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المقدمة
مــا فتــئ الشــعب الجزائــري منــذ مــا ينيــف عــى املائــة ســنة ،يواصــل كفاحــا مســلحا
و كفاحــا آخ ـرا خلقيــا و سياســيا ضــد الغــزو اإلســتعامري يف جميــع أشــكال ،اضطهادهــا ،و
ذلــك عقــب عــدوان ســنة  1830عــى الدولــة الجزائريــة و احتــال القــوات االســتعامرية
الفرنســية للبــاد .و يف غــرة نوفمــر عــام  ،1954اســتنفرت جبهــة التحريــر الوطنــي تعبئــة
جميــع طاقــات األمــة ،ذلــك أن النضــال مــن أجــل تحقيــق االســتقالل قــد بلــغ مرحلتــه
النهائيــة.
فاحتدمــت حــرب اإلبــادة التــي شــنها االســتعامر الفرنــي ،وســقط ضحيتهــا يف ميــدان
الــرف أكــر مــن مليــون شــهيد ،اشــروا بحياتهــم حبهــم للوطــن و الحرية.
و يف شــهر مــارس عــام  ،1962خــرج الشــعب الجزائــري منتـرا مــن هــذه املعركــة،
التــي اصطــى حرهــا ســبع ســنوات و نصــف ،بقيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي.
ثــم رشعــت الجزائــر تجــدد لنفســها أنظمــة سياســية قوميــة ،بعــد اســرجاعها
لســيادتها ،اثــر مائــة و اثنتــن و ثالثــن ســنة ( )132مــن الســيطرة االســتعامرية ،و النظــام
اإلقطاعــي.
فمضــت الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية توجــه مناحــى نشــاطها اىل
طريــق تشــييد البــاد ،وفــاء منهــا للميثــاق الــذي أقــره املجلــس القومــي للثــورة الجزائريــة
يف طرابلــس ،و طبقــا للمبــادئ االش ـراكية و املامرســة الفعليــة للســلطة مــن طــرف الشــعب
الــذي يشــكل طليعتــه الفالحــون ،و الجامهــر الكادحــة ،و املثقفــون الثوريــون.
ان الشــعب الجزائــري ملواصــل زحفــه يف طريــق ثــورة دميقراطيــة شــعبية ،بعــد أن
حقــق هــدف االســتقالل الوطنــي الــذي اســتهدفته جبهــة التحريــر الوطنــي يف غــرة نوفمــر
.1954
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هذه الثورة المتجسمة في :
 الرشوع يف انجاز االصالح الزراعي ،و انشاء اقتصاد وطني ينهض العامل بتسيريه. و انتهــاج سياســة اجتامعيــة لفائــدة الجامهــر يك يرتفــع مســتوى معيشــة العــال ،و التعجيــل برتقيــة املــرأةقصــد اشـراكها يف تدبــر الشــؤون العامــة ،و تطويــر البــاد ،و محــو األميــة ،و تنميــة الثقافــة القوميــة ،و تحســن
الســكن ،و الحالــة الصحيــة العامــة.
 و توخــي سياســة دوليــة قامئــة عــى قاعــدة مــن االســتقالل ،و التعــاون الــدويل ،و مناهضــة االســتعامر،و املــؤازرة الفعليــة للحــركات النضاليــة يف العــامل مــن أجــل التحريــر الوطنــي و االســتقالل.
 ان االســام و اللغــة العربيــة قــد كانــا و ال يــزال كل منهــا قــوة فعالــة يف الصمــود ضــد املحاولــةالتــي قــام بهــا النظــام االســتعامري لتجريــد الجزائريــن مــن شــخصيتهم .فيتعــن عــى الجزائــر التأكيــد بــأن اللغــة
العربيــة هــي اللغــة القوميــة الرســمية لهــا ،و أنهــا تســتمد طاقتهــا الروحيــة األساســية مــن ديــن االســام ،بيــد أن
الجمهوريــة تضمــن حريــة مامرســة األديــان لــكل فــرد و اح ـرام آرائــه و معتقداتــه.
