دســـتــــور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجريدة الرسمية رقم  76المؤرخة في  8ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم  03-02المؤرخ في  10أبريل  2002الجريدة الرسمية رقم  25المؤرخة في  14أبريل 2002
القانون رقم  19-08المؤرخ في  15نوفمبر  2008الجريدة الرسمية رقم  63المؤرخة في  16نوفمبر 2008

ديباجــة
الشححححححعب الجححححححزائري شححححححعب حححححححر ،ومصححححححمم علححححححى البقححححححاء حححححححرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد ،جعلت الجزائر دائما
منبححححححححححححححححححت الحريححححححححححححححححححة ،وأرض العححححححححححححححححححزة والكرامححححححححححححححححححة.
لقححد عرفححت الجححزائر فححي أعححز اللحظححات الحاسححمة الححتي عاشححها البحححر البيححض
المتوسط ،كيف تجد فحي أبنائهحا ،منحذ العهحد النوميحدي ،والفتحح السحلمي ،ححتى
الحححروب التحريريححة مححن السححتعمار ،روادا للحريححة ،والوحححدة والرقححي ،وبنححاة دول
ديمقراطية مزدهرة ،طوال فترات المجد والسلم.
وكان أول نوفمبر  1954نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما
لمقاومة ضروس ،واجهت بها مختلف العتداءات على ثقافتها ،وقيمها ،والمكونحات
الساسية لهويتها ،وهي السلم والعروبة والمازيغية .وتمتد جذور نضحالها اليحوم
في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
لقد تجمحع الشحعب الجحزائري فحي ظحل الحركحة الوطنيحة ،ثحم انضحوى تححت لحواء
جبهححة التحريححر الححوطني ،وقححدم تضحححيات جسححاما مححن أجححل أن يتكفححل بمصححيره
الجمححاعي فححي كنححف الحريححة والهويححة الثقافيححة الوطنيححة المسححتعادتين ،ويشححيد
مؤسساته الدستورية الشعبية الصيلة.
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذلحه خيحرة أبنحاء الجحزائر محن تضححيات فحي
الحرب التحريرية الشعبية بالستقلل ،وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمححان الشححعب بالختيححارات الجماعيححة مكنححه مححن تحقيححق انتصححارات كححبرى،
طبعتهحا اسحتعادة الحثروات الوطنيحة بطابعهحا ،وجعلتهحا دولحة فحي خدمحة الشحعب
وحده ،تمارس سلطاتها بكل استقللية ،بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشححعب الجححزائري ناضححل ويناضححل دومححا فححي سححبيل الحريححة والديمقراطيححة،
ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ،أساسها مشاركة كل جزائري
وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية ،والقدرة على تحقيق العدالة الجتماعية،
والمساواة ،وضمان الحرية لكل فرد.
فالدسححتور يجسححم عبقريححة الشححعب الخاصححة ،ومرآتححه الصححافية الححتي تعكححس
تطلعححاته ،وثمححرة إصححراره ،ونتححاج التحححولت الجتماعيححة العميقححة الححتي أحححدثها،
وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدسححتور فححوق الجميححع ،وهححو القححانون الساسححي الححذي يضححمن الحقححوق
والحريححات الفرديححة والجماعيححة ،ويحمححي مبححدأ حريححة اختيححار الشححعب ،ويضححفي
الشححرعية علححى ممارسححة السححلطات ،ويكفححل الحمايححة القانونيححة ،ورقابححة عمححل
السلطات العمومية فحي مجتمحع تسحوده الشحرعية ،ويتحقحق فيحه تفتحح النسحان
بكل أبعاده.
فالشححعب المتحصححن بقيمححه الروحيححة الراسححخة ،والمحححافظ علححى تقاليححده فححي
التضامن والعدل ،واثق في قدرته على المساهمة الفعالة فحي التقحدم الثقحافي،
والجتماعي ،والقتصادي ،في عالم اليوم والغد.
إن الجححزائر ،أرض السححلم ،وجححزء ل يتجححزأ مححن المغححرب العربححي الكححبير ،وأرض

عربية ،وبلد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ،ثحورة أول نوفمحبر ،ويشحرفها
الحترام الذي أحرزته ،وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضححايا العادلححة
في العالم.
وفخر الشعب ،وتضحياته ،وإحساسه بالمسؤوليات ،وتمسكه العريحق بالحريحة،
والعدالة الجتماعية ،تمثل كلها أحسن ضمان لحترام مبادئ هحذا الدسحتور الحذي
يصادق عليه وينقله إلى الجيال القادمة ورثة رواد الحرية ،وبناة المجتمع الحر.

البـاب الول
المبـادئ العـامـة التـي تـحكم المـجتـمع الجـزائـري
الفـصـل الول  :الجـزائـر
المادة الولى  :الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.وهي وحدة ل تتجزأ.
المادة  : 2السلم دين الدولة.
المادة  : 3اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
 :تمـــــــــــــازيغت هـــــــــــــي كـــــــــــــذلك لغـــــــــــــة وطنيـــــــــــــة.
المـــــــــــــادة  3مكـــــــــــــرر
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
المادة  : 4عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
 :العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر  1954وهما غير قــابلين للتغييــر.
المادة 5
هــــــذان الرمــــــزان مــــــن رمــــــوز الثــــــورة ،همــــــا رمــــــزان للجمهوريــــــة بالصــــــفات التاليــــــة:
 - 1علـــــــــم الجـــــــــزائر أخضـــــــــر وأبيـــــــــض تتوســـــــــطه نجمـــــــــة وهلل أحمـــــــــرا اللـــــــــون.
 - 2النشـــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــوطني هـــــــــــــــــو "قســـــــــــــــــما" بجميـــــــــــــــــع مقـــــــــــــــــاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة.
الفـصـل الثـانـي  :الشـعب
المـــــــــــــــــــــــادة  : 6الشـــــــــــــــــــــــعب مصـــــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المـــــــــــــــــــــادة  : 7الســـــــــــــــــــــلطة التأسيســـــــــــــــــــــية ملـــــــــــــــــــــك للشـــــــــــــــــــــعب.
يمـــــــــارس الشـــــــــعب ســـــــــيادته بواســـــــــطة المؤسســـــــــات الدســـــــــتورية الـــــــــتي يختارهـــــــــا.
يمــــــارس الشــــــعب هــــــذه الســــــيادة عــــــن طريــــــق الســــــتفتاء وبواســــــطة ممثليــــــه المنتخــــــبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
المــــــــــادة  : 8يختــــــــــار الشــــــــــعب لنفســــــــــه مؤسســــــــــات ،غايتهــــــــــا مــــــــــا يــــــــــأتي:
 المحافظـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــتقلل الـــــــــــــــــــــوطني ،ودعمـــــــــــــــــــــه، المحافظــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الهويــــــــــــــــة ،والوحــــــــــــــــدة الوطنيــــــــــــــــة ،ودعمهــــــــــــــــا، حمايـــــــة الحريـــــــات الساســـــــية للمـــــــواطن ،والزدهـــــــار الجتمـــــــاعي والثقـــــــافي للمـــــــة، القضــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــتغلل النســــــــــــــــــــــان للنســــــــــــــــــــــان، حماية القتصاد الوطني من أي شكل من أشــكال التلعــب ،أو الخـتـــلس ،أو الســتحواذ ،أو المصــادرة غيــرالمشروعة.
المــــــــــــــــادة  : 9ل يجــــــــــــــــوز للمؤسســــــــــــــــات أن تقــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي:
 -الممارســــــــــــــــــــــــات القطاعيــــــــــــــــــــــــة ،والجهويــــــــــــــــــــــــة ،والمحســــــــــــــــــــــــوبية،

