدارية ويترتب عليه تعليق نشاط اجلمعية تسوية أمالكها 

  .املنقولة والعقارية

  



 

  :حل اجلمعية -1
ص مكونني هلا، ايته قد تؤول بصفة إرادية طبقا اجلمعية كيان قانوين مستقل عن أشخا

من  33ملبدأ سلطان اإلرادة، كما ميكنها أن حتمل طابعا عقابيا أو ردعيا وهذا ما نصت عليه املادة 
  .90/31القانون رقم 

  :احلل اإلرادي -أ
اجلمعية بوصفها عقد فإن ميالدها وبقاءها وزواهلا مرهون باجتاه اإلرادات املكونة هلذا 
العقد، فاإلرادة اجلماعية اليت كانت سببا يف تأسيس هذا الكيان القانوين ميكنها أن تكون سببا يف 

  :فنائه، واية اجلمعية عادة ما تتحقق بثالث أسباب رئيسية

وهذا ناتج عن صعوبة تنفيذ اجلمعية ألهدافها نظرا   :استحالة مشروع اجلمعية: أوال
  .بني أعضائها نتيجة املنافسة على اقتناء وظائف اإلرادة والتسيريلصراعات اليت قد تشهدها اجلمعية 

أحيانا تتجه إرادة األعضاء املؤسسني للجمعية إىل حتديد  :وصول اجلمعية إىل أجلها: ثانيا
  .فترة حياا بشكل دقيق ضمن قانون أساسي

طوعيا ويف هذا الصدد فإنه يتم حل اجلمعية  :انتفاء السبب من وجود اجلمعية: ثالثا
بزوال السبب الذي من أجله وجدت، أو ببلوغها األهداف املسطرة فضمن القانون األساسي، 
ومثال ذلك اجلمعيات اليت استحدثت يف فرنسا للمشاركة يف أشغال التحضري والتنظيم لبطولة 

  1998.1كأس العامل لكرة القدم سنة 

دورة طارئة بناء على مصادقة  ويتقرر احلل اإلرادي للجمعية على لسان مجعيتها العامة يف
األغلبية املطلقة ألعضائها يتم خالله البت يف قرار احلل كما يتم الفصل يف أيلولة أمالكها اململوكة 
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والعقارية طبقا للتنظيم الساري املفعول، وعلى إثرها يتعني على مكتب اجلمعية تنفيذ هذه 
   1.القرارات بصفة دقيقة طبقا ملا جاء يف االجتماع

ذا كانت اجلمعية املزمع حلها إراديا ذات منفعة عمومية ميكن للسلطة اإلدارية املختصة وإ
اختاذ كل التدابري الضرورية والالزمة عن طريق القيام بتكليف وختويل االختصاصات امللقاة على 

 34عاتق هذه اجلمعية إىل هيئة أخرى لضمان استمرارية هذا النشاط، وهذا ما نصت عليه املادة 
  .90/31ن القانون رقم م

  :احلل القضائي -ب
إلغاء سلطة اإلدارة يف حل  90/31من أهم الضمانات اليت أحتواها القانون رقم 

اجلمعيات الوطنية واستبداهلا باحلل القضائي، هذه النقلة النوعية من شأا ضمان الشرعية والشفافية 
 139دولة القانون وفقا ملا تضمنته املادة  يف عالقة اجلمعيات باإلدارة، كما أا جتسد فعال مدلول

حتمي السلطة القضائية اتمع واحلريات وتضمن للجميع ولكل : "من الدستور اليت تنص على أن
  ".واحد احملافظ على حقوقهم األساسية

يتم حل اجلمعية عن طريق الغرفة اإلدارية بالس القضائي املختص إقليميا بناء على طلب 
  2:شكوى الغري يف احلاالت التالية مية املختصة اوالسلطة العمو

  .إذا مارست اجلمعية أنشطة خمالفة للقوانني والتنظيمات املعمول ا -
  إذا مارست اجلمعية أنشطة غري واردة يف قانوا األساسي -

واحلل القضائي ال يكتسي صبغة ائية إذ ليس هناك ما مينع اجلمعية من ممارسة الطعن 
  .حلكم القضائي املتعلق باحلل حسب األشكال واإلجراءات احملددة يف القواعد العامةالقانوين يف ا
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  :التدابري التحفظية -2
التدابري التحفظية تتمثل يف اإلجراءات اليت يتم اختاذها يف مواجهة اجلمعية املزمع حلها دون 

