قانون عضوي رقم  ٠٤-١٢مؤرخ في  ١٨صفر عام  ١٤٣٣الموافق ١٢
يناير سنة  ، ٢٠١٢يتعلق باألحزاب السياسية
ّ
إن رئيس الجمھورية،

















بناء على الدستور ،ال سيما المادة  ٣١مكرر و ٤٢و) ١١٩الفقرتان األولى و (٣و) ١٢٠الفقرات األولى و ٢و (٣و ١٢٣و) ١٢٥الفقرة
 (٢و ١٢٦و) ١٦٥الفقرة  (٢منه،
وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم  ٢٩سبتمبر سنة ،٢٠٠٥
وبمقتضى األمر رقم  ٠٩ - ٩٧المؤرّخ في  ٢٧شوال عام  ١٤١٧الموافق  ٦مارس سنة  ١٩٩٧والمتضمن القانون العضوي المتعلق
باألحزاب السياسية،
وبمقتضى القانون العضوي رقم  ٠١ - ٩٨المؤرخ في  ٤صفر عام  ١٤١٩الموافق  ٣٠مايو سنة  ١٩٩٨والمتعلق باختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،المعدل والمتمم،
وبمقتضى األمر رقم  ١٥٥ - ٦٦المؤرخ في  ١٨صفر عام  ١٣٨٦الموافق  ٨يونيو سنة  ١٩٦٦والمتضمن قانون اإلجراءات
الجزائية ،المعدل والمتمم،
وبمقتضى األمر رقم  ١٥٦ - ٦٦المؤرخ في  ١٨صفر عام  ١٣٨٦الموافق  ٨يونيو سنة  ١٩٦٦والمتضمن قانون العقوبات ،المعدل
والمتمم،
وبمقتضى األمر رقم  ٥٨ - ٧٥المؤرخ في  ٢٠رمضان عام  ١٣٩٥الموافق  ٢٦سبتمبر سنة  ١٩٧٥والمتضمن القانون المدني،
المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم  ٢٨ - ٨٩المؤرخ في  ٣جمادى الثانية عام  ١٤١٠الموافق  ٣١ديسمبر سنة  ١٩٨٩والمتعلق باالجتماعات
والمظاھرات العمومية المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم  ٠٧ - ٩٠المؤرّخ في  ٨رمضان عام  ١٤١٠الموافق  ٣أبريل سنة  ١٩٩٠والمتعلق باإلعالم المع ّدل،
وبمقتضى القانون رقم  ٠٥ - ٩١المؤرخ في  ٣٠جمادى الثانية عام  ١٤١١الموافق  ١٦يناير سنة  ١٩٩١والمتضمن تعميم استعمال
اللغة العربية ،المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم  ٠١ - ٠٦المؤرخ في  ٢١محرم عام  ١٤٢٧الموافق  ٢٠فبراير سنة  ٢٠٠٦والمتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته المتمم،
وبمقتضى األمر رقم  ٠١ - ٠٦المؤرخ في  ٢٨محرم عام  ١٤٢٧الموافق  ٢٧فبراير سنة  ٢٠٠٦والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم
والمصالحة الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم  ٠٩ - ٠٨المؤرخ في  ١٨صفر عام  ١٤٢٩الموافق  ٢٥فبراير سنة  ٢٠٠٨والمتضمن قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية،
وبعد رأي مجلس الدولة
وبعد مصادقة البرلمان
وبعد األخذ برأي المجلس الدستوري

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه:

الباب
أحكام عامة

األول

المادّة األولى :يھدف ھذا القانون العضوي إلى تعريف األحزاب السياسية ،وتحديد شروط وكيفيات إنشائھا وتنظيمھا وعملھا ونشاطھا ،طبقا
ألحكام المادتين  ٤٢و ١٢٣من الدستور·
المادّة  :٢حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ويضمنه الدستور·
المادّة  :٣الحزب السياسي ھو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس األفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول
بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية.