 إقامــــــــــــــــــــــــــــــة علقــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــتغلل والـــــــــــــــــــــــــــــــتبعية،خُلق السلمي وقيم ثورة نوفمبر.
 السلوك المخالف لل ُالمــــــــــــــــــادة  : 10الشــــــــــــــــــعب حــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي اختيــــــــــــــــــار ممثليــــــــــــــــــه.
ل حدود لتمثيل الشعب ،إل ما نص عليه الدستور وقانون النتخابات.
الفـصل الثـالـث  :الدولة
المــــــــادة  : 11تســــــــتمد الدولــــــــة مشــــــــروعيتها وســــــــبب وجودهــــــــا مــــــــن إرادة الشــــــــعب.
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارها  " :بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب وللشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب".
وهي في خدمته وحده .
المــــادة ُ : 12تمــــاَرس ســــيادة الدولــــة علــــى مجالهــــا الــــبري ،ومجالهــــا الجــــوي ،وعلــــى مياههــــا.
كما ُتماِرس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كـل منطقـة مـن مختلـف منـاطق المجـال البحـري
التي ترجع إليها.
المادة  : 13ل يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المــــــادة  : 14تقــــــوم الدولــــــة علـــــى مبــــــادىء التنظيــــــم الــــــديمقراطي والعدالــــــة الجتماعيــــــة .
المجلس المنتخب هو الطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ،ويراقب عمل السلطات العمومية.
المـــــــــــادة  : 15الجماعـــــــــــات القليميـــــــــــة للدولـــــــــــة هـــــــــــي البلديـــــــــــة والوليـــــــــــة.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
المـادة  : 16يمثـل المجلـس المنتخـب قاعـدة الــلمركزية ،ومكـان مشـاركة المـواطنين فـي تسـيير الشـؤون
العمومية.
المــــــــــــادة  : 17الملكيــــــــــــة العامــــــــــــة هــــــــــــي ملــــــــــــك المجموعــــــــــــة الوطنيــــــــــــة.
وتشمل باطن الرض ،والمناجم ،والمقالع ،والموارد الطبيعية للطاقة ،والثروات المعدنية الطبيعية والحيــة ،فــي
مختلــــــــــــــف منــــــــــــــاطق الملك الوطنيــــــــــــــة البحريــــــــــــــة ،والميــــــــــــــاه ،والغابــــــــــــــات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية ،والنقل البحري والجوي ،والبريد والمواصلت السلكية والـــلسلكية ،وأملكــا
أخرى محددة في القانون.
المـــــــــــــــــــــــــادة  : 18الملك الوطنيـــــــــــــــــــــــــة يحـــــــــــــــــــــــــددها القـــــــــــــــــــــــــانون.
وتتكــــون مــــن الملك العموميــــة والخاصــــة الــــتي تملكهــــا كــــل مــــن الدولــــة ،والوليــــة ،والبلديــــة.
يتم تسيير الملك الوطنية طبقا للقانون.
المــــــــــــادة  : 19تنظيــــــــــــم التجــــــــــــارة الخارجيــــــــــــة مــــــــــــن اختصــــــــــــاص الدولــــــــــــة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة  : 20ل يتم نزع الملكية إل في إطار القانون .ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ،ومنصف.
المادة  : 21ل يمكن أن تكون الوظــائف فــي مؤسســات الدولــة مصــدرا للــثراء ،ول وسـيلة لخدمــة المصــالح
الخاصة.
المادة  : 22يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة  : 23عدم تحيز الدارة يضمنه القانون.
المادة  : 24الدولة مسؤولة عن أمن الشخاص والممتلكات ،وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.

المـــادة  : 25تنتظـــم الطاقـــة الدفاعيـــة للمـــة ،ودعمهـــا ،وتطويرهـــا ،حـــول الجيـــش الـــوطني الشـــعبي.
تتمثل المهمة الدائمـة للجيــش الــوطني الشــعبي فــي المحافظـة علــى الســتقلل الــوطني ،والــدفاع عــن الســيادة
الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
كما يضطلع بالدفاع عن وحــدة البلد ،وســلمتها الترابيـة ،وحمايــة مجالهــا الــبري والجــوي ،ومختلــف منــاطق
أملكها البحرية.
المادة  : 26تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المســاس بالســيادة المشــروعة للشــعوب الخــرى
وحريتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
وتبذل جهدها لتسوية الخلفات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة  : 27الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والقتصــادي ،والحــق
في تقرير المصير ،وضد كل تمييز عنصري.
المادة  : 28تعمل الجزائر من أجل دعم التعـاون الـدولي ،وتنميـة العلقـات الوديـة بيـن الـدول ،علـى أسـاس
المســاواة ،والمصــلحة المتبادلــة ،وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة .وتتبنــى مبــادئ ميثــاق المــم المتحــدة
وأهدافـه.
الفـصـل الرابــع  :الحقوق والحريات
المادة  : 29كل المواطنين سواسية أمام القانون .ول يمكن أن ُيتذّرع بأي تمييــز يعــود ســببه إلــى المولــد ،أو
العرق ،أو الجنس ،أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،شخصي أو اجتماعي.
المـــــــــــــــــــادة  : 30الجنســـــــــــــــــــية الجزائريـــــــــــــــــــة ،معرفـــــــــــــــــــة بالقـــــــــــــــــــانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية ،والحتفاظ بها ،أو فقدانها ،أو إسقاطها ،محددة بالقانون.
المادة  : 31تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات بإزالــة
العقبــات الــتي تعــوق تفتــح شخصــية النســان ،وتحــول دون مشــاركة الجميــع الفعليــة فــي الحيــاة السياســية،
والقتصادية ،والجتماعية ،والثقافية.
 :تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجــالس
المادة  31مكرر
المنتخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المـــــــــادة  : 32الحريـــــــــات الساســـــــــية وحقـــــــــوق النســـــــــان والمـــــــــواطن مضـــــــــمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات ،واجُبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا علـى
حرمته.
سلمته ،وعدم انتهاك ُ
المادة  : 33الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعيــة عــن الحقــوق الساســية للنســان وعــن الحريــات الفرديــة
والجماعية ،مضمون.
حرمـــــــــــــة النســـــــــــــان.
المـــــــــــــادة  : 34تضـــــــــــــمن الدولـــــــــــــة عـــــــــــــدم انتهـــــــــــــاك ُ
ظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
وُيح َ
المادة  : 35يعاقب القانون على المخالفــات المرتَكبــة ضــد الحقــوق والحريــات ،وعلــى كــل مــا يمــس ســلمة
النسان البدنية والمعنوية.
حرمة حرية الرأي.
حرمة حرية المعتقد ،و ُ
المادة  : 36ل مساس ب ُ
المادة  : 37حرية التجارة والصناعة مضمونة ،وتمارس في إطار القانون.

المــــــــادة  : 38حريــــــــة البتكــــــــار الفكــــــــري والفنــــــــي والعلمــــــــي مضــــــــمونة للمــــــــواطن.
حقــــــــــــــــــــــــــــــــوق المؤلــــــــــــــــــــــــــــــــف يحميهــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــانون.
ل يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والعلم إل بمقتضى أمر قضائي.
حرمـــة حيـــاة المـــواطن الخاصـــة ،وحرمـــة شرفــــه ،ويحميهمـــا القـــانون.
المـــادة  : 39ل يجـــوز انتهـــاك ُ
سرية المراسلت والتصالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
حرمـــــــــــــة المســـــــــــــكن.
المـــــــــــــادة  : 40تضـــــــــــــمن الدولـــــــــــــة عـــــــــــــدم انتهـــــــــــــاك ُ
فل تفــــــــــــــــتيش إل بمقتضــــــــــــــــى القــــــــــــــــانون ،وفــــــــــــــــي إطــــــــــــــــار احترامـــــــــــــــــه.
ول تفتيش إل بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة  : 41حريات التعبير ،وإنشاء الجمعيات ،والجتماع ،مضمونة للمواطن.
المـــــــــادة  : 42حـــــــــق إنشـــــــــاء الحـــــــــزاب السياســـــــــية معـــــــــترف بـــــــــه ومضـــــــــمون.
ول يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الساسية ،والقيم والمكونات الساســية للهويـة الوطنيـة ،والوحــدة
الوطنيــة ،وأمــن الــتراب الــوطني وســلمته ،واســتقلل البلد ،وســيادة الشــعب ،وكــذا الطــابع الــديمقراطي
والجمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري للدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور ،ل يجوز تأسيس الحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو
جنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي.
ول يجوز للحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصــر المبينــة فــي الفقــرة الســابقة.
ظــــر علــــى الحــــزاب السياســــية كــــل شــــكل مــــن أشــــكال التبعيــــة للمصــــالح أو الجهــــات الجنبيــــة.
ُيح َ
ل يجــوز أن يلجــأ أي حــزب سياســي إلــى اســتعمال العنــف أو الكــراه مهمــا كــانت طبيعتهمــا أو شــكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المـــــــــــــــــــــادة  : 43حـــــــــــــــــــــق إنشـــــــــــــــــــــاء الجمعيـــــــــــــــــــــات مضـــــــــــــــــــــمون.
تشـــــــــــــــــــــــجع الدولـــــــــــــــــــــــة ازدهـــــــــــــــــــــــار الحركـــــــــــــــــــــــة الجمعويـــــــــــــــــــــــة.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
ق لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية ،أن يختار بحرية مــوطن إقــامته ،وأن يتنقــل
المادة  : 44يح ّ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة  : 45كل شخص ُيعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته ،مــع كــل الضــمانات الــتي يتطلبهــا
القانون.
المادة  : 46ل إدانة إل بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة  : 47ل ُيتابع أحد ،ول ُيوقف أو ُيحتجز ،إل في الحالت المحددة بالقانون ،وطبقــا للشــكال الــتي نــص
عليها.
المادة  : 48يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية ،ول يمكــن أن يتجــاوز مــدة
ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأربعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ) ( 48ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة.
يملـــــــــك الشـــــــــخص الـــــــــذي يوقـــــــــف للنظـــــــــر حـــــــــق التصـــــــــال فـــــــــورا بأســـــــــرته.
ول يمكـــــن تمديـــــد مـــــدة التوقيـــــف للنظـــــر ،إل اســـــتثناء ،ووفقـــــا للشـــــروط المحـــــددة بالقـــــانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ،يجب أن ُيجرى فحص طبي على الشــخص الموقـوف ،إن طلـب ذلـك ،علـى أن
ُيعلم بهذه المكانية.
المــــــــــادة  : 49يــــــــــترتب علــــــــــى الخطــــــــــإ القضــــــــــائي تعــــــــــويض مــــــــــن الدولــــــــــة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.