عية حتت تصرف أن يكون من شأا املساس بأصل احلق فاألثر الوحيد هلا هو وضع أموال اجلم
القضاء، ويتم اختاذ هذه التدابري من قبل الغرفة اإلدارية بالس القضائي املختص إقليميا بناءا على 
عريضة تقدمها السلطة العمومية املختصة وتنتهي هذه التدابري بقوة القانون عند اإلعالن بأن ال 

العامة باختاذ تدابري حتفظية ومبصادرة وجه للمتابعة، وميكن أن تأمر احملكمة بناءا على طلب النيابة 
غري أن ممارسة الطعن القانوين يف احلكم القضائي  1أمالك اجلمعية اليت تتعرض للحل القضائي،

  2.املتعلق باحلل يوقف أيلولة هذه األمالك إىل حني صدور احلكم القضائي النهائي

  :احلل اإلداري -3
ر استعماله من طرف اإلدارة على اجلمعيات وميثل الشكل االستثنائي حلل اجلمعية ومت حص

  : األجنبية دون غريها ويتقرر احلل اإلداري للجمعية ألسباب منها

إذا مارست أنشطة أخرى غري اليت مت حتديدها يف القانون األساسي أو كان من شأا  -
  3.خمالفة الدستور أو القوانني أو التنظيمات املعمول ا أو النظام العام

جلمعية تقدمي الوثائق واملعلومات املطلوبة املتعلقة بأنشطتها ومصادر متويلها إذا رفضت ا -
 4.وكيفية إدارا وتسيريها للسلطة العمومية املختصة

إذا أحدثت اجلمعية تعديالت يف هدفها أو قانوا األساسي أو حتويل يف مقرها  -
تماد مسبق من وزير االجتماعي أو أي تغيري يف اهليئات القيادية بدون احلصول على اع
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ومبجرد تبليغ اجلمعية األجنبية بقرار وزير الداخلية املتضمن سحب االعتماد  1الداخلية،
  2.فإا تلتزم بالتوقف عن ممارسة أي نشاط

واحلل اإلداري يكون بالنسبة للجمعيات األجنبية فقط، وخبالف هذه احلالة فإنه غري ممكن 
ري التحفظية اليت ال تكون صادرة إال من القضاء املختص، وهذا قانونا، وكذلك األمر بالنسبة للتداب

جانفي  31ما نص عليه القانون وأكده القضاء يف عدة قرارات صادرة عنه اليت منها أنه يف يوم 
استلمت اجلمعية املسماة منتجي احلليب وصل استالم لتأسيس هذه اجلمعية من طرف  1995

ا األخري بالتنسيق مع مصاحل األمن بتحقيق إداري حول وايل والية مستغامن، بعد ذلك قام هذ
نشاط أعضاء اجلمعية وتضمن حتقيق مصاحل األمن بأن سلوك اجلمعية خمل بالنظام واآلداب العامة 

  :باإلضافة إىل كون أعضائها كانوا متابعني قضائيا، أصدر الوايل قرارا قضى يف مادته األوىل ما يلي

  .ملدة ستة أشهر) منتجي احلليب(ملسماة يتم توقيف نشاط اجلمعية ا -

قامت اجلمعية برفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية لس قضاء وهران طالبة إلغاء قرار الوايل، 
أصدرت الغرفة اإلدارية قرارا قضت فيه بإلغاء قرار الوايل على أساس خلو القرار من ذكر 

لس الدولة طالبا إلغاء قرار الغرفة اإلدارية األسباب، استأنف الوايل قرار الغرفة اإلدارية أمام جم
مؤسسا استئنافه على أنه ملا كان ممثال لدولة ومندوبا للحكومة حيق له منع نشاط أي مجعية يكون 

  .سلوك أعضائها خمال بالنظام العام

بقبول االستئناف شكال ورفضه  2000جانفي  31أجاب جملس الدولة بقرار صادر يوم 
ار املستأنف مؤسسا ذلك على نقطة أهم من عيب عدم ذكر األسباب حيث موضوعا وتأييد القر

حىت إذا سايرنا وايل والية مستغامن إذا ما ذكر سبب تعليق اجلمعية ملدة : "أنه جاء يف منطوق القرار
ستة أشهر واملتمثل يف السلوك املخالف للنظام العام مع ذكر نتائج التحقيق اإلداري ملصاحل األمن 
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ن أمام صورة ثانية من صور عدم املشروعية، حيث أنه عندما تتخذ اإلدارة قرارا فإا فإننا نكو
تؤسسه يف آن واحد على واقعة معينة وعلى قاعدة قانونية تنطبق على تلك الواقعة، وعليه فأسباب 

