
 

  

b�@òèîj“Ûa@æìäÐÛa@ë@ë‡íbîÛaL@ë‡îØíÿÛ@òîi‹Ì¾a@òîØÜ¾a@òÈßb§a@@

òÌí†Šë@Œì¨a@oÐî�ãbm@òj—Ç  
  

 

 

1 

  تنظيم و تسيير و تدبير الجمعيات
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  21المادة 

وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به

لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، 

 .حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
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  20المادة 

 .لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية)  1(   

  .ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما)  2(  
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  22المادة 

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من / 1

 .أجل حماية مصالحه

ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، / 2

في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب 

لمادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وال تحول هذه ا. العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

 .لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

 1948ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام / 3

شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من 

 ..أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية
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  12المادة 

 .تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون

 .توقيفها من لدن السلطات العمومية، إال بمقتضى مقرر قضائيال يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو 

تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية،في إعداد 
مؤسسات وعلى هذه ال. قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها

 .والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون

  .يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية

  29المادة 

ويحدد القانون شروط . االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، واالنتماء النقابي والسياسي مضمونة حريات
  .ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. حق اإلضراب مضمون. ممارسة هذه الحريات
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 2 الفصل

  :يمكن عقد االجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات اآلتية 
  3 الفصل

يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه اجتماع ويوضح في 
لتي ينعقد فيها ويتضمن اسمي الموقعين وصفاتهما التصريح موضوع االجتماع ويرفع عليه شخصان يقطنان في البلدة ا

  .وعنوانيهما 
ويمضى عنه وصول يثبت تاريخ التصريح وساعته ) الباشا أو القائد( ويسلم هذا التصريح إلى السلطة اإلدارية المحلية 

لوصول ويحتفظ بهذا الوصول لإلدالء به كلما طلبه أعوان السلطة وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على ا
  .المذكور فيرسل التصريح إلى السلطة المخصصة برسالة مضمونة

ساعة  48ويجب أن ال ينعقد االجتماع إال بعد مرور أجل ال يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول أو 
  .من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة
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 5 الفصل

  .يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين اثنين على األقل
  

 7 الفصل

 .يهمه األمر من غير أن يمنعه أحد من ذلكيجوز لموظف إداري في الجلسة بموجب تكليف من طرف من 

  .ويكون له الحق في فض هذا االجتماع إذا طلبه منه المكتب أو فيما إذا حدثت اصطدامات أو أعمال عنف 
  

�� �(.��� �V�@9� J�
� � ��$�Fدق�& �GPO� �و ��&;�و);  �و � ���8� �א�	�V[�و 4��Z� %�k�(� �و 2�N

���;C	
�F�JFא
 KE$%�א
^ 3�WאO^.�א

� :[��y(.F�
�eא&�]�V	�9�%$[�א�JVא��e&�%(B�H�P$و����`B�%$ن�	א���5ع�$��:�)���J�
Zن�)�	ن�

��(WkK�
�9
A;��א��O���Z�2�&�X@(��$�	�אF�.^Oو�=���
������vא
.`���);	��&;���Z�2א�B�H�P)%�و�

�JF�
 5Eא

 

� � =� � �(B�C+�� ��$	��
�א ����A�
�א ];0��+�� �(WkK�
�א �;A
�و��Zوא �א
;^�م e&� �^N�_א� א���:

JEدون���
	
0	אO[�و�$;�I$�eN�;�(���@a�JE�Iא
;^�م�א
��م��א(����
א
��$��Zو�)��k%��אwدא��Zو��

�eאl.5�����B��و�1&��k(.���9�y�P((ع�א���51ع	#	5��&%�$B�a��HV�;$��K 

� �B��6א�� JF�
�א �+� �k(Z7�� �@P
�א ]���� �(k	��Bא6دאB)��	אز � ���	$� ��Z� y(.F�
�א �0�� \
א

�I$א6د41א���51ع��X)�2א
��2و�)�	ن�����B:�09.א���א���`.
:�$;2+ذ=���Nא���51ع��C:��א����א

m;&ل���&Zو�Z���$א8@�א���Vو�+ذא�وZ�j
 Kذ

 