ان الجيــش الوطنــي الشــعبي الــذي كان باألمــس جيــش التحريــر الوطنــي هــو مبثابــة ســنان الرمــح يف نضــال
التحريــر القومــي ،مــن مثــة ســيظل هــذا الجيــش مســهام يف خدمــة الشــعب ،ســاهرا عــى النشــاط الســيايس داخــل
إطــار الحــزب ،عامــا عــى تشــييد االنظمــة الجديــدة االقتصاديــة منهــا و االجتامعيــة للبالد.
مــن األهـــــداف األســــاسية للجـــمهورية ،الوفــاء لتقاليــد أمتنــا الفلســفية و االخالقيــة و السياســية ،و
املطابقــة لإلتجــاه الســيايس الــدويل ،الــذي اختــاره الشــعب الجزائــري.
كــا أن الحقــوق السياســية املعــرف بهــا لــكل مواطــن بالجمهوريــة متكنــه مــن املســاهمة بطريقــة كليــة و
فعالــة يف فريضــة تشــييد البــاد ،و تخــول لــه النمــو ،و تعــده ملعرفــة نفســه بصــورة منســجمة يف نطــاق املجموعــة
طبقــا ملصالــح البــاد ،و اختيارات الشــعب.
ان ضـــــرورة قــيــــام حــزب الطليعــة الواحــد ،و دوره املرجــح يف اعــداد و مراقبــة سياســة األمــة ،هــا
املبــدأن الجوهريــان اللــذان حمــا عــى اختيــار شــتى الحلــول ملعالجة املشــاكل الدســتورية التي تواجــــه الـــــدولة
الـــجزائرية و بذلــك يتــم ضــان الســر املنســجم و الفعــال للنظــم السياســية املقــررة يف الدســتور عــن طريــق
جبهــة التحريــر الوطنــي التــي :
 تعبئ و تنظم الجامهري الشعبية ،و تهذبها لتحقيق االشرتاكية. و تدرك و تشخص مطامح الجامهري الشعبية باالتصال الدائم بها. و تعد و تحدد سياسة األمة و تراقب تنفيذها.و يتم اعداد هذه السياسة و تنشيطها و توجيهها من طرف أشد العنارص الثورية وعيا ونشاطا.
 كام تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها و قواعدها عىل مبدأ املركزية الدميقراطية.ان الحــزب وحــده باعتبــاره الجهــاز املحــرك الدافــع الــذي يســتمد قوتــه مــن الشــعب ،هــو الــذي يســتطيع
أن يحطــم أجهــزة املــايض االقتصاديــة ،و يقيــم مقامهــا نظــا اقتصاديــة ميارســها الفالحــون العاملــون ،و الجامهــر
الكادحــة بصــورة دميقراطية.
كــا أنــه عــى الشــعب أن يســهر عــى اســتقرار األنظمــة السياســية للبــاد ،هــذا اإلســتقرار الــذي هــو
رضورة حيويــة بالنســبة ملهــام التشــييد االش ـرايك التــي تواجههــا الجمهوريــة.
أمــا النظــام الرئــايس و النظــام الربملــاين التقليديــان للحكــم ،فــا ميكــن لهــا أن يضمنــا هــذا االســتقرار
املنشــود ،بينــا النظــام القائــم عــى قاعــدة هيمنــة الشــعب صاحــب الســيادة ،و عــى الحــزب الطالئعــي الواحــد،
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فإنــه ميكنــه أن يضمــن ذلــك االســتقرار بصــورة فعالــة.
ان جبهــة التحريــر الوطنــي التــي متثــل القــوة الثــورة لألمــة ،تســهر هــى هــذا اإلســتقرار ،كــا أنهــا
ســتكون خــر ضــان لتجــاوب سياســة البــاد مــع املطامــح العميقــة للشــعب.
المبادئ و األهداف األسايس
املادة األوىل  :الجزائر جمهورية دميقراطية شعبية.
املادة  : 2و هي جزء ال يتجزأ من املغرب العريب و العامل العريب و افريقيا.
املادة  : 3شعارها «الثورة من الشعب و للشعب».