خب.
خب وُينت َ
المادة  : 50لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن َينَت ِ
المادة  : 51يتساوى جميع المواطنين فــي تقلــد المهــام والوظــائف فــي الدولــة دون أيــة شــروط أخــرى غيــر
الشروط التي يحددها القانون.
المــــــــــــــــــــــــــــادة  : 52الملكيــــــــــــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــــــــــــة مضــــــــــــــــــــــــــــمونة.
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الرث مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمون.
الملك الوقفية وأملك الجمعيات الخيرية ُمعتَرف بها ،ويحمي القانون تخصيصها.
المــــــــــــــــــــــادة  : 53الحــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــي التعليــــــــــــــــــــــم مضــــــــــــــــــــــمون.
التعليــــــــــــــم مجــــــــــــــاني حســــــــــــــب الشــــــــــــــروط الــــــــــــــتي يحــــــــــــــددها القــــــــــــــانون.
التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري.
تنظـــــــــــــــــــــــــــــــم الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة المنظومـــــــــــــــــــــــــــــــة التعليميـــــــــــــــــــــــــــــــة.
تسهر الدولة على التساوي في اللتحاق بالتعليم ،والتكوين المهني.
المــــــــــــــــــــادة  : 54الرعايــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحية حــــــــــــــــــــق للمــــــــــــــــــــواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من المراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المـــــــــــــــــادة  : 55لكـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــواطنين الحـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــي العمـــــــــــــــــل.
يضـــــــمن القـــــــانون فـــــــي أثنـــــــاء العمـــــــل الحـــــــق فـــــــي الحمايـــــــة ،والمـــــــن ،والنظافـــــــة.
الحق في الراحة مضمون ،ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة  : 56الحق النقابي ُمعتَرف به لجميع المواطنين.
المــــــادة  : 57الحــــــق فــــــي الضــــــراب معــــــترف بــــــه ،وُيمــــــاَرس فــــــي إطــــــار القــــــانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق ،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الــوطني والمـن ،أو فـي
جميع الخدمات أو العمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة  : 58تحظى السرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة  : 59ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا ســن العمــل ،والــذين ل يســتطيعون القيــام بــه ،والــذين
عجزوا عنه نهائيا ،مضمونة.
الفصل الخـامس  :الواجبات
المـــــــــــــــــــــــــــــادة  : 60ل يعـــــــــــــــــــــــــــــذر بجهـــــــــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــــــــانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة  : 61يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلل البلد وسيادتها وسلمة ترابها الوطني وجميــع
رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانــة والتجســس والــولء للعــدو ،وعلــى جميــع الجــرائم المرتَكبــة ضــد أمــن
الدولة.
 :علــــى كــــل مــــواطن أن يــــؤدي بــــإخلص واجبــــاته تجــــاه المجموعــــة الوطنيــــة.
المــــادة 62
الــــتزام المــــواطن إزاء الــــوطن وإجباريــــة المشــــاركة فــــي الــــدفاع عنــــه ،واجبــــان مقدســــان دائمــــان.
تضـــــمن الدولـــــة احـــــترام رمـــــوز الثـــــورة ،وأرواح الشـــــهداء ،وكرامـــــة ذويهـــــم ،والمجاهـــــدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للجيال الناشئة.
المادة  : 63يمارس كل واحد جميع حرياته ،في إطار احــترام الحقــوق المعــترف بهــا للغيــر فــي الدســتور ،ل
سيما احترام الحق في الشرف ،وستر الحياة الخاصة ،وحماية السرة والشبيبة والطفولـة.

المــــــــــــــادة  : 64كــــــــــــــل المــــــــــــــواطنين متســــــــــــــاوون فــــــــــــــي أداء الضــــــــــــــريبة.
ويجــــب علــــى كــــل واحــــد أن يشــــارك فــــي تمويــــل التكــــاليف العموميــــة ،حســــب قــــدرته الضــــريبية.
ل يجــــــــــــــــوز أن ُتحــــــــــــــــَدث أيــــــــــــــــة ضــــــــــــــــريبة إل بمقتضــــــــــــــــى القــــــــــــــــانون.
ول يجوز أن ُتحَدث بأثر رجعي ،أية ضريبة ،أو جباية ،أو رسم ،أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة  : 65يجازي القانون الباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم ،كما يجازي البناء على القيــام
بواجب الحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة  : 66يجب على كل مواطن أن يحمــي الملكيــة العامــة ،ومصــالح المجموعــة الوطنيــة ،ويحــترم ملكيــة
الغير.
المادة  : 67يتمتع كل أجنـبي ،يكــون وجـوده فـوق الـتراب الـوطني قانونيـا ،بحمايـة شخصـه وأملكـه طبقـا
للقانون.
المادة  : 68ل ُيسّلم أحد خارج التراب الوطني إل بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة  : 69ل يمكن بأي حال من الحوال أن ُيسّلم أو ُيطرد لجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

الباب الثاني
تنـظـيم السلطـات
الفـصـل الول  :السلطـة التـنفيذية
المـــــــــادة  : 70يجســـــــــد رئيـــــــــس الجمهوريـــــــــة ،رئيـــــــــس الدولـــــــــة ،وحـــــــــدة المـــــــــة.
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور.
ويجســــــــــــــــــــــــــــــد الدولــــــــــــــــــــــــــــــة داخــــــــــــــــــــــــــــــل البلد وخارجهــــــــــــــــــــــــــــــا.
له أن يخاطب المة مباشرة .
خـــــب رئيـــــس الجمهوريـــــة ،عـــــن طريـــــق القـــــتراع العـــــام المباشـــــر والســـــري.
المـــــادة ُ : 71ينت َ
يتـــم الفـــوز فـــي النتخـــاب بالحصـــول علـــى الغلبيـــة المطلقـــة مـــن أصـــوات النـــاخبين المعـــبر عنهـــا.
ويحدد القانون الكيفيات الخرى للنتخابات الرئاسية.
المادة  : 72يمارس رئيس الجمهورية ،السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
خـــــــــب لرئاســـــــــة الجمهوريـــــــــة إل المترشـــــــــح الـــــــــذي:
المـــــــــادة  : 73ل يحـــــــــق أن ُينت َ
 يتمتـــــــــــــــــــــع ،فقـــــــــــــــــــــط ،بالجنســـــــــــــــــــــية الجزائريـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــلية، يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم، يكـــــــــــــون عمـــــــــــــره أربعيـــــــــــــن ) ( 40ســـــــــــــنة كاملـــــــــــــة يـــــــــــــوم النتخـــــــــــــاب، يتمتــــــــــــــــــــــع بكامــــــــــــــــــــــل حقــــــــــــــــــــــوقه المدنيــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــية، ُيثِبــــــــــــــــــــــــــــــت الجنســــــــــــــــــــــــــــــية الجزائريــــــــــــــــــــــــــــــة لزوجــــــــــــــــــــــــــــــه، ُيثِبــــــت مشــــــاركته فــــــي ثــــــورة أول نوفمــــــبر  1954إذا كــــــان مولــــــودا قبــــــل يوليــــــو ،1942 ُيثِبــت عــدم تــورط أبــويه فــي أعمــال ضــد ثــورة أول نوفمــبر  1954إذا كــان مولــودا بعــد يوليــو ،1942 يقـــــــدم التصـــــــريح العلنـــــــي بممتلكـــــــاته العقاريـــــــة والمنقولـــــــة داخـــــــل الـــــــوطن وخـــــــارجه.تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
 :مــــــــــــــدة المهمــــــــــــــة الرئاســــــــــــــية خمــــــــــــــس ) (5ســــــــــــــنوات.
المــــــــــــــادة 74
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.

المـادة  : 75يـؤدي رئيـس الجمهوريـة اليميـن أمـام الشـعب بحضـور جميـع الهيئات العليـا فـي المـة ،خلل
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي لنتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه.
ويباشر مهمته فور أدائـه اليمين.
المادة  : 76يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص التي:

 :يضطلع رئيس الجمهورية ،بالضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
المادة 77
الدســــــــــــــــــــــــــــتور ،بالســــــــــــــــــــــــــــلطات والصــــــــــــــــــــــــــــلحيات التيــــــــــــــــــــــــــــة:
 - 1هــــــــــــــــو القــــــــــــــــائد العلــــــــــــــــى للقــــــــــــــــوات المســــــــــــــــلحة للجمهوريــــــــــــــــة،
 - 2يتــــــــــــــــــــــــــــــولى مســــــــــــــــــــــــــــــؤولية الــــــــــــــــــــــــــــــدفاع الــــــــــــــــــــــــــــــوطني،
 - 3يقـــــــــــــــــــــرر السياســـــــــــــــــــــة الخارجيـــــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــــة ويوجههـــــــــــــــــــــا،
 - 4يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء،
 - 5يعيـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــوزير الول وينهـــــــــــــــــــــــــــــي مهـــــــــــــــــــــــــــــامه،
 - 6يمكن رئيس الجمهورية أن يفــوض جــزءا مــن صــلحياته للــوزير الول لرئاســة اجتماعــات الحكومــة ،مــع
مراعـــــــــــــــــــــــاة أحكـــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــادة  87مـــــــــــــــــــــــن الدســـــــــــــــــــــــتور،
 - 7يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الول بغرض مساعدة الوزير الول في ممارســة وظــائفه ،وينهــي
مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهم،
 - 8يوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الرئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية،
 - 9لــــــــــه حــــــــــق إصــــــــــدار العفــــــــــو وحــــــــــق تخفيــــــــــض العقوبــــــــــات أو اســــــــــتبدالها،
 - 10يمكنــــه أن يستشــــير الشــــعب فــــي كــــل قضــــية ذات أهميــــة وطنيــــة عــــن طريــــق الســــتفتاء،