�iO�>
����F?�א������א�������وא51.א4א��א
O�0	�W����Oא�?K'�א �

�Maא�אא��א�cא)��و�א
�b)��و�א���W،�Uא�@:�א�ول� �

.F)س��1א�;Q��1א�J�?��e&�����W+ن�������א������)B�?�&1�:�A�Pא��O	Bد �

1�Lو�Zم�����و5	د�$Z�� ;��9��QN�� ;$�iO����JE�Hو�&�$��א
��Pن�و���@:�و5	د���Z�Uو�v.ض�)�XK�Pא1

�J5Z�%$������و� ��+]�د�;^��� uM���?��;$ل�	����
ذو�hא���5����1א��F<>$��،��8و�א��k>���א���6

�،�h0.و
�0.�=�א
	���א(�h.kو�א
H?�2א(�h.kو�א
����א

���א
�;�m#��א�.9B�����B�z�I�AH��،��Z��א���+

j
�EKא
.)�#��و���9B��א�B�Gא��+���Wvذ �



 

  

b�@òèîj“Ûa@æìäÐÛa@ë@ë‡íbîÛaL@ë‡îØíÿÛ@òîi‹Ì¾a@òîØÜ¾a@òÈßb§a@@

òÌí†Šë@Œì¨a@oÐî�ãbm@òj—Ç  
  

 

 

6 

2� L� %$� �V<@Oא� �EqH$� �?vB� �و �+Bאد� �����QאB6אد�و5	د
���$�a��(�0�� �א��k>��و J�� 	��i�P
� א(.�

�N� �P�אK� �

3�L�M��;�
��9�Vو���$	��א�Uوא#K��و�$�Z�I#وو�WC��
�eא&��Bد�Vد����Vد�	9و5�e;?אد��B6א���&���و��א

�و� ���+5.א4א��&� x&�IVא	
�BZض�א e&� �0?@$� ��0�0��I(B�H$� �	س�و$� J�N��+� �.��
�א �Zو ��א( J(	�

^;$��K� �

�'K?
8��=���
��א�a��א�����iP������Vא�F�א�y;$�e&�2�B�V�=����Zو�א����^;�
)����J�N�cא
������Zو�א

��9�W.و)��و��
��V	
&%�א�	אBد�א��
���&�xא
�4�E.Hא���[�و��Mא�)	#Z�4<��yن�א���MaZ�]Pوא�א
�B�0א
��=�$%�א

�
��&V�،������Z���^OZ�x	אO[�دא+$��ن�=�$H.و& ��وZن����B�Vא��&�eא P�OZ������e��و&�^;���a

�U<a�e�Kא
��د)[�א���Gص& �

i&�,�J�H9�B0.א
�.אد�+#�Z��+��Nن�א
���Jא���&��P9�c���(�iد��א����Bא
�0l.א�iCو�א��ذ�אO1ض�א	�29&��%$

�	)��#����O��Z�?+�.א��א����Iو���د���
����	ز)�Iא� �م�&%��X(.Cא�&�%&�j���O�%(.awد�دون�א.N�U.C

R	#	
���N��و�אH
�Kא �

 ��א������&	ض�א���Gص�K�����
�Kو$%�א�cא)��Z��k(Zن�א�&?��4א�� �

��(�b
���=�$�.ض���)<;��&%�א��� �
+��B��6א��!�\
��$%�א�cא)��אvx
�N�:@���������N��(אc�و�א�Uو�א��

Uא��
����v��F	��W����;��%(و�א�.א$�P5����Kk��iم�و��9ل�א�c)��$%�א
	��Vو�א� ��$%��J5Zא�1��ق�&�eא�

���،�و#�Iא
�F	Bא��و�א�@��aא�

���0א��	ع�א
��$���א6&�אد،��אq�6א���I(B�H$��Aא
0	אO[�א�������و�א

��c 5א��m�����G�O:�א�����4א�k&���?P;
�9�i$	(�2?و���J�qP$�J8א	�$�J��9��0م�
��א$��
و�א
A%�א