املــادة  :4االســام ديــن الدولــة و تضمــن الجمهوريــة لــكل فــــرد اح ـرام أرائــــه و معتقداتــه و حريــة مامرســة
االديــان.
املادة  : 5اللغة العربية هي اللغة القومية و الرسمية للدولة.
املادة  : 6علم الدولة أخرض و أبيض يتوسطه هالل و نجم أحمران.
املادة  : 7عاصمة البالد الجزائرية هي مدينة الجزائر ،مقر املجلس الوطني و الحكومة.
املــادة  : 8الجيــش الوطنــي جيــش شــعبي ،و هــو يف خدمــة الشــعب و تحــت تــرف الحكومــة بحكــم وفائــه
لتقاليــد الكفــاح مــن أجــل التحريــر الوطنــي.
 و هــو يتــوىل الدفــاع عــن أرايض الجمهوريــة و يســهم يف مناحــي النشــاط الســيايس و االقتصــادي واالجتامعــي للبــاد يف نطــاق الحــزب.
املادة  : 9تتكون الجمهورية من مجموعات ادارية يتوىل القانون تحديد مداها و اختصاصها.
تعترب البلدية أساسا للمجموعة الرتابية و االقتصادية و االجتامعية.
املادة  : 10تتمثل األهداف األساسية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية يف :
 صيانة االستقالل الوطني و سالمة األرايض الوطنية و الوحدة الوطنية. مامرسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فالحون و عامل و مثقفون ثوريون. تشــييد دميقراطيــة اش ـراكية ،و مقاومــة اســتغالل االنســان يف جميــع اشــكاله ،وضــان حــق العمــل و مجانيــةالتعليــم ،و تصفيــة جميــع بقايــا االســتعامر.
 الدفاع عن الحرية و احرتام كرامة االنسان. مقاومة كل نوع من التمييز و خاصة التمييز العنرصي و الديني.السالم يف العامل.حس أو معنوي بكيان االنسان.
مساس
كل
و
التعذيب
 استنكارّ
املــادة  : 11توافــق الجمهوريــة عــى االعــان العاملــي لحقــوق االنســان و تنضــم اىل كل منظمــة دوليــة تســتجيب
ملطامــح الشــعب الجزائــري و ذلــك اقتناعــا منهــا بــرورة التعــاون الــدويل
الحقوق األساسية
املادة  : 12لكل املواطنني من الجنسني نفس الحقوق و نفس الواجبات.
املادة  : 13لكل مواطن استكمل  19عاما من عمره حق التصويت.
املادة  : 14ال يجوز اإلعتداء عىل حرمة السكن ،و يضمن حفظ رس املراسلة لجميع املواطنني.
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املــادة  : 15ال ميكــن ايقــاف أي شــخص و ال متابعتــه اال يف األحــوال املنصــوص عليهــا يف القانــون و أمــام القضــاة
املعينــن مبقتضــاه و طبقــا لإلجـراءات املقــررة مبوجبــه.
املادة  : 16تعرتف الجمهورية بحق كل فرد يف حياة الئقة و يف توزيع عادل للدخل القومي.
املادة  : 17تحمي الدولة األرسة باعتبارها الخلية األساسية للمجتمع.
املــادة  : 18التعليــم اجبــاري ،و الثقافــة يف متنــاول الجميــع بــدون متييــز اال مــا كان ناشــئا عــن اســتعدادات كل
فــرد و حاجيــات الجامعــة.
املــادة  : 19تضمــن الجمهوريــة حريــة الصحافــة ،و حريــة وســائل االعــام األخــرى ،و حريــة تأســيس الجمعيــات،
و حريــة التعبــر ،و مخاطبــة الجمهــور و حريــة اإلجتــاع.
املــادة  : 20الحــق النقــايب ،و حــق االرضاب ،و مشــاركة العــال يف تدبــر املؤسســات معــرف بهــا جميعــا ،و متــارس
هــذه الحقــوق يف نطــاق القانــون.
املادة  : 21تضمن الجمهورية الجزائرية حق اإللتجاء لكل من يكافح يف سبيل الحرية.