الما ّدة  :٤يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ،ويتمتع بالشخصية المعنوية واألھلية القانونية واستقاللية التسيير ،ويعتمد في تنظيم ھياكله
وتسييرھا المبادئ الديمقراطية·

الفصل
األھداف واألسس والمبادئ

األول

القسم
األھداف

األول

المادّة  :٥يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في ھيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغالل الدين الذي أفضى إلى
المأساة الوطنية·
كما يمنع من ھذا الحق كل من شارك في أعمال إرھابية ويرفض االعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتھاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف
والتخريب ض ّد األ ّمة ومؤسسات الدولة·
المادّة  :٦ال يجوز ألي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا كامال أو عالمة كاملة أخرى مميّزة يملكھا حزب أو منظّمة وجدا من قبله أو
سبق أن ملكتھا حركة مھما تكن طبيعتھا وكان موقفھا أو عملھا مخالفين لمصالح األ ّمة ومبادئ ثورة أوّل نوفمبر  ١٩٥٤ومثلھا·
القسم
األسس والمبادئ

الثاني

المادّة  :٧يجب أن يكون إنشاء الحزب السياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا ألحكام الدستور وھذا القانون العضوي·
المادّة  :٨ال يجوز طبقا ألحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أھداف مناقضة:








للقيم والمكونات األساسية للھوية الوطنية،
لقيم ثورة أول نوفمبر  ١٩٥٤والخلق اإلسالمي،
للوحدة والسيادة الوطنية،
للحريات األساسية،
الستقالل البالد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمھوري للدولة·
ألمن التراب الوطني وسالمته·

تمنع على األحزاب السياسة كل تبعية للمصالح األجنبية أيا كان شكلھا.
المادّة  :٩ال يمكن الحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو اإلكراه مھما تكن طبيعتھا أو شكلھما·
كما ال يمكنه أن يستلھم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا·
المادّة  :١٠يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوني االنخراط في حزب سياسي واحد من اختيارھما أو االنسحاب منه في أي وقت·
غير أنه ال يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطھم:




القضاة.
أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسالك األمن·

كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري ،وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية وينص القانون األساسي
الذي يخضعون له ،صراحة على تنافي االنتماء ،قطع أية عالقة مع أي حزب سياسي طيلة ھذه العھدة أو الوظيفة·

الفصل
الدور والمھام

الثاني

المادّة  :١١يعمل الحزب السياسي على تشكيل اإلرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر:











المساھمة في تكوين الرأي العام،
الدعوة إلى ثقافة سياسية أصلية،
تشجيع المساھمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة،
تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة،
اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية،
السھر على إقامة وتشجيع عالقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتھا،
العمل على ترقية الحياة السياسية وتھذيب ممارستھا وتثبيت القيم والمقومات األساسية للمجتمع الجزائري ،ال سيما قيم ثورة أول
نوفمبر ١٩٥٤
العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة،
العمل على ترقية حقوق اإلنسان و قيم التسامح.

المادّة  :١٢يعبّر الحزب السياسي عن تطلعاته ويحدد توجھاته العامة ويضبط أھدافه في قانون أساسي وبرنامج سياسي يودعھما لدى الوزارة
المكلفة بالداخلية بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي ،كما يقوم بإبالغ نفس السلطة بأي تغيير يطرأ عليھما·

المادّة  :١٣يساھم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية من خالل التعريف بمشروعه السياسي لدى مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس
الشعبية المحلية·
المادّة  :١٤يمكن السلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة الوطنية·
المادّة  :١٥تتساوى األحزاب السياسية في حق استعمال وسائل اإلعالم العمومية في إطار وضع برامجھا حيز التنفيذ·

تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم·

الباب الثاني

شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي

المادّة  :١٦يخضع تأسيس حزب سياسي إلى الكيفيات اآلتية:





 تصريحا بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية.تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي ،في حالة مطابقة التصريح،
تسليم اعتماد الحزب السياسي بعد التأكيد من استيفاء شروط المطابقة ألحكام ھذا القانون العضوي.