 - 11يـــــــــــــــــــــبرم المعاهـــــــــــــــــــــدات الدولــــــــــــــــــــــية ويصـــــــــــــــــــــادق عليهـــــــــــــــــــــا،
 - 12يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المـــــــــادة  : 78يعيـــــــــن رئيـــــــــس الجمهوريـــــــــة فـــــــــي الوظـــــــــائف والمهـــــــــام التيـــــــــة :
 - 1الوظــــــــــــــــائف والمهــــــــــــــــام المنصــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي الدســــــــــــــــتور،
 - 2الوظـــــــــــــــــــــائف المدنيـــــــــــــــــــــة والعســـــــــــــــــــــكرية فـــــــــــــــــــــي الدولــــــــــــــــــــــة،
 - 3التعيينــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي تتــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــوزراء،
 - 4رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 - 5الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام للحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 - 6محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر،
 - 7القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة،
 - 8مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولو أجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،
 - 9الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهوريــة والمبعــوثين فــوق العــادة إلــى الخــارج ،وينهــي مهــامهم ،ويتســلم
أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
 :يعيـــــن رئيـــــس الجمهوريـــــة أعضـــــاء الحكومـــــة بعـــــد استشـــــارة الـــــوزير الول.
المـــــادة 79
ينفـــــذ الـــــوزير الول برنامـــــج رئيـــــس الجمهوريـــــة ،وينســـــق مـــــن أجـــــل ذلـــــك ،عمـــــل الحكومـــــة.
يضبط الوزير الول مخطط عمله لتنفيذه ،ويعرضه في مجلس الوزراء.
 :يقــدم الــوزير الول مخطــط عملــه إلــى المجلــس الشــعبي الــوطني للموافقــة عليــه .وُيجــري
المــادة 80
المجلــــــــــــــس الشــــــــــــــعبي الــــــــــــــوطني لهــــــــــــــذا الغــــــــــــــرض مناقشــــــــــــــة عامــــــــــــــة.
ويمكن الوزير الول أن يكيف مخطط العمل هذا ،على ضـوء هـذه المناقشـة ،بالتشـاور مـع رئيـس الجمهوريـة.
يقــدم الــوزير الول عرضــا حــول مخطــط عملــه لمجلــس المــة مثلمــا وافــق عليــه المجلــس الشــعبي الــوطني.
يمكن مجلس المة أن يصدر لئحة.
 :يقــدم الــوزير الول اســتقالة الحكومــة لرئيــس الجمهوريــة فــي حالــة عــدم موافقــة المجلــس
المادة 81
الشــــــــــــــــــــــــعبي الــــــــــــــــــــــــوطني علــــــــــــــــــــــــى مخطــــــــــــــــــــــــط عملــــــــــــــــــــــــه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
صــــل مــــن جديــــد موافقــــة المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ينحــــل وجوبــــا.
المــــادة  : 82إذا لــــم تح ُ
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخــاب المجلــس الشــعبي الــوطني وذلــك فــي أجــل
أقصاه ثلثة ) (3أشهر.
المادة  : 83ينفذ الوزير الول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المـــادة  : 84تقـــدم الحكومـــة ســـنويا إلـــى المجلـــس الشـــعبي الـــوطني بيانـــا عـــن السياســـة العامـــة.
تعُقــــــــــــــب بيــــــــــــــان السياســــــــــــــة العامــــــــــــــة مناقشــــــــــــــة عمــــــــــــــل الحكومــــــــــــــة.
يمكــــــــــــــــــــــــن أن تختتــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــذه المناقشــــــــــــــــــــــــة بلئحــــــــــــــــــــــــة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ُملتَمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لحكام المواد
 135و  136و  137أدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه.
للوزير الول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة .وفي حالة عــدم الموافقــة علــى لئحــة الثقــة
يقــــــــــــــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــــــــــــوزير الول اســــــــــــــــــــــــــــــتقالة الحكومــــــــــــــــــــــــــــــة.
فــي هــذه الحالــة ،يمكــن رئيــس الجمهوريــة أن يلجــأ ،قبــل قبــول الستقالـــة ،إلــى أحكــام المــادة  129أدنــاه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس المة بيانا عن السياسة العامة.
 :يمــارس الــوزير الول ،زيــادة علــى الســلطات الــتي تخولهــا إيــاه صــراحة أحكــام أخــرى فــي
المادة 85
الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور ،الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحيات التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
 - 1يـــــــوزع الصـــــــلحيات بيـــــــن أعضـــــــاء الحكومـــــــة مـــــــع احـــــــترام الحكـــــــام الدســـــــتورية،
 - 2يســــــــــــــــــــــهر علــــــــــــــــــــــى تنفيــــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــــوانين والتنظيمــــــــــــــــــــــات،

 - 3يوقــــــــع المراســــــــيم التنفيذيــــــــة ،بعــــــــد موافقــــــــة رئيــــــــس الجمهوريــــــــة علــــــــى ذلــــــــك،
 - 4يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ،ودون المساس بأحكام المادتين  77و  78الســابقتي
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر،
 - 5يسهر على حسن سير الدارة العمومية.
المادة  : 86يمكن الوزير الول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
 :ل يجوز بأي حال من الحوال أن يفوض رئيس الجمهورية ســلطته فــي تعييــن الــوزير الول
المادة 87
وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لـم ينـص الدسـتور علـى طريقـة أخـرى
لتعيينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.
كما ل يجــوز أن يفــوض ســلطته فــي اللجــوء إلــى الســتفتاء ،وحــل المجلــس الشــعبي الــوطني ،وتقريــر إجـراء
النتخابات التشريعية قبل أوانها ،وتطبيق الحكام المنصوص عليها في المواد  77و  78و  91ومن  93إلى 95
و  97و  124و  126و  127و  128من الدستور.
المادة  : 88إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهوريــة أن يمــارس مهــامه بســبب مـرض خطيــر ومزمــن ،يجتمــع
المجلس الدستوري وجوبا ،وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسـائل الملئمـة ،يقـترح بالجمـاع علـى
البرلمـــــــــــــــــــــــــــــــان التصـــــــــــــــــــــــــــــــريح بثبـــــــــــــــــــــــــــــــوت المـــــــــــــــــــــــــــــــانع.
ُيعِلن البرلمان ،المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ،ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي )  ( 2/3أعضائه،
ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون ) (45يوما رئيس مجلس المــة الــذي يمــارس
صــــــــــــــلحياته مــــــــــــــع مراعــــــــــــــاة أحكــــــــــــــام المــــــــــــــادة  90مــــــــــــــن الدســــــــــــــتور.
وفي حالة استمرار المــانع بعــد انقضــاء خمســة وأربعيــن ) (45يومــاُ ،يعَلــن الشــغور بالســتقالة وجوبــا حســب
الجـــراء المنصـــوص عليـــه فـــي الفقرتيـــن الســـابقتين وطبقـــا لحكـــام الفقـــرات التيـــة مـــن هـــذه المـــادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ،يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وُيثِبت الشغور النهائي لرئاســة
الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
وُتبّلـــــغ فـــــورا شـــــهادة التصـــــريح بالشـــــغور النهـــــائي إلـــــى البرلمـــــان الـــــذي يجتمـــــع وجوبـــــا.
يتولى رئيس مجلس المة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها سـتون ) (60يومــا ،تنظــم خللهــا انتخابــات رئاسـية.
ق لرئيـــــــس الدولـــــــة المعيـــــــن بهـــــــذه الطريقـــــــة أن يترشـــــــح لرئاســـــــة الجمهوريـــــــة.
حـــــــ ّ
ول َي ِ
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلــس المــة لي ســبب كــان ،يجتمــع المجلــس
الدستوري وجوبا ،ويثبت بالجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المــانع لرئيــس مجلــس المــة.
وفي هذه الحالة ،يتولى رئيس المجلس الدستوري مهــام رئيــس الدولــة .يضــطلع رئيــس الدولــة المعيــن حســب
الشروط المبينة أعله بمهمة رئيس الدولـة طبقـا للشـروط المحـددة فـي الفقـرات السـابقة وفـي المـادة  90مـن
الدستور .ول يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة  : 89في حالة وفاة أحد المترشحين للنتخابات الرئاسـية فـي الـدور الثـاني أو انسـحابه أو حـدوث أي
مانع آخر له ،يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارســة مهــامه إلــى غايــة
العلن عـــــــــــــــــــــــــــــن انتخـــــــــــــــــــــــــــــاب رئيـــــــــــــــــــــــــــــس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة.
فــي هــذه الحالــة ،يمــدد المجلــس الدســتوري مهلــة إجــراء هــذه النتخابــات مــدة أقصــاها ســتون ) (60يومــا.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الحكام.
 :ل يمكن أن ُتقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو
المادة 90
اســــــــتقالته حــــــــتى َيشــــــــَرع رئيــــــــس الجمهوريــــــــة الجديــــــــد فــــــــي ممارســــــــة مهــــــــامه.
يستقيل الوزير الول وجوبا إذا ترشح لرئاسـة الجمهوريـة ،ويمــارس وظيفـة الــوزير الول حينئذ أحـد أعضــاء
الحكومــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــذي يعينــــــــــــــــــــــــه رئيــــــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــــــة.
ل يمكن ،في فترتي الخمسة والربعين ) (45يوما والستين ) (60يوما المنصــوص عليهمــا فــي المــادتين  88و
 ،89تطبيق الحكام المنصوص عليها في الفقرتين  9و  10من المادة  77والمواد  79و  124و  129و  136و
 137و  174و  176و  177مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور.
ل يمكــن ،خلل هــاتين الفــترتين ،تطــبيق أحكــام المــواد  91و  93و  94و  95و  97مــن الدســتور ،إل بموافقــة
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ،بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس العلى للمن.