املــادة  : 22ال يجــوز ألي كان أن يســتعمل الحقــوق و الحريــات الســالفة الذكــر يف املســاس باســتقالل األمــة و
ســامة األرايض الوطنيــة و الوحـــــدة الوطنيـــــة و مؤسســات الجمهوريــة و مطامــح الشــعب اإلشـراكية ،ومبــدأ
وحدانيــة جبهــة التحريــر الوطنــي.
جبهة التحرير الوطين
املادة  : 23جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد يف الجزائر.
املــادة  : 24جبهــة التحريــر الوطنــي تحــدد سياســة األمــة ،و توحــي بعمــل الدولــة و تراقــب عمــل املجلــس
الوطنــي و الحكومــة.
املــادة  : 25جبهــة التحريــر الوطنــي تشــــخص املطامــــح العمــــيقة للجمـاهــــر و تهذبها و تنظمهــا و هي رائدها
يف تحقيــق مطامحهــا.
املادة  : 26جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الدميقراطية الشعبية ،و تشيد االشرتاكية يف الجزائر.
ممارسة السيادة  -المجلس الوطين
املــادة  : 27الســيادة الوطنيــة للشــعب ميارســها بواســطة ممثلــن لــه قــي مجلــس وطنــي ،ترشــحهم جبهــة التحريــر
الوطنــي ،و ينتخبــون باقـراع عــام مـــــبارش و رسى ملدة خمســة ســنني.
املــادة  : 28يعــر املجلــس الوطنــي عــن االرادة الشــعبية ،و يتــوىل التصويــت عــى القوانــن ،و يراقــب النشــاط
الحكومــي.
املــادة  : 29يحــدد القانــــون طريــــقة انتــــخاب النــــواب يف املجلــس الوطنــي و عددهــم ،و رشوط صالحيــة
انتخابهــم ،و نظــام مــا يتنــاىف و النيابــة.
و يف حالــة الن ـزاع حــول قانونيــة انتخــاب النائــب ،تتــوىل «لجنــة مراجعــة الســلط و تصحيــح النيابــة»
املنصــوص عليهــا يف النظــام الداخــي للمجلــس ،الفصــل يف املوضــوع طبقــا للــروط املحــددة.
املــادة  : 30ال ميكــن للمجلــس الوطنــي االعــان عــن اســقاط النائــب اال بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه و باق ـراح مــن
الهيئــة العليــا لجبهــة التحريــر الوطنــي.
املادة  : 31يتمتع النائب بالحصانة الربملانية خالل مدة نيابته.
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املــادة  : 32ال يجــوز ايقــاف أي نائــب ،أو متابعتــه فيــا يتعلــق بالقضايــا الجنائيــة دون اذن املجلــس الوطنــي اال
يف حالــة التلبــس بالجرميــة ،و يوقــف حبــس أو متابعــة النائــب بطلــب مــن املجلــس الوطنــي.
و يف حالــة التلبــس بالجرميــة يقــدم فــورا اخطــار املتابعــة أو اإلج ـراءات املتخــذة ضــد النائــب اىل مكتــب
املجلــس الــذي ميكنــه ان يطالــب مبوجــب ســلطة القانــون اتخــاذ التدابــر الرضوريــة الح ـرام مبــدأ الحصانــة
الربملانيــة.
و ال تجــوز متابعــة أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس الوطنــي ،أو ايقافــه أو حبســه ،أو محاكمتــه بســبب مــا
يــديل بــه مــن آراء أو تصويــت خــال مامرســة نيابتــه.
املــادة  : 33يجتمــع املجلــس الوطنــي وجوبــا قبــل اليــوم الخامــس عــر املــوايل النتخــاب أعضائــه و يعمــد اىل
تصحيــح نيابتهــم.
و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
املادة  : 34رئيس املجلس الوطني هو الشخصية الثانية يف الدولة.
املادة  : 35يحدد املجلس الوطني يف قانونه الداخيل قواعد تنظيمه و تسيريه.