�hد��
��M)��&;��א
������G��1>ص�אq�1א���Eوو#�I(B�H$�Iא
xא$��א
H .)��و�א
P;	)��و�#��ن�א
�WPא;�
א

����A
K� �

� 2Oא� Wvذ+���aא�
���O�Eא
�0l.א�C��א ��א �9
��אول�y�Pل��	0?
�א �א
;�0ش�و �א
.�hZאaw.و �9
.�hZو�J�H�� C�V.���و

��q
�eא
N�0Y���N�J�H���O���Z�2O���WP��א(	א�Bو��?�دل�אBwא4&��?��.Y����V.&و�����&��
א�u�o1א
��م�و����$%�א

��]#B���ن����9א�E8��+ذא��a��9���9א�	?&	�P(��Uא��و���V ��و���)� �	א��F	�Bא�&�4�kא���P[�و��א�

�א������ �و��� %&�����א( �و i$.א�א� �א���א�Uو Bא.V6� ���	
�א Bא���� ��C0.אl�
�א e0?�� j
�ذ %$� �v.
�9� %�


JH
��و�א�P0�
�Z��N��Kن����.ض�
�H.ذم�و�א �

�iO�>

��� �+5.א4א��א
��J�APو�א�B� �6ودو�Bא
A;��א
�WkK)��و�$�Pو�Wא�@:�א� �



 

  

b�@òèîj“Ûa@æìäÐÛa@ë@ë‡íbîÛaL@ë‡îØíÿÛ@òîi‹Ì¾a@òîØÜ¾a@òÈßb§a@@

òÌí†Šë@Œì¨a@oÐî�ãbm@òj—Ç  
  

 

 

7 

�I#	9� ��.��$.وBא
�9� �$.א��Jא
������4�9א B�kKق�א������=�������v)��א� �=� B�9و��(WkK�
�Iא
A;��א@k�

�KאB� �6א
�F	Bא��و�א���א�Uو�&��0א���Iא
��م�و8	�1+��+5.א4א��א
��J�APو� �

	�� � `�k&Zق����א� ��9��(WkK�
�א
A;��א . Pل���J5Z�%$��$	��א�Uوא#K��و�$�Z�XNو������
$H.وع�א

9.b�ع�א.H�א�� N.&�\
����JF	)%�א������א
���i1=�א ��iא���ق�
�����X�0Kون�$O�V�%$?�.��P	ن�א�������

HOو�Z�� ��$	�Z�]FG��]9و�&����G�Zص��G��1אم�$� ;�9����N�R�9Bא��I(ز	��Wv��(�b
��� C�?K� �

����N�� �&�h.oא$��وc�

�KF ��א
0	א&��א
O�0	�O��א
��$��א�@?0��&�eא
�0	د�و�א1�I5.(?�F�I$�B��6א���+

�JF�

Z��(�bو���H$�Wv�U.وع�)�;��I$�eNא
0	אZ�]Oو�א�a>ق�א(Z��;Pو���W?��});�א
3�hMא���������,�JE

� �
�א
�و �9;^�م �Zو �C	
�א �א
qא� �א���9	��� �+� U� �� �V ل	���א� �l�&� �و �C�9� ���	ن i��?.א� E���Z� +ن

�0
�א �$H.وع �v��8� �
�P$� i�� � 9� �א
��0م �(WkK�
�א �;A
�א �Zو �א���: e&�:[� ��
�و�$�Pو iא����� O	ن


�2א������=���V$ ��و��Ik��hM

�	O ���א�.�I5א�����iא�iaא�
���و�C.ق�� ���Pא
O�0	ن�אW����و�א�;^

]Oא	0
��uMא�ek�0}��O	O�V��.C��א�� `�k&Z�]9��V<�

�J�Hא��k(Zو�א_�د���@P
�9�� �V<�
�K� �$ ��و� �

��9��O�Eذא�DN�9����د��.�
���Jא
0	אO[�א�������א
\�]:�Zن������Ikא�������{��=��)��F.א
�H.)����א