الفصل األول

التصريح بتأسيس الحزب السياسي

القسم األول

الشروط المتعلقة باألعضاء المؤسسين

المادّة  :١٧يجب أن تتوفر في األعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط اآلتية:







أن يكونوا من جنسية جزائرية،
أن يكونوا بالغين سن  ٢٥سنة على األقل،
أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وأالّ يكون قد حكم عليھم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم ير ّد إليھم االعتبار،
أال يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر  ١٩٥٤ومثلھا ،بالنسبة لألشخاص المولودين قبل شھر يوليو سنة ،١٩٤٢
أال يكونوا في حالة منع كما ھو منصوص عليه في المادة  ٥أعاله·

ويجب أن تكون ضمن األعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء·

القسم الثاني

شروط التصريح بتأسيس حزب سياسي

المادّة  :١٨يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية ،ويترتب على ھذا اإليداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح
بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف·

المادّة  :١٩يشتمل الملف المذكور في المادة  ١٨أعاله ،على ما يأتي:




طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثالثة ) (٣أعضاء مؤسسين ،يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات
المحلية ،إن وجدت،
تعھد مكتوب يوقعه عضوان ) (٢مؤسسان على األقل عن كل والية ،منبثقة عن ربع ) (٤/١واليات الوطن على األقل ،ويتضمن ھذا
التعھد ما يأتي:

* احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بھا،

* عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في األجل المنصوص عليھا في المادة  ٢٤أدناه،








مشروع القانون األساسي للحزب في ثالث ) (٣نسخ،
مشروع تمھيدي للبرنامج السياسي،
مستخرجات من عقود ميالد األعضاء المؤسسين،
مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم  ٣لألعضاء المؤسسين،
شھادات الجنسية الجزائرية لألعضاء المؤسسين،
شھادات إقامة األعضاء المؤسسين·

القسم الثالث

دراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي

المادّة  :٢٠للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون ) (٦٠يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي·
ويقوم خالل ھذا األجل بالتحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو ال يستوفي الشروط
كما ھي مح ّددة في المادة  ١٧من ھذا القانون العضوي·
المادّة  :٢١يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام ھذا القانون
العضوي ،ويبلغه إلى األعضاء المؤسسين·

وال يعتد بھذا القرار أمام الغير إال بعد إشھاره من األعضاء المؤسسين في يوميتين إعالميتين وطنيتين على األقل ويذكر في ھذا اإلشھار اسم
ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف األعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعھد المذكور في المادة  ١٩أعاله·
ويسمح النشر لألعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة ) (١واحدة كما ھو محدد في المادة  ٢٤من ھذا
القانون العضوي·
وفي حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي ،يكون قرار الرفض معلال تعليال قانونيا ويكون قابال للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه
ثالثون ) (٣٠يوما من تاريخ التبليغ·
المادّة  :٢٢عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام ھذا القانون العضوي غير متوفرة ،يبلغ قرار
رفض التصريح بالتأسيس معلال قبل انقضاء األجل المذكور في المادة  ٢٠أعاله·
ويكون قرار الرفض قابال للطعن أمام مجلس الدولة ،ويمارس ھذا الطعن األعضاء المؤسسون·
المادّة  :٢٣يع ّد سكوت اإلدارة بعد انقضاء أجل الستين ) (٦٠يوما المتاح لھا ،بمثابة ترخيص الألعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد
المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في األجل المنصوص عليه في ھذا القانون العضوي.

الفصل الثاني

اعتماد الحزب السياسي

القسم األول

المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي

المادّة  :٢٤يعقد األعضاء المؤسسون مؤتمرھم التأسيسي خالل أجل أقصاه سنة ) (١واحدة ابتداء من إشھار الترخيص المنصوص عليه في
المادة  ٢١أعاله ،في يوميتين إعالميتين وطنيتين·
ولكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة ،فإنّه يجب أن يكون ممثال بأكثر من ثلث ) (٣/١عدد الواليات على األقل ،موزعة عبر
التراب الوطني·
يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة ) (٤٠٠وخمسمائة ) (٥٠٠مؤتمر ،منتخبين من طرف ألف وستمائة ) (١٦٠٠منخرط على األقل،
دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر ) (١٦مؤتمرا عن كل والية وعدد المنخرطين عن مائة ) (١٠٠عن كل والية·
ويجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء·
المادّة  :٢٥يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني·
ويثبّت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي:







ألقاب وأسماء األعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين·
عدد المؤتمرين الحاضرين،
مكتب المؤتمر،
المصادقة على القانون األساسي،
ھيئات القيادة واإلدارة،
كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر·