دما القرار اإلداري هي تلك العناصر الواقعية والقانونية اليت أدت باإلدارة إىل إصدار قرارها، فعن
تؤسس اإلدارة قرارها على وقائع منعدمة أو يشوا الغلط أو على أساس قواعد قانونية خاطئة أو 
غري مفسرة بطريقة صحيحة، فإنه يصرح بعدم مشروعية ذلك القرار، ذلك أن الوايل استند فيما 
 استند إليه إىل صفته كممثل للدولة وكمندوب للحكومة اليت تسمح له مبنع نشاط أي مجعية

يكون سلوك أعضائها خمل بالنظام العام فإنه يكون قد وقع يف غلط يف القانون ما دام قانون 
اجلمعيات ال يسمح للوايل حبل اجلمعيات أو تعليق نشاطها ملدة معينة بل جعل ذلك من اختصاص 
ا اجلهات القضائية املختصة بناء على طلب تقدمه السلطة العمومية مبا فيها وايل الوالية وهو م

من قانون اجلمعيات، فإذا كان الوايل ممثال للدولة ومندوبا للحكومة على مستوى  32تناولته املادة 
من قانون الوالية فهذا النص ال يعين أنه باستطاعته توقيف نشاط  92الوالية حسب املادة 

  ".اجلمعيات على أساس هذا املبدأ

من قانون الوالية  92/97ملواد الوايل بىن قراره على سبب قانوين غري صحيح وهو نص ا
  1.من قانون اجلمعيات هو نص خاص يقيد النص العام املتمثل يف قانون الوالية 32لكن نص املادة 

أعدت جلنة األمن : باإلضافة إىل قرار آخر صادر عن جملس قضاء قسنطينة وقائعه كالتايل 
حل مجعية األمل استندا إىل  استخلصت فيه ضرورة 1996أكتوبر  23لوالية عنابة تقرير بتاريخ 

، رفعت 1996نوفمرب  26اعتبارات األمن العمومي، اختذ وايل عنابة قرارا حبل اجلمعية بتاريخ 
اجلمعية دعوى أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة إلبطال قرار الوايل أعاله غري أا تنازلت 

دة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل عن اخلصومة بسبب وجود مصاحلة بني الطرفني تقضي بإعا

                                                
، ص 2008حلسني بن الشيخ أث مواليا، املنتقى يف قرارات جملس الدولة، اجلزء الثاين، مطبعـة دار هومـة، اجلزائـر،     -1
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صدور قرار الوايل، أصدرت الغرفة اإلدارية لس قضاء قسنطينة قرارا يقضي بإثبات تنازل اجلمعية 
  .عن اخلصومة لوقوع الصلح

نظرا لعدم جتسيد ذلك الصلح أعادت اجلمعية رفع دعوى إلغاء أمام اجلهة القضائية نفسها 
اإلدارية لس قضاء قسنطينة قرار بقبول الدعوى شكال ويف ضد قرار الوايل، أصدرت لغرفة 

  .املوضوع إبطال قرار الوايل القاضي حبل اجلمعية

استأنف وايل والية عنابة قرار الغرفة اإلدارية أمام جملس الدولة ملتمسا إلغاء قرار الغرفة 
  :اإلدارية مؤسسا استئنافه على وجهني أساسيني

عاينه قضاة الدرجة األوىل كان غري مشروط وائي وغري قابل  التنازل الذي :الوجه األول
  .من قانون اإلجراءات املدنية 97للرجوع حسب املادة 

أن قضاة الدرجة األوىل خالفوا القانون وجتاوزا اختصاصهم ملا قرروا إلغاء  :الوجه الثاين
  .الرقابة القضائية قرار حل اجلمعية لكونه يشكل عمال من أعمال السيادة، وبالتايل يفلت من

كان جواب جملس الدولة بالتصريح بقبول االستئناف شكال وتأييد القرار مستأنف 
  :موضوعا، مؤسسا قراره على ما يلي

من  97بالرجوع إىل الدفع األول واملتمثل يف كون التنازل عن اخلصومة طبقا للمادة 
وغري قابل للتنازل فإنه يف غري حمله، قانون اإلجراءات املدنية من طرف اجلمعية غري مشروط وائي 