المادة  : 91يقرر رئيس الجمهورية ،إذا دعت الضرورة الملحة ،حالة الطوارئ أو الحصار ،لمدة معينــة بعــد
اجتماع المجلس العلى للمن ،واستشارة رئيـس المجلـس الشــعبي الــوطني ،ورئيــس مجلــس المـة ،والـوزير
الول ،ورئيــــــس المجلــــــس الدســــــتوري ،ويتخــــــذ كــــــل التــــــدابير اللزمــــــة لســــــتتباب الوضــــــع.
ول يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ،إل بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.
المادة  : 92يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة  : 93يقرر رئيس الجمهورية الحالة الستثنائية إذا كـانت البلد مهـددة بخطـر داهـم يوشـك أن يصـيب
مؤسســـــــــــــــــــاتها الدســـــــــــــــــــتورية أو اســـــــــــــــــــتقللها أو ســـــــــــــــــــلمة ترابهـــــــــــــــــــا.
ول يتخذ مثل هذا الجراء إل بعد إستشارة رئيــس المجلــس الشــعبي الــوطني ورئيــس مجلــس المــة والمجلــس
الدســـــــــتوري ،والســـــــــتماع إلـــــــــى المجلـــــــــس العلـــــــــى للمـــــــــن ومجلـــــــــس الـــــــــوزراء.
تخول الحالة الســتثنائية رئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ الجــراءات الســتثنائية الــتي تســتوجبها المحافظــة علــى
اســـــــــــــــتقلل المـــــــــــــــة والمؤسســـــــــــــــات الدســـــــــــــــتورية فـــــــــــــــي الجمهوريـــــــــــــــة.
ويجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البرلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
تنتهي الحالة الستثنائية ،حسب الشكال والجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلنها.
المادة  : 94يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلــس الــوزراء بعــد الســتماع إلــى المجلــس العلــى
للمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس المة.
عدوان فعلي على البلد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبــات الملئمــة لميثــاق
المادة  : 95إذا وقع ُ
المم المتحدةُ ،يعِلن رئيس الجمهورية الحرب ،بعــد اجتمــاع مجلــس الــوزراء والســتماع إلـى المجلــس العلــى
للمـــــــن واستشـــــــارة رئيـــــــس المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني ورئيـــــــس مجلـــــــس المـــــــة.
ويجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البرلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للمة ُيعِلُمها بذلك.
المــادة ُ : 96يوَقــف العمــل بالدســتور مــدة حالــة الحــرب ويتــولى رئيــس الجمهوريــة جميــع الســلطات.
وإذا انتهـــــت المـــــدة الرئاســـــية لرئيـــــس الجمهوريـــــة تمـــــدد وجوبـــــا إلـــــى غايـــــة نهايـــــة الحـــــرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر لــه ،يخــول رئيــس مجلــس المــة باعتبــاره
رئيسا للدولـة ،كل الصلحيات التي تستوجبها حالـة الحــرب ،حسـب الشــروط نفســها الـتي تســري علـى رئيــس
الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس المــة ،يتــولى رئيــس المجلــس الدســتوري وظــائف
رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المــــــــادة  : 97يوقــــــــع رئيــــــــس الجمهوريــــــــة اتفاقيــــــــات الهدنــــــــة ومعاهــــــــدات الســــــــلم.
ويتلقــــــــــــى رأي المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري فــــــــــــي التفاقيــــــــــــات المتعلقــــــــــــة بهمــــــــــــا.
ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفـصـل الثـانـي  :السـلطـة التـشـريـعـيـة
المادة  : 98يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ،وهما المجلس الشــعبي الــوطني ومجلــس
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة  : 99يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقــا للشــروط المحــددة فــي المــواد  80و  84و  133و  134مــن
الدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من  135إلى  137من الدستور.
المادة  : 100واجب البرلمان ،في إطار اختصاصاته الدستورية ،أن يبقى وفيا لثقة الشــعب ،ويظــل يتحســس
تطلعاته.

خــب أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني عــن طريــق القــتراع العــام المباشــر والســري.
المــادة ُ : 101ينت َ
خب ثلثا ) ( 2/3أعضاء مجلس المة عن طريق القتراع غير المباشر والسري من بيـن ومــن طـرف أعضـاء
ُينت َ
المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولئي .ويعين رئيس الجمهورية الثلث الخر مــن أعضــاء مجلــس
المــة مــن بيــن الشخصــيات والكفــاءات الوطنيــة فــي المجــالت العلميــة والثقافيــة والمهنيــة والقتصــادية
والجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
عـــدد أعضـــاء مجلـــس المـــة يســـاوي ،علـــى الكـــثر ،نصـــف عـــدد أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
خــــــــب المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني لمــــــــدة خمــــــــس ) (5ســــــــنوات.
المــــــــادة ُ : 102ينت َ
تحـــــــــــــــدد مهمـــــــــــــــة مجلـــــــــــــــس المـــــــــــــــة بمـــــــــــــــدة ســـــــــــــــت ) (6ســـــــــــــــنوات.
تجـــــــــــــدد تشـــــــــــــكيلة مجلـــــــــــــس المـــــــــــــة بالنصـــــــــــــف كـــــــــــــل ثلث ) (3ســـــــــــــنوات.
ل يمكـــن تمديـــد مهمـــة البرلمـــان إل فـــي ظـــروف خطيـــرة جـــدا ل تســـمح بـــإجراء انتخابـــات عاديـــة.
وُيثِبــت البرلمــان المنعقــد بغرفــتيه المجتمعــتين معــا هــذه الحالــة بقــرار ،بنــاء علـى اقــتراح رئيــس الجمهوريــة
واستشارة المجلس الدستوري.
المــادة  : 103تحــدد كيفيــات انتخــاب النــواب وكيفيــات انتخــاب أعضــاء مجلــس المــة أو تعيينهــم ،وشــروط
قابليتهم للنتخاب ،ونظام عدم قابليتهم للنتخاب ،وحالت التنافي ،بموجب قانون عضوي.
المادة  : 104إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس المة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة  : 105مهمة النائب وعضو مجلس المة وطنية ،قابلة للتجديد ،ول يمكن الجمع بينهــا وبيــن مهــام أو
وظائف أخرى.
المادة  : 106كل نائب أو عضو مجلس المة ل يستوفي شـروط قابليـة انتخـابه أو يفقـدها ،يتعــرض لســقوط
مهمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البرلمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس المة ،حسب الحالة ،هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة  : 107النائب أو عضو مجلس المة مسؤول أمام زملئه الذين يمكنهم تجريده من مهمتــه النيابيــة إن
إقــــــــــــــــــــــــــــــــترف فعل ُيخــــــــــــــــــــــــــــــــّل بشــــــــــــــــــــــــــــــــرف مهمتــــــــــــــــــــــــــــــــه.
يحدد النظام الداخلي لكل واحــدة مــن الغرفــتين ،الشــروط الــتي يتعــرض فيهــا أي نــائب أو عضــو مجلــس المــة
للقصاء ،ويقرر هذا القصاء ،حسب الحالة ،المجلس الشعبي الوطني أو مجلس المة بأغلبية أعضائهما ،دون
المساس بجميع المتابعات الخرى الواردة في القانون.
المادة  : 108يحدد قانون عضوي الحالت التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المــادة  : 109الحصــانة البرلمانيــة ُمعــتَرف بهــا للنــواب ولعضــاء مجلــس المــة مــدة نيــابتهم ومهمتهــم
البرلمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ول يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا .وعلى العمــوم ل يمكــن أن ترفــع عليهــم أيــة دعــوى مدنيــة أو جزائيــة أو يســلط
عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه مــن آراء أو مــا تلفظــوا بـه مــن كلم ،أو بســبب تصــويتهم خلل ممارســة
مهامهم البرلمانية.
المادة  : 110ل يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس المـة بسـبب جنايـة أو جنحـة إل بتنــازل
صريح منه ،أو بإذن ،حسب الحالة ،من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس المة الذي يقرر رفع الحصانة عنــه
بأغلبية أعضائه.
المادة  : 111في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس المة بجنحة أو جناية ،يمكن توقيفه ،ويخطر
بـــــذلك مكتـــــب المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني ،أو مكتـــــب مجلـــــس المـــــة ،حســـــب الحالـــــة ،فـــــورا.
طر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلق سراح النائب أو عضو مجلس المة ،على أن يعمــل فيمــا
يمكن المكتب المخ َ
بعد بأحكام المادة  110أعله.