المادّة  :٢٦يصبح الترخيص اإلداري المنصوص عليه في المادة  ٢٤أعاله ،الغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في األجل
المنصوص عليه في المادة  ٢١أعاله ،ويؤدي إلى وقف كل نشاط لألعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليھا في أحكام المادة
 ٧٨من ھذا القانون العضوي·
غير أن ھذا األجل يمكن تمديده ألسباب القوة القاھرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من األعضاء المؤسسين· وال يمكن أن
يتجاوز التمديد مدة ستة ) (٦أشھر·
ويكون رفض تمديد األجل قابال للطعن خالل خمسة عشر ) (١٥يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا االستعجالية·
القسم الثاني

قرار اعتماد الحزب السياسي

المادّة  :٢٧يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة على إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خالل الثالثين ) (٣٠يوما التي تليه بإيداع ملف طلب
االعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية ،مقابل تسليم وصل إيداع حاالت·
المادّة  :٢٨يتكون ملف طلب االعتماد من الوثائق اآلتية:








طلب خطي لالعتماد،
نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،
القانون األساسي للحزب السياسي في ثالث ) (٣نسخ،
برنامج الحزب السياسي في ثالث ) (٣نسخ،
قائمة أعضاء الھيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليھا في المادة  ١٧من ھذا القانون العضوي،
النظام الداخلي للحزب،

المادّة  :٢٩للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين ) (٦٠يوما للتأكد من مطابقة طلب االعتماد مع أحكام ھذا القانون العضوي،
ويمكنه خالل ھذا األجل ،وبعد إجراء التدقيق الالزم ،طلب استكمال الوثائق الناقصة و  /أو استخالف أي عضو في الھيئات القيادية ال يستوفي
الشروط التي ينص عليھا ھذا القانون العضوي،
المادّة  :٣٠يمنح الوزير المكلف بالداخلية االعتماد أو يرفضه ،بعد دراسة الملف المودع ،وفقا ألحكام ھذا القانون العضوي ،ويجب أن يكون
أعاله،
٢٩
المادة
في
المحددة
لآلجال
وفقا
قانونيا
تعليال
معلال
الرفض
قرار
ويكون ھذا القرار قابال للطعن أمام مجلس الدولة·
المادّة  :٣١يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الھيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة
الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية·
المادّة  :٣٢يخول االعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية واألھلية القانونية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمھورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية·
المادّة  :٣٣يكون قرار رفض االعتماد المعلل الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية قابال للطعن أمام مجلس الدولة من قبل األعضاء المؤسسين
خالل شھرين ) (٢من تاريخ تبليغه·
يع ّد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل األعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد .ويسلّم االعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف
بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني·

المادّة  :٣٤يع ّد سكوت اإلدارة بعد انقضاء أجل الستين ) (٦٠يوما المتاح لھا بمثابة اعتماد الحزب السياسي ويبلّغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن
األشكال المنصوص عليھا في المادة  ٣١أعاله·

الفصل
القانون األساسي الحزب السياسي وتعديله

الثالث

القسم
القانون األساسي للحزب السياسي

األول

المادّة  :٣٥يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه األساسي· وينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:








تشكيلة ھيئة المداولة وطريقة انتخابھا وصالحيتھا،
تشكيلة الھيئة التنفيذية وكيفيات انتخابھا وتجديدھا ومدة عھدتھا وصالحياتھا،
أسس الحزب السياسي وأھدافه في ظل احترام الدستور وأحكام ھذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول،
التنظيم الداخلي للحزب،
إجراءات الحل اإلرادي للحزب السياسي،
األحكام المالية·

ينص القانون األساسي على أن تتضمن ھيئة المداولة والھيئة التنفيذية للحزب من بين أعضائھا نسبة ممثلة من المناضالت·
القانون
بإيداع
يوكله
من
صراحة
التأسيسي
المؤتمر
يفوض
يوضع نموذج من القانون األساسي النموذجي تحت التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلية·