ذلك أن التنازل الذي صدر عن اجلمعية هو تنازل عن اخلصومة أي اإلجراءات املتبعة أمام الغرفة 
اإلدارية، وليس تنازل عن الدعوى الذي هو ائي، بينما التنازل عن اخلصومة جيعل من املمكن 

يت قضت بإثبات التنازل واإلشهاد به، وتنازل إعادة رفع الدعوى من جديد وأمام اهليئة نفسها ال
اجلمعية هو تنازل عن اخلصومة وليس ترك للدعوى لكونه صدر عن غلط من اجلمعية اليت اعتقدت 



 

غلطا بأن ذلك التنازل لوقوع الصلح سوف يدفع الوايل إىل سحب قرار حل اجلمعية، وإن قيام 
  .جراء صحيح ومنتج آلثارهاجلمعية برفع دعوى جديدة قصد إلغاء قرار الوايل إ

أما خبصوص اعتبار وايل عنابة لقراره حبل اجلمعية يف كونه عمل من أعمال السيادة فإنه يف 
غري حمله بل يعترب اغتصابا للسلطة مادام القانون اخلاص باجلمعيات قد أناط حل اجلمعيات بالطرق 

شوب بعيب عدم االختصاص وهو القضائية وإراديا فقط، وقرار وايل والية عنابة حبل اجلمعية م
عيب من النظام العام على القاضي إثارته من تلقاء نفسه ونظرا جلسامة اعتداء الوايل على سلطات 
سلطة أخرى فإن قراراه يكون يف مرتبة القرار املنعدم وليس الباطل، كما أن هذا القرار يعترب فعال 

قوق األساسية للمواطن وهو حق من أفعال التعدي لكونه يشكل مساسا خطريا حبق من احل
  1.االنتظام يف إطار مجعية

  :اآلثار املترتبة عن احلل -4
يترتب على حل اجلمعية أيلولة أمالكها املنقولة والعقارية طبقا ملا جاء يف قانوا األساسي 
هذا إذا كان احلل إراديا أو طوعيا، أما إذا كان احلل قضائيا فيتم تصفية هذه األمالك بالطرق 

  3:وعلى العموم فإن تصفية أمالك اجلمعية يتضمن عدة عمليات 2القضائية طبقا للقواعد العامة،
  .استغالل األصول املالية املتبقية -1
 .استرداد ديون اجلمعية الواقعة يف ذمة الغري -2

  .دفع املبالغ املستحقة للدائنني -3

 يتم تقسيم احلصص املتبقية بالنسبة لألصول املتبقية وبعد تربئة الذمة املالية للجمعية فإنه ال
على أعضائها الن ذلك سيكون مبثابة توزيع األرباح بل يتم منحها إىل مجعية أخرى تناشد نفس 
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األهداف، وممارسة الطعن باالستئناف يف القرار القضائي املتعلق حبل اجلمعية يوقف أيلولة أمالك 
  1.اجلمعية إىل حني صدور القرار القضائي النهائي

  األفرادالعقوبات املسلطة على : ثاينالالفرع 
ممارسة العمل اجلمعوي من الناحية العملية ال يكون فعاال إال إذا مت إعداد السبل الكفيلة 
لقمع بعض املمارسات السلبية اليت ميكن أن جتد سبيال هلا عن طريق هذه الفضاءات من أجل ذلك 

ة بإقراره عقوبات جنائية صارمة لقمع مثل قام املشرع بترتيب املسؤولية اجلنائية ألعضاء اجلمعي
  :هذه املمارسات وهذا بترتيب ثالثة أنواع من العقوبات ميكن تعدادها كما يلي

كل من يسري أو يدير مجعية غري معتمدة أو معلقة أو منحلة، ينشط يف إطارها أو  -1
رامة مالية ما بني يسهل الجتماع أعضائها يعاقب على ذلك باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وبغ

  .دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 100000دج و 5000

كل من يستعمل أمالك اجلمعية يف أغراض شخصية أو يف أغراض أخرى غري واردة يف  -2
من األمر رقم  376قانوا األساسي يكون مرتكبا جلرمية خيانة األمانة املنظمة بنص املادة 

اليت نصت على معاقبة  2تضمن قانون العقوباتامل 1966يونيو  08املؤرخ يف  66/156
إىل  500مرتكبها باحلبس ملدة تتراوح من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 

  .دج 20000

دج كل من رفض تقدمي املعلومات  5000و 2000يعاقب بغرامة مالية تتراوح بني  -3
مة إىل السلطة العمومية املختصة وفقا للكيفيات بعدد املخرطني وكذا مصادر أمواهلا بصورة منتظ