المادة  : 112يحدد قانون عضوي شروط استخلف النائب أو عضو مجلس المة في حالة شغور مقعده.
المادة  : 113تبتدئ الفترة التشريعية ،وجوبا ،في اليــوم العاشــر المــوالي لتاريــخ انتخــاب المجلــس الشــعبي
الـــــــوطني ،تحـــــــت رئاســـــــة أكـــــــبر النـــــــواب ســـــــنا ،وبمســـــــاعدة أصـــــــغر نـــــــائبين منهـــــــم.
ينتخــــــــــــــب المجلــــــــــــــس الشــــــــــــــعبي الــــــــــــــوطني مكتبــــــــــــــه ويشــــــــــــــكل لجــــــــــــــانه.
تطبق الحكام السابقة الذكر على مجلس المة.
المــــــــادة  : 114ينتخــــــــب رئيــــــــس المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني للفــــــــترة التشــــــــريعية.
ينتخب رئيس مجلس المة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة  : 115يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس المــة ،وعملهمــا ،وكــذا العلقــات
الوظيفيــــــــــــــــــــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــــــــــــــــا وبيــــــــــــــــــــــــــــــــن الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــة.
يحــــدد القــــانون ميزانيــــة الغرفــــتين والتعويضــــات الــــتي تــــدفع للنــــواب وأعضــــاء مجلــــس المــــة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
المــــــــــــــــــــــــــــادة  : 116جلســــــــــــــــــــــــــــات البرلمــــــــــــــــــــــــــــان علنيــــــــــــــــــــــــــــة.
وتـــــدون مـــــداولته فـــــي محاضـــــر تنشـــــر طبقـــــا للشـــــروط الـــــتي يحـــــددها القـــــانون العضـــــوي.
يجوز للمجلس الشعبي الــوطني ومجلــس المــة أن يعقــدا جلســات مغلقــة بطلــب مــن رئيســيهما ،أو مــن أغلبيــة
أعضائهما الحاضرين ،أو بطلب من الوزير الول.
المادة  : 117يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
المادة  : 118يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كــل ســنة ،ومــدة كــل دورة أربعــة ) (4أشــهر علــى القــل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية .ويمكن كذلك أن يجتمع باســتدعاء
من رئيس الجمهورية بطلب مــن الــوزير الول ،أو بطلــب مــن ثلـثي ) (2/3أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني.
ُتخَتَتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول العمال الذي استدعي من أجله.
المــــــــادة  : 119لكــــــــل مــــــــن الـــــــــوزير الول والنــــــــواب حــــــــق المبــــــــادرة بــــــــالقوانين.
تكــــــــون اقتراحــــــــات القــــــــوانين قابلــــــــة للمناقشــــــــة ،إذا قــــــــدمها عشــــــــرون ) (20نائبــــــــا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ،بعد الخذ برأي مجلس الدولة ،ثــم يودعهــا الــوزير الول مكتــب
المجلس الشعبي الوطني.
المادة  : 120يجب أن يكــون كـل مشـروع أو اقـتراح قـانون موضـوع مناقشــة مـن طـرف المجلــس الشـعبي
الـــــــــوطني ومجلـــــــــس المـــــــــة علـــــــــى التـــــــــوالي حـــــــــتى تتـــــــــم المصـــــــــادقة عليـــــــــه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النــص المعــروض عليــه.
يناقش مجلس المة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلثة أرباع )(3/4
أعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائه.
وفي حالة حدوث خلف بين الغرفتين ،تجتمع ،بطلــب مــن الــوزير الول ،لجنــة متســاوية العضــاء تتكــون مــن
أعضـــــــاء كلتـــــــا الغرفـــــــتين مـــــــن أجـــــــل اقـــــــتراح نـــــــص يتعلـــــــق بالحكـــــــام محـــــــل الخلف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ،ول يمكن إدخال أي تعديل عليه إل بموافقة الحكومة.
وفــــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــتمرار الخلف يســــــــــــــــــــــحب النــــــــــــــــــــــص.
يصادق البرلمان علـى قـانون الماليـة فـي مـدة أقصـاها خمسـة وسـبعون يومـا ) (75مـن تاريـخ إيـداعه ،طبقـا
للفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة.
وفي حالة عدم المصادقـة عليه فــي الجــل المحــدد ســابقا ،يصــدر رئيــس الجمهوريــة مشــروع الحكومــة بــأمر.
تحدد الجراءات الخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة  115من الدستور.
المادة  : 121ل ُيقَبل اقتراح أي قانون ،مضــمونه أو نــتيجته تخفيــض المــوارد العموميــة ،أو زيــادة النفقــات
العمومية ،إل إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ،أو توفير مبـالغ ماليـة فـي فصـل آخـر
من النفقات العمومية تساوي على القل المبالغ المقترح إنفاقـها .