�J�3�iO	O�V�{Oود�Bم�و�&�%$��v.
ذ
�jא���אDN�Uن�א���y;$��.b.)��وא�����B���a1א���א�J�H9�U&�م�و��9

�א�����k�0א
	א5:� e
��A+دBא5 �&� �א������ ��^Oن�=�א�Z� 1+������O�$א��� �$	�K
� �$��
=����B��Zא

�eو5	��&��OqO1א�e&�� �V	$W� �

�B��6م�+��א���Z��X����^;�9�X�א������������א
^ �Wא
�m(.Hא��� �

����Eود��Zو����Wvود��Fא������و�$�� ���א� �

.ap��+�2$%�$��ن�0Oو��.وط��J$��
�א�0.�א
�;	אن�א �

� �&�J`א������وو���Uא��Z� �

�(	k�
��.وط�V?	ل�א �

� �و �א� �م �و �א����� W�P�� �Bدא+� �و ��Q����8�F�a1:��א���א� �و hBא6دא��tא� �و � �
+� ��;P�א

i`�;>��1م�א��
���hM،�א���Iא
��م�א
��د�h،�א���Iא;�
�א �

��
�$	אBد�א������وو��` ��א�� �

� ����z����Fא������و���Jق��.C� �

��.وط����)�Jא�O^���א������ �



 

  

b�@òèîj“Ûa@æìäÐÛa@ë@ë‡íbîÛaL@ë‡îØíÿÛ@òîi‹Ì¾a@òîØÜ¾a@òÈßb§a@@

òÌí†Šë@Œì¨a@oÐî�ãbm@òj—Ç  
  

 

 

8 

e&�{�F;�

���A��و�C.ق����)�O��$+�2��א�iaم�دא�^O�� �

�א
������Aא
��	$����0	م� .C�P$�%&�'(�)�2=�$�.ض�א;&� �;Y���hM
�א(F	ل�&�eא
��y(.Fא��X?Pא ��9

�(WkK�
���Wא
A;��א �

� �

1K iP����
��J?Vא���Iא
��م�א �

• �]9�$�Rאوq����$�J?V��$ز<
9���9
	�X`�Yא	KF$�]P����4א�k&�
)	$��Pr:��15و���9�'�910&	��

X`�Y	
��و��	)���אA��Ki���	&�
��0N.�א��(Bو.k
 : و�J�H9&�م،�א
	�X`�Yא

Z�KO	O�0
�iא����H$]�i.وع�אaא�
�و�א �

��Kم��
�$H.وع�א
�F	�Bא �

2K �4�;YZ�iP����
�א���Iא
��م�א �

• � ��E� ��א
�WkK)���>و� W� \
�א �א�@	א� �א
������وMEא i&ودوא� ��?��9� WEM�
�وא ،���q
�א J�H���

�
	8	ل�+��א�.��� ��K 

• �B	F�
��k(.�
��א�@	ط�א(�0�J�uو�.Vא��29و	8	��4�k&ن�א�Z�B�?�&א�e&–�2�HV�;$و 

• iaא�
��>و��$H.وع�א
O�0	O[�א�����iو�א �

• �� �&��Vد�F
�א�;�HV��و�א �

• WP�:�א���א���G�Oא� �

��b�Z�INBل�א���Iא
��م • �

3K ���9�iP����
�א���Iא
��م�א �

�eא�0�Oد�א���Iא
��م�א
����(،�iP	�J?V21���$אFO.אم�&��@��א_P
��K]:�+&�אد�א��mא
O�0	�iOو���2l�0+��א �

   ���
��
�Wو�)��	ن�$�mא6)�אع�א
O�0	�iO$%�א
	�X`�Yא �

• ������9�y(.F�
��א�k�(�� N%�א���א������א�������אZو�K 

• iP����
��k.�א���Iא
��م�א �

• �K`1�WP�:�א����4א�k&Z�F���; $و$��ن�א1زد)�د�و��(Bو�%�و�����P;5و���`��
�4����9א
�FGH��وא

�e;���Jن�و��E��	ن�9 ��א����������hZא�>l�\
���אF
�EKא �

• :O�5�
��?P;
�9��$�V6א�X`�@9و�Z���;C	
�8K	Bא�9�%$@�`0 ��א �

�0K.�א������א
�cאم�{ • �



 