  3.احملددة يف التنظيم
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  :ةـخامت

كان له تأثري بالغ على  1989التحول السياسي الذي شهدته اجلزائر مع صدور دستور 
هذا بصدور قانون رقم , احلقوق واحلريات األساسية لألفراد مبا فيها حرية تكوين اجلمعيات

ري كالتطور الكمي والنوعي الذي شهدته اجلمعيات الذي أهلها ألن الذي كان له أثر كب 90/31
تكتسب وزنا اجتماعيا ضاغطا، وأن يكون هلا نفوذ كبري واحتكار فعلي للحياة االجتماعية، تطور 

  .فيه اهتمام اجلمعيات من خدمة املواطن إىل خدمة املواطن والدولة رغم حداثتها وضعفها املبدئي

ستنا وحتليلنا لنظام عمل اجلمعيات سجلنا بعض النقائص اليت حيملها إال أنه ومن خالل درا
بشكل يعيق حرية األفراد يف تكوين اجلمعيات، هذه النقائص اليت نتمىن  90/31القانون رقم 

اختفاؤها من قانون اجلمعيات يف ظل التصرحيات املستمرة ألعلى مسؤويل الدولة على أنه سوف 
  :وجتاوز هذه النقائص أرى أنه يتم من خالل ما يلييتم تعديل قانون اجلمعيات، 

من القانون وهذا جبعلها تنص على إلزامية تسليم اإلدارة لوصل  07تعديل املادة  -
  .يوما 60تسجيل تصريح بالتأسيس ولو مؤقت بشكل فوري بدال من مدة 

إلغاء شرط التمتع باحلقوق السياسية كشرط البد من توفره يف األشخاص حىت  -
 .مجعية يؤسسوا

نظرا لالختناق املايل الذي تعاين منه اجلمعيات وهو ما يؤدي إىل تدهور نشاطها  -
وتالشي منطق العمل التطوعي، ينبغي أن يكون من بني النصوص القانونية نصوص 
تكفل إعفاءات وختفيضات للجمعيات يف تكاليف إجيار املقرات التابعة للدولة 

ن يتم تشجيع املاحنني واملتربعني بالتربع وتكاليف استعمال الطاقة واهلاتف، وأ
 .للجمعيات عن طريق خصم قيمة ما يتربعون به من وعائهم الضرييب بنسب مقبولة



 

قيام السلطات بإجراء دورات تكوينية للهيئات القيادية للجمعيات بشكل جيعلها تتبىن  -
هرة مفاهيم العمل املؤسسي على مستوى التنظيم واإلدارة، وهذا للقضاء على ظا

 .اختزال اجلمعية يف شخص رئيسها اليت تعرفها الكثري من اجلمعيات اجلزائرية

فتح قنوات للحوار والتشاور بني السلطات واحلركة اجلمعوية، وهذا إلثراء األنشطة  -
 .وحل االنشغاالت املشتركة بينهم، مبا يعود بالفائدة على األفراد

جودها أو ممارسة نشاطها فإنه ميكننا إن كنا نطالب باحلرية للجمعيات سواء من حيث و
القول أنه ال يوجد يف الواقع ما ميكن أن نسميه حرية مطلقة، بل البد أن تكون هذه احلرية حرية 
منظمة، حىت ال تكون مفسدة مطلقة، فحرية اجلمعيات من حيث وجودها وممارسة نشاطها تفرض 

تستوجبه املمارسة الدميقراطية، وعليه  عليها من القيود ما يفرض على سائر احلريات على حنو ما
فحرية اجلمعيات ال تعين غياب املراقبة واملساءلة فعلى اجلمعيات أن تكون مسؤولة جتاه كل ذي 
مصلحة ويف حدود تلك املصلحة، وجتاوز هذه النقائص من شأنه املساعدة واملسامهة يف فاعلية 

  .ف األفراد والدولةاجلمعيات وممارستها لوظائفها بالشكل املنتظر من طر
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 .1992يوليو  08، الصادرة يف 52اجلريدة الرمسية، عدد 
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يوليـو   11الصادرة يف  45حق االنتفاع مبمتلكات تابعة لألمالك الوطنية، اجلريدة الرمسية، عدد 
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 .1989يوليو  12، الصادرة يف 28اجلريدة الرمسية، عدد  املالكني الفالحني،
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 .1993، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، القانون الدستوريماجد راغب احللو،  .17
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