املادة  : 36لرئيس الجمهورية و للنواب حق املبادرة بتقديم القوانني.
توضــع مشــاريع و اقرتاحــات و تصميــات القوانــن عــى مكتــب املجلــس الــذي يحيلهــا عــى اللجــان
الربملانيــة املختصــة لدراســتها.
املادة  : 37ألعضاء الحكومة حق حضور جلسات املجلس الوطني و املشاركة يف مناقشة اللجان.
املادة  : 38ميارس املجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :
 االستامع اىل الوزراء داخل اللجان السؤال الكتايب. السؤال الشفوي مع املناقشة أو بدونها.السلطة التنفيذية
املادة  : 39تسند السلطة التنفيذية اىل رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.
و هــو ينتخــب ملــدة خمــس ســنوات عــن طريــق اإلقـراع الــعــــام املباشـــــر و الــري بعــد تعيينــه مــن
طــرف الحــزب.
ميكــن لــكل مســلم جزائــري األصــل بلــغ عمــره  35ســنة عــى األقــل و متمتــع بحقوقــه املدنيــة و السياســية
أن ينتخــب رئيســا للجمهورية.
املــادة  : 40يــؤدي رئيــس الجمهوريــة قبــل مبارشتــه ملهــام وظيفتــه القســم أمــام املجلــس الوطنــي بالعبــارات
التاليــة ( :وفــاء ملبــادئ ثورتنــا و ألرواح شــهدائنا ،أقســم باللــه العظيــم ان أحــرم الدســتور و أدافــع عليــه و أحافــظ
عــى ســامة الوطــن و اســتقالل البــاد و وحدتهــا ،و أن أبــذل كل جهــدي لرعايــة مصالــح الشــعب و الجمهوريــة
الدميقراطيــة الشــعبية).
املادة  : 41يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء األجانب و املبعثون فوق العادة.
و يعني السفراء و املبعثون فوق العادة باقرتاح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
املــادة  : 42يوقــع رئيــس الجمهوريــة بعــد استشــارة املجلــس الوطنــي و يصــادق عــى املعاهــدات واإلتفاقيــات و
املواثيــق الدوليــة و يســهر عــى تنفيذهــا
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املادة  : 43و هو القائد األعىل للقوات املسلحة للجمهورية.
املادة  : 44يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يربم السلم مبوافقة املجلس الوطن.ي
املادة  : 45يرتأس رئيس الجمهورية املجلس األعىل للدفاع و املجلس األعىل للقضاء.
املادة  : 46ميارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد إستشارة املجلس األعىل للقضاء.
املــادة  : 47رئيــس الجمهوريــة هــو املســؤول الوحيــد أمــام املجلــس الوطنــي ،يعــن الــوزراء الذيــن يجــب أن
يختــار الثلثــي  3/2منهــم عــى األقــل مــن بــن النــواب و يقدمهــم اىل املجلــس.
املــادة  : 48يتــوىل رئيــس الجمهوريــة تحديــد سياســة الحكومــة و توجيههــا ،كــا يقــوم بتســيري و تنســيق السياســة
الداخليــة و الخارجيــة للبــاد طبقــا إلرادة الشــعب التــي يجســمها الحــزب ،و يعــر عنهــا املجلــس الوطنــي.
املادة  : 49يكلف رئيس الجمهورية باصدار القوانني و نرشها.
يصــدر القوانــن خــال األيــام العــرة املواليــة إلحالتهــا عليــه مــن طــرف املجلــس الوطنــي ،و يوقــع
مرســومات التطبيــق .و ميكــن التخفيــض مــن أجــل األيــام العــرة عندمــا يطلــب املجلــس الوطنــي االســتعجال.
املــادة  : 50يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يطلــب مــن املجلــس الوطنــي برســالة مبينــة األســباب خــال األجــل
املحــدد الصــدار القوانــن ،للتــداول يف شــأنها مــرة ثانيــة ،و الميكــن رفــض طلبــه هــذا.
املــادة  : 51اذا مل يصــدر رئيــس الجمهوريــة القوانــن يف األجــال املنصــوص عليهــا فــإن رئيــس املجلــس الوطنــي
يتــول إصدارهــا.