األساسي

بوزارة

الداخلية·

القسم الثاني

تعديالت القانون األساسي للحزب السياسي
المادّة  :٣٦تكون التغييرات التي تطرأ على تنظيم الھيئات القيادية وتشكيالتھا طبقا للقانون األساسي والنظام الداخلي للحزب وكذا كل تعديل
للقانون األساسي ،محل تبليغ خالل الثالثين ) (٣٠يوما الموالية للوزير المكلف بالداخلية ،العتمادھا·
للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثالثون ) (٣٠يوما ابتداء من تبليغه التصريح المذكور في الفقرة األولى أعاله ،إلعالن قراره·
يع ّد سكوت اإلدارة بعد انقضاء ھذا األجل بمثابة قبول للتغييرات الحاصلة·
المادّة  :٣٧ال يعتد بالتغييرات المذكورة في المادة  ٣٦أعاله ،إال بعد إشھارھا من قبل الحزب السياسي المعتمد في يوميتين ) (٢إعالميتين
وطنيتين على األقل·

الباب الثالث
تنظيم الحزب السياسي وسيره
الفصل األول

تنظيم الحزب السياسي

المادّة  :٣٨يجب أن تتم إدارة وقيادة األحزاب السياسية بواسطة أجھزة منتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد االختيار
واألشكال·
الشروط
لنفس
وفقا
شفاف
إطار
في
تجديدھا
ويتم
للمنخرطين،
الحر
القسم األول

ھيئات الحزب السياسي وأجھزته

المادّة  :٣٩يحدد القانون األساسي صالحيات ھيئات الحزب السياسي وكيفيات تنظيمھا وسيرھا وفق المبادئ الديمقراطية·

القسم الثاني

ھياكل الحزب السياسي وانتشارھا اإلقليمي

المادّة  :٤٠يعمل الحزب السياسي على إقامة ھياكل مركزية دائمة وھياكل محلية متواجدة على األقل عبر نصف عدد واليات الوطن·

ويجب أن تعبر ھذه الھياكل من خالل تواجدھا عن الطابع الوطني للحزب السياسي·

الفصل الثاني

سير الحزب السياسي ونشاطه

القسم األول

سير الحزب السياسي

المادّة  :٤١يجب أن يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن ھيئاته القيادية·
المادّة  :٤٢يحدد القانون األساسي للحزب السياسي كيفيات وقواعد وإجراءات سيره المعدة طبقا ألحكام ھذا القانون العضوي·
المادّة  :٤٣يحدد النظام الداخلي الحزب السياسي حقوق المنخرطين وواجباتھم وكذا الكيفيات والقواعد واإلجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات
العادية وغير العادية واالجتماعات الدورية للھيئات·
المادّة  :٤٤يتعين على الحزب السياسي إخطار الوزير المكلف بالداخلية بتشكيلة ھيئاته المحلية وكذا كل تغيير يطرأ عليھا ،في أجل ال يتجاوز
ثالثين ) (٣٠يوما·

القسم الثاني

نشاط الحزب السياسي

المادّة  :٤٥يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بحرية في إطار النظام الدستوري ،والطابع الجمھوري ،وأحكام ھذا القانون العضوي
والتشريع الساري المفعول·
المادّة  :٤٦يلتزم الحزب السياسي في إطار نشاطاته باحترام المبادئ واألھداف اآلتية:








خصائص الدولة ورموزھا،
ثوابت األمة،
تبني التعددية السياسية،
ممارسة النھج الديمقراطية في مساره،
نبذ العنف واإلكراه بكل أشكاله،
الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق اإلنسان،
النظام العام،

المادة  :٤٧يمكن الحزب السياسي ،في إطار احترام ھذا القانون العضوي و التشريع المعمول به ،إصدار نشريات إعالمية أو مجالت
المادّة  :٤٨يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات األجنبية في جميع نشاطاته·
المادّة  :٤٩تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول·

القسم الثالث

عالقات الحزب السياسي بالتشكيالت األخرى

المادّة  :٥٠ال يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لھا طابع سياسي·

المادّة  :٥١يمكن الحزب السياسي ربط عالقات مع أحزاب سياسية أجنبية ،غير أنه ال يمكن ربط عالقات تعاون أو عالقات مع حزب سياسي
أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور و /أو القوانين المعمول بھا.