  

b�@òèîj“Ûa@æìäÐÛa@ë@ë‡íbîÛaL@ë‡îØíÿÛ@òîi‹Ì¾a@òîØÜ¾a@òÈßb§a@@

òÌí†Šë@Œì¨a@oÐî�ãbm@òj—Ç  
  

 

 

9 

��&; ���������J+دאZ�� �Bو��N.وع�و�$���9�����P�� &�د�و�2�Y��Z��$�B�0$א������$% •F����Zو�$;

�i$.و���.��P$��V<&�� 9�� @9.��+���qH$�J��9��0م�
�Kא �

�Kא
0	אO[�א������ • �

• x;�
��0	ق�א �

JE�2����O^�`.�3א
	�0��X`�Yم�=�� �

� �

�אB� �6+5.א4א��א
��J�APو� �

�0`���و��
#�;� ��א�	א�X�Yא
�و
���و�א
���	�Bא��i9.bو�א
0	אO[������1א
�H	א`���و�א
\��א��96�+ن�א(.)��و�א


0	אO[�א
�P`���א
\������y.)��א
������و�9Z.ز���uMא
0	אO[�و��Ikن��Z�:[�J9��?k
$��وBد�=���א56.א4א�&�م�א

�JF�
 K$%�א
^ �Wא
�m(.Hא���������9�Xא��������5א

� �

� �

� �

� �

� �



 

  

b�@òèîj“Ûa@æìäÐÛa@ë@ë‡íbîÛaL@ë‡îØíÿÛ@òîi‹Ì¾a@òîØÜ¾a@òÈßb§a@@

òÌí†Šë@Œì¨a@oÐî�ãbm@òj—Ç  
  

 

 

10 

 2 الفصل

  :يمكن عقد االجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات اآلتية 
تصريح إلى مركز  أن تقدم في شأنها سابق  6يجب على كل جمعية تريد التمتع باألهلية المنصوص عليها في الفصل 

المحكمة االبتدائية بالدائرة   لدى   ندوب الحكومةو إلى وكيل الدولة م)القائد أو الباشا (السلطة اإلدارية المحلية 
  .القضائية ،وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة اإلقليمية 

  :و يتضمن أيضا هذا التصريح ما يأتي
  اسم الجمعية وهدفها، -
ؤسسين وبصفة الجنسية والسن وتاريخ ومكان االزدياد والمهنة ومحل سكنى للماألسماء العائلية و األسماء الشخصية و-

خاصة لألشخاص الذين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف،و يجب أن ال يكون 
  مؤسسو الجمعيات و مسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة؛

  مقر الجمعية؛-
صلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعالئق عدد ومقر ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منف-

  .مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في المقطع األولي من هذا الفصل القوانين األساسية والئحة األعضاء المكلفين -

  .بإدارة الجمعية أو تسييرها
�العامة و خمسة نظائر لمقر السلطة اإلدارية المحلية التي توجه ثالثة ويقدم نظير من هاتين الوثيقتين لمكاتب النيابة

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ) الكتابة العامة للحكومة( منها إلى رئاسة الوزراء 
ييرها حقوق ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين األساسية والئحة األعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تس

 .التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين 

 � �
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو اإلدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين األساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية 

خالل الخمسة عشر يوما الموالية وضمن نفس الشروط، وال يمكن أن يحتج على  أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به
  .الغير بهذه التغييرات والتعديالت إال ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها 

أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير  وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء اإلدارة، يجب على المعنيين باألمر
   ور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين األساسيةالمذك

  .عن كل تصريح أو إيداع  ويسلم وصل.
 48ويجب أن ال ينعقد االجتماع إال بعد مرور أجل ال يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول أو  

  .ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة
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 7 الفصل

  3بالنظر في طلب التصريح ببطالن الجمعية المنصوص عليه في فصل حكمة االبتدائية الم تختص
كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه 

  ,العامةاألمر أو بمبادرة من النيابة 
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