املادة  : 52يتوىل رئيس الجمهورية تنفيذ القوانني.
املادة  : 53متارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
املادة  : 54يعني رئيس الجمهورية املوظــفيـن يف جــميع الـمناصب املدنية و العسكرية.
املــادة  : 55يطعــن املجلــس الوطنــي يف مســؤولية رئيــس الجمهوريــة بإيــداع الئحــة ســحب الثقــة ،يتعــن توقيعهــا
مــن طــرف ثلــث النــواب الذيــن يتكــون منهــم املجلــس.
املــادة  : 56التصويــت عــى الئحــة ســحب الثقــة باألغلبيــة املطلقــة لنــواب املجلــس الوطنــي يوجــب اســتقالة
رئيــس الجمهوريــة و الحــل التلقــايئ للمجلــس .و ال يجــوز اإللتجــاء اىل هــذا التصويــت العلنــي إال بعــد مــي أجــل
خمســة أيــام كاملــة عــى إيــداع الالئحــة.
املــادة  : 57يف حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه أو عجــزه النهــايئ أو ســحب الثقــة مــن الحكومــة ،ميــارس
املجلــس الوطنــي مهــام رئيــس الجمهوريــة ،و يســاعده فيهــا رؤســاء اللجــان يف املجلــس الوطني.
و مهمتــه األساســية ترصيــف الشــؤون العاديــة ،وإعــداد االنتخابــات يف ظــرف شــهرين لتعيــن رئيــس
الجمهوريــة و أعضــاء املجلــس الوطنــي يف حالــة حلــه.
املــادة  : 58يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يطلــب مــن املجلــس الوطنــي التفويــض لــه ملــدة محــدودة حــق اتخــاذ
تدابــر ذات صبغــة ترشيعيــة عــن طريــق أوامــر ترشيعيــة تتخــذ يف نطــاق مجلــس الــوزراء أو تعــرض عــى
مصادقــة املجلــس يف أجــل ثالثــة أشــهر.
املــادة  : 59يف حالــة الخطــر الوشــيك الوقــوع ميكــن لرئيــس الجمهوريــة اتخــاذ تدابــر اســتثنائية لحاميــة اســتقالل
األمــة و مؤسســات الجمهوريــة .و يجتمــع املجلــس الوطنــي وجوبــا.
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العدالة
املادة  : 60يقىض باسم الشعب الجزائري طبقا للرشوط التي يحددها قانون التنظيم القضايئ.
املادة  : 61يعرتف بحق الدفاع و يكون مضمونا يف الجنايات.
املادة  : 62ال يخضع القضاة يف مامرستهم لوظائفهم إال للقانون و ملصالح الثورة االشرتاكية.
إستقاللهم مضمون بالقانون و بوجود املجلس األعىل للقضاء.
المجلس الدستوري
املــادة  : 63يتألــف املجلــس الدستـــوري مــن الرئيــــس األول للمحكمــة العليا ،و رئيــي الحجرتني املدنيــة واإلدارية
يف املحكمــة العليــا و ثالثــة نــواب يعينهــم املجلــس الوطنــي و عضــو يعينــه رئيــس الجمهورية.
ينتخب أعضاء املجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.
املــادة  : 64يفصــل املجلــس الدســتوري يف دســتورية القوانــن و األوامــر الترشيعيــة بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة
أو رئيــس املجلــس الوطنــي.
المجلس األعلى
املــادة  : 65املجلــس األعــى للقضــاء  :يتألــف املجلــس األعــى للقضــاء مــن رئيــس الجمهوريــة و وزيــر العــدل ،و
الرئيــس األول للمحكمــة العليــا ،و وكيــل الدولــة العــام لديهــا ،و محــام لــدى املحكمــة العليــا ،وإثنــن مــن رجــال
القضــاء أحدهــا مــن قضــاة الصلــح ،ينتخبــان مــن طــرف زمالئهــم عــى املســتوى الوطنــي و ســتة أعضــاء تنتخبهــم
لجنــة العــدل الدامئــة يف املجلــس الوطنــي مــن بــن أعضائهــا.