كما ال يمكنه القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزھا ومؤسساتھا ومصالحھا االقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات
أجنبي·
سياسي
تجمع
أو
جمعية
أو
فرع
شكل
تعطيه
أن
شأنھا
من
عالقات
أي
أو

الباب الرابع

أحكام مالية

القسم األول

الموارد

المادّة  :٥٢تمويل نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي:





اشتراكات أعضائه،
الھبات والوصايا والتبرعات،
العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
المساعدات المحتملة التي تقدمھا الدولة·

المادّة  :٥٣تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ،بما فيھم المقيمين بالخارج ،في الحساب المنصوص عليه في المادة  ٦٢من ھذا القانون
العضوي وتحدد ھيئات المداولة والھيئات التنفيذية للحزب مبلغ ھذه االشتراكات·

المادّة  :٥٤يمكن الحزب السياسي أن يتلقى ھبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني ،وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة  ٦٢من
ھذا القانون العضوي·

المادّة  :٥٥ال يمكن أن ترد الھبات والوصايا والتبرعات إال من أشخاص طبيعيين معروفين وال يمكن أن تتجاوز ثالثمائة ) (٣٠٠مرة األجر
الوطني األدنى المضمون لكل ھبة وفي السنة الواحدة وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة  ٦٢من ھذا القانون العضوي·

المادّة  :٥٦يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جھة أجنبية ،بأي صفة كانت وبأي شكل
كان·

المادّة  :٥٧يمكن توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية·

يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري·

المادّة  :٥٨يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليھا في البرلمان ،وعدد منتخباته في
المجالس·

يقيّد مبلغ اإلعانات المحتملة التي تمنحھا الدولة لألحزاب السياسية في ميزانية الدولة·

المادّة  :٥٩يمكن أن تكون المساعدات التي تمنحھا الدولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجھة استعمالھا·

توضح كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم·

المادّة  :٦٠يتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يص ّدق عليه محافظ
حسابات ،وذلك زيادة على التقرير األدبي· ويمنح له اإلبراء بذلك·

الفصل الثاني

المحاسبة والذمة المالية

المادّة  :٦١يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج ،وجردا ألمالكه المنقولة والعقارية·

ويجب عليه تقديم حساباته السنوية إلى اإلدارة المختصة·

المادّة  :٦٢يتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية ،في مقرھا أو لدى فروعھا المتواجدة
عبر التراب الوطني

المادّة  :٦٣يكون تمويل الحزب السياسي موضوع نص خاص ،دون اإلخالل بأحكام ھذا القانون العضوي·

الباب الخامس

توقيف الحزب السياسي وحله والطعون

الفصل األول

توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده

المادّة  :٦٤دون اإلخالل بأحكام ھذا القانون العضوي واألحكام التشريعية األخرى ،وفي حالة خرق األعضاء المؤسسين للحزب للقوانين
المعمول بھا أو اللتزاماتھم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده ،وفي حالة االستعجال واالضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام ،يمكن
الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف بقرار معلل تعليال قانونيا ،كل النشاطات الحزبية لألعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لھذه
النشاطات·

يبلغ القرار فور صدوره لألعضاء المؤسسين ويكون قليال للطعن أمام مجلس الدولة·

الفصل الثاني
توقيف الحزب السياسي المعتمد وحلّه

المادّة  :٦٥عندما تكون المخالفات المنصوص عليھا في إطار تطبيق ھذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد ّ
فإن توقيف الحزب أو حلّه أو غلق
مقراته ال يمكن أن يتم إال بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف بالداخلية قانونا·

القسم األول

توقيف الحزب السياسي

المادّة  :٦٦ينجر عن مخالفة الحزب السياسي ألحكام ھذا القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاته ،الذي يصدر عن مجلس الدولة·

ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته·

المادّة  :٦٧يسبق توقيف النشاطات المنصوص عليه في المادة  ٦٦أعاله تبليغ إعذار من قبل الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي المعني
بضرورة المطابقة مع أحكام ھذا القانون العضوي في أجل محدد·

وبانقضاء ھذا األجل ،وفي حالة عدم االستجابة لإلعذار ،يفصل مجلس الدولة في توقيف نشاط الحزب السياسي المعني بناء على إخطاره من
الوزير المكلف بالداخلية·