المــادة  : 122يشــرع البرلمــان فــي الميــادين الــتي يخصصــها لــه الدســتور ،وكــذلك فــي المجــالت التيــة:
 - ( 1حقــوق الشــخاص وواجبــاتهم الساسـية ،ل سـيما نظـام الحريـات العموميــة ،وحمايــة الحريــات الفرديـة،
وواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطنين،
 - ( 2القواعد العامة المتعلقة بقانون الحــوال الشخصــية ،وحــق الســرة ،ل ســيما الــزواج ،والطلق ،والبنــوة،
والهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،والتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات،
 - ( 3شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرار الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص،
 - ( 4التشـــــــــــــــــــــــــــريع الساســـــــــــــــــــــــــــي المتعلـــــــــــــــــــــــــــق بالجنســـــــــــــــــــــــــــية،
 - ( 5القواعـــــــــــــــــــــد العامـــــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــــة بوضـــــــــــــــــــــعية الجـــــــــــــــــــــانب،
 - ( 6القواعــــــــــــد المتعلقــــــــــــة بــــــــــــالتنظيم القضــــــــــــائي ،وإنشــــــــــــاء الهيئات القضــــــــــــائية،
 - ( 7قواعد قــانون العقوبــات ،والجــراءات الجزائيــة ،ل ســيما تحديــد الجنايــات والجنــح ،والعقوبــات المختلفــة
المطابقـــــــــة لــــــــــها ،والعفـــــــــو الشـــــــــامل ،وتســـــــــليم المجرميـــــــــن ،ونظـــــــــام الســـــــــجون،
 - ( 8القواعـــــــــــــــد العامـــــــــــــــة للجـــــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــــة وطـــــــــــــــرق التنفيـــــــــــــــذ،
 - ( 9نظـــــــــــــــام اللتزامـــــــــــــــات المدنيـــــــــــــــة والتجاريـــــــــــــــة ،ونظـــــــــــــــام الملكيـــــــــــــــة،
 - ( 10التقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم القليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للبلد،
 - ( 11المصــــــــــــــــــــــــــــادقة علــــــــــــــــــــــــــــى المخطــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــوطني،
 - ( 12التصـــــــــــــــــــــــــــــويت علـــــــــــــــــــــــــــــى ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــــــــــــة،
 - ( 13إحــــداث الضــــرائب والجبايــــات والرســــوم والحقــــوق المختلفــــة ،وتحديــــد أساســــها ونســــبها،
 - ( 14النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجمركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،
 - ( 15نظـــــــــــام إصـــــــــــدار النقـــــــــــود ،ونظـــــــــــام البنـــــــــــوك والقـــــــــــرض والتأمينـــــــــــات،
 - ( 16القواعـــــــــــــــد العامـــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــة بـــــــــــــــالتعليم ،والبحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــي،
 - ( 17القواعــــــــــــــد العامــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــة بالصــــــــــــــحة العموميــــــــــــــة والســــــــــــــكان،
 - ( 18القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بقــــانون العمــــل والضــــمان الجتمــــاعي ،وممارســــة الحــــق النقــــابي،
 - ( 19القواعـــــــــد العامـــــــــة المتعلقـــــــــة بـــــــــالبيئة وإطـــــــــار المعيشـــــــــة ،والتهيئة العمرانيـــــــــة،
 - ( 20القواعـــــــــــد العامـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بحمايـــــــــــة الـــــــــــثروة الحيوانيـــــــــــة والــــــــــــنباتية،
 - ( 21حمايــــــــــــــة الــــــــــــــتراث الثقــــــــــــــافي والتــــــــــــــاريخي ،والمحافظــــــــــــــة عليــــــــــــــه،
 - ( 22النظــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــام للغابــــــــــــــــــــات والراضــــــــــــــــــــي الرعويــــــــــــــــــــة،
 - ( 23النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام للميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه،
 - ( 24النظــــــــــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــــــــــام للمنــــــــــــــــــــــــــــاجم والمحروقــــــــــــــــــــــــــــات،
 - ( 25النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري،
 - ( 26الضــــــمانات الساســــــية للمــــــوظفين ،والقــــــانون الساســــــي العــــــام للوظيــــــف العمــــــومي،
 - ( 27القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بالــــدفاع الــــوطني واســــتعمال الســــلطات المدنيــــة القــــوات المســــلحة،
 - ( 28قواعـــــــــد نقـــــــــل الملكيـــــــــة مـــــــــن القطـــــــــاع العـــــــــام إلـــــــــى القطـــــــــاع الخـــــــــاص،
 - ( 29إنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئات المؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات،
 - (30إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
المادة  : 123إضافة إلى المجالت المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور ،يشــرع البرلمــان بقــوانين
عضـــــــــــــــــــــــــــــــــوية فـــــــــــــــــــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــــــــــــــــــالت التيـــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 تنظيـــــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــلطات العموميـــــــــــــــــــــــــــــة ،وعملهـــــــــــــــــــــــــــــا، نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام النتخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، القـــــــــــــــــــــــــــــانون المتعلـــــــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــــــالحزاب السياســـــــــــــــــــــــــــــية، القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم، القــــــــــــــــــــانون الساســــــــــــــــــــي للقضــــــــــــــــــــاء ،والتنظيــــــــــــــــــــم القضــــــــــــــــــــائي، القــــــــــــــــــــــــــــــانون المتعلــــــــــــــــــــــــــــــق بقــــــــــــــــــــــــــــــوانين الماليــــــــــــــــــــــــــــــة، القـــــــــــــــــــــــــــــــانون المتعلـــــــــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــــــــالمن الـــــــــــــــــــــــــــــــوطني،تتم المصادقة على القانون العضوي ،بالغلبيـة المطلقـة للنــواب وبأغلبيـة ثلثــة أربــاع ) (3/4أعضـاء مجلــس
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
المادة  : 124لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشــعبي الــوطني أو بيــن دورتــي
البرلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لــه لتوافــق عليهــا.
ُتَعـــــــــــــــّد لغيـــــــــــــــة الوامـــــــــــــــر الـــــــــــــــتي ل يوافـــــــــــــــق عليهـــــــــــــــا البرلمـــــــــــــــان.
يمكــن رئيــس الجمهوريــة أن يشــرع بــأوامر فــي الحالــة الســتثنائية المــذكورة فــي المــادة  93مــن الدســتور.
تتخذ الوامر في مجلس الوزراء.
المــادة  : 125يمــارس رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنظيميــة فــي المســائل غيــر المخصصــة للقــانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الول.
المادة ُ : 126يصِدر رئيس الجمهورية القانون في أجــل ثلثيــن ) (30يومــا ،ابتــداء مــن تاريــخ تســلمه إيــاه.
طرت سلطة من السلطات المنصــوص عليهــا فــي المــادة  166التيــة ،المجلــس الدســتوري ،قبــل
غير أنه إذا أخ َ
صدور القانون ،يوقف هذا الجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167
التية.
المادة  : 127يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون
الثلثيــــــــــــــــــــــن ) ( 30يومــــــــــــــــــــــا المواليــــــــــــــــــــــة لتاريــــــــــــــــــــــخ إقــــــــــــــــــــــراره.
وفي هذه الحالة ل يتم إقرار القانون إل بأغلبية ثلثي ) (2/3أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة  : 128يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
المادة  : 129يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشــعبي الــوطني ،أو إجــراء انتخابــات تشــريعية
قبـــل أوانهـــا ،بعـــد استشـــارة رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ،ورئيـــس مجلـــس المـــة ،والـــوزير الول.
وتجري هذه النتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلثة ) (3أشهر.
المادة  : 130يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلــب رئيــس الجمهوريــة أو
رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الغرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة ،عند القتضاء ،بإصدار البرلمان ،المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا ،لئحــة يبلغهــا
إلى رئيس الجمهورية.
المــادة  : 131يصــادق رئيــس الجمهوريــة علــى اتفاقيــات الهدنــة ،ومعاهــدات الســلم والتحــالف والتحــاد،
والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة ،والمعاهدات المتعلقة بقــانون الشــخاص ،والمعاهــدات الــتي تــترتب عليهــا
نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة ،بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.
المــادة  : 132المعاهــدات الــتي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة ،حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي
الدستور ،تسمو على القانون.
المـــــادة  : 133يمكـــــن أعضـــــاء البرلمـــــان اســـــتجواب الحكومـــــة فـــــي إحـــــدى قضـــــايا الســـــاعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة  : 134يمكـن أعضـاء البرلمــان أن يوجهـوا أي سـؤال شـفوي أوكتــابي إلـى أي عضـو فـي الحكومـة.
ويكــــــون الجــــــواب عــــــن الســــــؤال الكتــــــابي كتابيــــــا ،خلل أجــــــل أقصــــــاه ثلثــــــون ) (30يومــــــا.
وتتـــــــــــم الجابــــــــــــة عـــــــــــن الســـــــــــئلة الشــــــــــــفوية فـــــــــــي جلســـــــــــات المجلــــــــــــس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة ،شفويا كان أو كتابيا ،يبرر إجراء مناقشة ،تجــري المناقشــة
حســــب الشــــروط الــــتي ينــــص عليهــــا النظــــام الــــداخلي للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني ومجلــــس المــــة.
تنشر السئلة والجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة  : 135يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشـته بيــان السياســة العامـة ،أن يصــوت علــى ملتمـس
رقابـــــــــــــــــــــــة ينصـــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــــؤولية الحكومـــــــــــــــــــــــة.
سُبع ) (1/7عدد النواب على القل.
ول يقبل هذا الملتمس إل إذا وقعه ُ

المــــادة  : 136تتــــم الموافقــــة علــــى ملتمــــس الرقابــــة بتصــــويت أغلبيــــة ثلــــثي )  (2/3النــــواب.
ول يتم التصويت إل بعد ثلثة ) (3أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
المادة  : 137إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة ،يقدم الــوزير الول اســتقالة الحكومــة
إلى رئيس الجمهورية.
الفـصل الثـالـث  :السـلـطـة القـضـائـيـة
المادة  : 138السلطة القضائية مستقلة ،وُتماَرس في إطار القانون.
المـادة  : 139تحمــي السـلطة القضـائية المجتمـع والحريــات ،وتضــمن للجميــع ولكــل واحــد المحافظــة علـى
حقوقهم الساسية.
المــــــــــــــادة  : 140أســــــــــــــاس القضــــــــــــــاء مبــــــــــــــادئ الشــــــــــــــرعية والمســــــــــــــاواة.
الكل سوا سية أمام القضاء ،وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة  : 141يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة  : 142تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
المادة  : 143ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الدارية.
طق بها في جلسات علنية.
المادة  : 144تعلل الحكام القضائية ،وُين َ
المادة  : 145على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم ،في كل وقت وفــي كــل مكــان ،وفــي جميــع الظــروف،
بتنفيذ أحكام القضاء.
المــــــــــــــــــــادة  : 146يختــــــــــــــــــــص القضــــــــــــــــــــاة بإصــــــــــــــــــــدار الحكــــــــــــــــــــام.
ويمكن أن ُيِعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة  : 147ل يخضع القاضي إل للقانون.
المادة  : 148القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلت والمناورات التي قــد تضــر بــأداء مهمتــه ،أو
تمس نزاهـة حكمه.
المــادة  : 149القاضــي مســؤول أمــام المجلــس العلــى للقضــاء عــن كيفيــة قيــامه بمهمتــه ،حســب الشــكال
المنصوص عليها في القانون.
المادة  : 150يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
المــــــــــــــــــادة  : 151الحــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدفاع معــــــــــــــــــترف بــــــــــــــــــه.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المــــادة  : 152تمثــــل المحكمــــة العليــــا الهيئة المقومــــة لعمــــال المجــــالس القضــــائية والمحــــاكم.
يؤســـــــــس مجلـــــــــس دولـــــــــة كهيئة مقومـــــــــة لعمـــــــــال الجهـــــــــات القضـــــــــائية الداريـــــــــة.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الجتهاد القضائي فــي جميــع أنحــاء البلد ويســهران علــى احــترام
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالت تنازع الختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المـادة  : 153يحــدد قـانون عضــوي تنظيــم المحكمـة العليــا ،ومجلـس الدولـة ،ومحكمـة التنــازع ،وعملهــم،
واختصاصاتهم الخرى.
المادة  : 154يرأس رئيس الجمهورية ،المجلس العلى للقضاء.
المادة  : 155يقرر المجلس العلى للقضاء ،طبقا للشــروط الــتي يحــددها القــانون ،تعييــن القضــاة ،ونقلهــم،
وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمهم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الساسي للقضاء ،وعلى رقابة انضــباط القضــاة تحــت رئاســة الرئيــس الول
للمحكمة العليا.
المادة  : 156يبدي المجلس العلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة  : 157يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس العلى للقضاء ،وعمله ،وصلحياته الخرى.
المادة  : 158تؤسس محكمة عليا للدولة ،تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الفعال التي يمكن وصــفها
بالخيانـــة العظمــى ،والـــوزير الول عــن الجنايــات والجنـــح ،الــتي يرتكبانهـــا بمناســبة تأديتهمـــا مهامهمــا.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الجراءات المطبقة.

البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات السـتشـاريـة
الفـصـل الول  :الرقـابـة
المادة  : 159تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.
المادة  : 160تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال العتمادات المالية الــتي أقرتهــا لكــل
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ُتخَتتم السنة المالية فيما يخص البرلمان ،بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانيــة الســنة الماليــة المعنيــة
من ِقَبل كل غرفة من البرلمان.
المادة  : 161يمكن كل غرفة من البرلمان ،في إطار اختصاصاتها ،أن تنشئ فــي أي وقــت لجــان تحقيــق فــي
قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة  : 162المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمــل التشــريعي والتنفيــذي
مع الدستور ،وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والموال العمومية وتسييرها.
المــــــادة  : 163يؤســــــس مجلــــــس دســــــتوري يكلــــــف بالســــــهر علــــــى احــــــترام الدســــــتور.
كمــا يســهر المجلــس الدســتوري علــى صــحة عمليــات الســتفتاء ،وانتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،والنتخابــات
التشريعية ،ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة  : 164يتكون المجلس الدستوري من تسعة ) (9أعضاء  :ثلثة ) (3أعضاء من بينهم رئيس المجلس
يعينهم رئيس الجمهورية ،واثنان ) (2ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ،واثنان ) (2ينتخبهمــا مجلــس المــة،
وعضـــــو واحـــــد ) (1تنتخبـــــه المحكمـــــة العليـــــا ،وعضـــــو واحـــــد ) (1ينتخبـــــه مجلـــــس الدولـــــة.
بمجرد انتخاب أعضـاء المجلـس الدسـتوري أو تعيينهـم ،يتوقفـون عـن ممارسـة أي عضـوية أو أي وظيفـة أو
تكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أو مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى.
يعيــــن رئيــــس الجمهوريــــة رئيــــس المجلــــس الدســــتوري لفــــترة واحــــدة مــــدتها ســــت ) (6ســــنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ســت ) (6ســنوات ،ويجــدد نصــف عــدد أعضــاء
المجلس الدستوري كل ثلث ) (3سنوات.

صل المجلس الدستوري ،بالضافـة إلى الختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخــرى
المادة َ : 165يف ِ
في الدستور ،في دستورية المعاهدات والقوانين ،والتنظيمات ،إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيــذ ،أو بقــرار
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية.
طره رئيس الجمهورية ،رأيه وجوبا في دســتورية القــوانين العضــوية بعــد
يبدي المجلس الدستوري ،بعد أن ُيخ ِ
أن يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البرلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.
صل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدســتور ،حســب الجــراءات
كما َيف ِ
المذكورة في الفقرة السابقة.
طر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلــس المــة ،المجلــس
المادة ُ : 166يخ ِ
الدستوري.
المادة  : 167يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ،ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين )
 ( 20يومــــــــــــــــــــــــــــــا المواليــــــــــــــــــــــــــــــة لتاريــــــــــــــــــــــــــــــخ الخطــــــــــــــــــــــــــــــار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة  : 168إذا ارتأى المجلس الدستوري عــدم دســتورية معاهــدة أو اتفــاق ،أو اتفاقيــة ،فل يتــم التصــديق
عليها.
المادة  : 169إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري ،يفقد هذا النص أثــره،
ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة  : 170يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لمــوال الدولــة والجماعــات القليميــة والمرافــق
العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
يعـــــــــد مجلـــــــــس المحاســـــــــبة تقريـــــــــرا ســـــــــنويا يرفعـــــــــه إلـــــــــى رئيـــــــــس الجمهوريـــــــــة.
يحدد القانون صلحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.
الفـصـل الثـانـي  :المـؤسـسـات السـتـشـاريـة
المــادة  : 171يؤســس لــدى رئيــس الجمهوريــة مجلــس إســلمي أعلــى ،يتــولى علــى الخصــوص مــا يــأتي:
 الحــــــــــــــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــــــــــــــى الجتهــــــــــــــــــــــــــــــــاد وترقيتــــــــــــــــــــــــــــــــه، إبـــــــــــــــــــداء الحكـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــرعي فيمـــــــــــــــــــا ُيعـــــــــــــــــــَرض عليـــــــــــــــــــه، رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.المادة  : 172يتكون المجلس السلمي العلى من خمسة عشر ) (15عضوا منهــم الرئيــس ،يعينهــم رئيــس
الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المــادة  : 173يؤســس مجلــس أعلــى للمــن يرأســه رئيــس الجمهوريــة ،مهمتــه تقــديم الراء إلــى رئيــس
الجمهوريــــــــــــــة فــــــــــــــي كــــــــــــــل القضــــــــــــــايا المتعلقــــــــــــــة بــــــــــــــالمن الــــــــــــــوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس العلى للمن وعمله.

البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة  : 174لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري ،وبعد أن يصــوت عليــه المجلــس الشــعبي
الوطني ومجلس المة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي ،يعرض التعديل علــى
اســــــــــــــتفتاء الشــــــــــــــعب خلل الخمســــــــــــــين ) ( 50يومــــــــــــــا المواليــــــــــــــة لقــــــــــــــراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المــادة  : 175يصــبح القــانون الــذي يتضــمن مشــروع التعــديل الدســتوري لغيــا ،إذا رفضــه الشــعب.
ول يمكن عرضه من جديد على الشعب خلل الفترة التشريعية.
المادة  : 176إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ل يمس البتة المبادئ العامة التي
تحكم المجتمع الجزائري ،وحقوق النســان والمــواطن وحرياتهمــا ،ول يمــس بــأي كيفيــة التوازنــات الساســية
للسلطات والمؤسسات الدستورية ،وعلل رأيه ،أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعــديل
الدستوري مباشرة دون أن يعرضه علــى الســتفتاء الشــعبي ،مــتى أحــرز ثلثــة أربــاع ) (3/4أصــوات أعضــاء
غرفتي البرلمان.
المادة  : 177يمكن ثلثة أرباع ) (3/4أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعيــن معــا ،أن يبــادروا بــاقتراح تعــديل
الدســــــتور علــــــى رئيــــــس الجمهوريــــــة الــــــذي يمكنــــــه عرضــــــه علــــــى الســــــتفتاء الشــــــعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
 :ل يمكـــــــــــــــــن أي تعـــــــــــــــــديل دســـــــــــــــــتوري أن يمـــــــــــــــــس:
المـــــــــــــــــادة 178
 - 1الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع الجمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري للدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 - 2النظـــــــــــــــام الـــــــــــــــديمقراطي القـــــــــــــــائم علـــــــــــــــى التعدديــــــــــــــــة الحزبـيــــــــــــــــة،
 - 3الســـــــــــــــــــــــــــــــلم باعتبـــــــــــــــــــــــــــــــاره ديـــــــــــــــــــــــــــــــن الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 - 4العربيــــــــــــــــــــة باعتبارهــــــــــــــــــــا اللغــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــة والرسميـــــــــــــــــــــة،
 - 5الحريـــــــــــــــــــات الساســـــــــــــــــــية وحقـــــــــــــــــــوق النســـــــــــــــــــان والمـــــــــــــــــــواطن،
 - 6ســــــــــــــــــــــــــــــلمة الــــــــــــــــــــــــــــــتراب الــــــــــــــــــــــــــــــوطني ووحدتـــــــــــــــــــــــــــــــه،
 - 7العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

أحـكـام انـتـقـالـيـة
المادة  : 179تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس
الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني ،مهمة التشريع بــأوامر بمــا فــي
ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المـــــادة  : 180ريثمـــــا يتـــــم تنصـــــيب المؤسســـــات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي هـــــذا الدســـــتور:
 يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضــوية ،إلــى أن تعــدل أوتســـــــــــــتبدل وفـــــــــــــق الجـــــــــــــراءات المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا فـــــــــــــي الدســـــــــــــتور،
 يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحـالي الختصاصـات المسـندة إليـه بمـوجب هـذا الدسـتور ،حـتى تاريـختنصيب المؤسسات الممثلة فيه .وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة  3من المادة  164مــن هــذا
الدســــــــــــــــــتور ،مــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتعمال القرعــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد الحاجــــــــــــــــــة،
خب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس المة .ويمكــن رئيــس
 يمارس المجلس الشعبي الوطني المنت َالجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من ِقَبل مجلس المة.
المادة  : 181يجدد نصف ) (1/2عدد أعضاء مجلس المة أثناء مدة العضوية الولى عقب السنة الثالثة عن
طريق القرعة .وُيستخَلف أعضاء مجلس المة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الجــراء
نفســــــــــــــــــه المعمـــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي انتخـــــــــــــــــــابهم أو تعيينهــــــــــــــــــم.
ل تشمل القرعة رئيس مجلس المة الذي يمارس العهدة الولى مدة ست ) (6سنوات.
المادة  : 182يصدر رئيس الجمهورية نص التعـديل الدسـتوري الــذي أقــره الشـعب ،وينفــذ كقـانون أساســي
للجمهورية.