املادة  : 66اختصاصات املجلس األعىل للقضاء و قواعد سريه تحدد بقانون.
املــادة  : 67املجلــس األعــى للدفــاع  :يتألــف املجلــس األعــى للدفــاع مــن رئيــس الجمهوريــة و وزيــر الدفــاع
الوطنــي ،و وزيــر الداخليــة ،و وزيــر الشــؤون الخارجيــة ،و رئيــس لجنــة الدفــاع الوطنــي يف املجلــس ،و عضويــن
يعينهــا رئيــس الجمهوريــة.
املادة  : 68يستشار املجلس يف جميع املسائل العسكرية.
املادة  : 69املجلس األعىل اإلقتصادي و اإلجتامعي :
يتألــف املجلــس األعــى اإلقتصــادي و اإلجتامعــي مــن خمســة نــواب يعينهــم املجلــس الوطنــي ،و مديــر
التصميــم ،و حاكــم البنــك املركــــزي للجزائــر و املســؤولون عــن املنظــات القوميــة و ممثلــن للنواحــي الرئيســية
مــن النشــاط القومــي اإلقتصــادي واإلجتامعــي يعينهــم رئيــس الجمهوريــة.
ينتخب املجلس األعىل االقتصادي و االجتامعي رئيسه.
املــادة  : 70يستشــار املجلــس األعــى اإلقتصــادي واإلجتامعــي يف جميــع مرشوعــات و مقرتحــات القانــون ذات
الطابــــع اإلقتصــادي و اإلجتــمـاعـــي ،و ميكنــه اإلســتامع اىل أعضــاء الحكومــة.
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تعديل الدستور
املــادة  : 71ترجــع املبــادرة بتعديــل الدســتور اىل كــــل مـــن رئيــس الجمهــــورية و األغلبيــة املطلقــة ألعضــاء
املجلــس الوطنــي معــا.
املــادة  : 72يتضمــن إج ـراء تعديــل الدســتور ،تالوتــن و تصويتــن باألغلبيــة املطلقــة ألعضــاء املجلــس الوطنــي
يفصــل بينهــا أجــل شــهرين.
املادة  : 73يعرض مرشوع قانون التعديل عىل مصادقة الشعب عن طريقة اإلستفتاء.
املــادة  : 74يف حالــة مصادقــة الشــعب عــى مــروع تعديــل الدســتور يتــم إصــداره مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة
باعتبــاره قانونــا دســتوريا خــال األيــام الثامنيــة املواليــة لتاريــخ اإلســتفتاء.
أحكام إنتقالية
املــادة  : 75النشــيد الوطنــي مؤقتــا هــو «قســا» ،و ســيتوىل قانــون غــر دســتوري تحديــد النشــيد الوطنــي يف
املســتقبل.
املــادة  : 76يجــب تحقيــق تعميــم اللغــة العربيــة يف أقــرب وقــت ممكــن يف كامــل أرايض الجمهوريــة .بيــد أنــه،
خالفــا ألحــكام هــذا القانــون ،ســوف يجــوز اســتعامل اللغــة الفرنســية مؤقتــا اىل جانــب اللغــة العربيــة.
املــادة  : 77ميــدد أجــل النيابــة الترشيعيــة ألعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس املنتخــب بتاريــخ  20ســبتمرب
 ،1962حتــى تاريــخ  20ســبتمرب  .1964و تجــرى قبــل هــذا التاريــخ انتخابــات املجلــس الوطنــي طبقــا للدســتور،
و ملــدة أربــع ســنوات.
و يواصــل رئيــس الحكومــة أداء مهامــه الراهنــة حتــى يتــم انخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي يتعــن أن
يجــرى خــال أجــل أقصــاه شــهر بعــد املصادقــة عــى الدســتور عــن طريــق اإلســتفتاء.
املادة  : 78يصدر رئيس الجمهورية مرشوع الدستور يف ظرف مثانية أيام بعد مصادقة الشعب عليه.
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