القسم الثاني

حل الحزب السياسي

المادّة  :٦٨يمكن أن يكون حل الحزب السياسي إما إراديا إ ّما عن طريق القضاء·

المادّة  :٦٩يوضح القانون األساسي إجراء الحل اإلرادي للحزب السياسي· ويتم من قبل الھيئة العليا للحزب·

يتم إعالم الوزير المكلف بالداخلية بانعقاد ھذه الھيئة وبموضوعھا·

المادّة  :٧٠يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة:






قيام الحزب بنشاطات مخالفة ألحكام ھذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليھا في قانونه األساسي،
عدم تقديمه مرشحين ألربعة ) (٤انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على األقل،
العود في مخالفة أحكام المادة  ٦٦أعاله ،بعد أول توقيف،
ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليھا في القانون األساسي·

المادّة  :٧١يمكن الوزير المكلف بالداخلية ،في حالة االستعجال وقبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة ،اتخاذ جميع التدابير التحفظية
الضرورية ،لتجنب أو مواجھة أو إيقاف وضعيات االستعجال وخرق القوانين المعمول بھا·
ويمكن الحزب السياسي المعني ،في ھذه الحالة ،تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا االستعجالية لطلب إلغاء اإلجراء التحفظي
المقرر وال يوقف إيداع ھذا الطعن تنفيذ القرار·

المادّة  :٧٢يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي:





توقف نشاطات كل ھيئاته،
غلق مقراته،
توقف نشرياته،
تجميد حساباته·

المادّة  :٧٣يترتب على الحل النھائي للحزب السياسي أيلولة أمالكه طبقا لقانونه األساسي ما لم ينص قرار قضائي على خالف ذلك·
الفصل الثالث

الطعن القضائي

المادّة  :٧٤تعفى األحزاب السياسية من الرسوم القضائية في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق ھذا القانون العضوي·
المادّة  :٧٥يكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق أحكام ھذا القانون العضوي.
المادّة  :٧٦يفصل مجلس الدولة في القضايا المطروحة عليه في أجل شھرين ) (٢ابتداء من تاريخ إيداع العريضة االفتتاحية·
يكون للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف للتنفيذ ،باستثناء التدابير التحفظية·

الباب السادس

أحكام جزائية

المادّة  :٧٧يتابع ويعاقب األعضاء القياديون وأعضاء الحزب السياسي على المخالفات المنصوص عليھا في ھذا القانون العضوي والتشريع
الساري المفعول·
المادّة  :٧٨يعاقب بغرامة تتراوح بين ثالثمائة ألف دينار ) ٣٠٠.٠٠٠دج( وستمائة ألف دينار ) ٦٠٠.٠٠٠دج( ،كل من يخالف أحكام ھذا
القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته·
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يدير حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تأسيسه خالل مدة توقيفه أو بعد حله·
المادّة  :٧٩يعاقب على تحويل أو اختالس أمالك الحزب السياسي وكذا استعمالھا ألغراض شخصية ،طبقا للتشريع المعمول به.
المادّة  :٨٠تطبق العقوبات المنصوص عليھا في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط
الحزب السياسي وتسييره·
المادّة  :٨١يعاقب أعضاء الحزب السياسي الذين ينظمون اجتماعات ومظاھرات عمومية مخالفة ألحكام القانون رقم  ٢٨ - ٨٩المؤرخ في ٣١
ديسمبر سنة  ١٩٨٩المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،بالعقوبات المنصوص عليھا في ھذا القانون ،دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليھا في
نصوص أخرى·

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية
المادّة  :٨٢يجب أن تكون ملفات تأسيس األحزاب السياسية المودعة قبل إصدار ھذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية ،والتي لم يتم
الرد عليھا ،محل مطابقة ألحكام ھذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة·
المادّة  :٨٣يلغى األمر رقم  ٠٩ - ٩٧المؤرخ في  ٢٧شوال عام  ١٤١٧الموافق  ٦مارس سنة  ١٩٩٧والمتضمن القانون العضوي المتعلق
باألحزاب السياسية·
المادّة  :٨٤ينشر ھذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمھوريّة الجزائريّة ال ّديمقراطيّة ال ّشعبيّة·

ح ّرر بالجزائر في  ١٨صفر عام  ١٤٣٣الموافق  ١٢يناير سنة ·٢٠١٢
عبد العزيز بوتفليقة

