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تـمـهـيد
لقــد اســتعاد الشــعب الجزائــري اســتقالله بعــد كفــاح طويــل ،و حــرب تحريريــة خاضهــا
بقيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي و جيــش التحريــر الوطنــي ،فكانــت حربــا ضاريــة ســيخلدها
التاريــخ ملحمــة مــن مالحمــه الكــرى التــي ميــزت انبعــاث شــعوب العــامل الثالــث .و منــذ
االســتقالل اندفــع الشــعب الجزائــري بــكل حــزم ،يف بنــاء الدولــة و تشــييد مجتمــع جديــد،
أساســه القضــاء عــى اســتغالل اإلنســان لإلنســان ،و غايتــه ازدهــار شــخصية الفــرد و ترقيــة
الجامهــر الشــعبية ،يف إطــار اإلختيــار اإلش ـرايك.
إن املصادقــة الشــعبية عــى امليثــاق الوطنــي يف اســتفتاء  27يونيــو  ،1976قــد أتاحــت
مــن جديــد ،فرصــة أخرى ،للثورة الجزائريــــة كــــي تحـــدد مذهبها و ترســم اسـراتيجيتها عىل
ضــوء اإلختيــار اإلش ـرايك الــذي ال رجــعــــة فيــه .و مــن هنــا ينطلــق الشــعب الجزائــري يف
مســرته نحــو الرقــي ،و هــو يتصــور بوضــوح املجتمــع الــذي يعتــزم تشــييده.
و ميثــل الدســتور أحــد األهــداف الكــرى املســطرة يف امليثــاق الوطنــي .فإعـــداده و
تطبيقــه اســتمرار و تتمــة لذلــك العمــل الــذي تواصــل ،دون كلــل ،منــذ التصحيــح التاريخــي
يف  19يونيــو  ،1965مــن أجــل أن تقيــم األمــة دولــة منظمــة عــى أســاس عــري دميقراطــي،
و يف ســبيل ترجمــة األفــكار التقدميــة إىل إنجــازات ملموســة نطبــع الحيــاة اليوميــة ،و تدفــع
محتــوى الثــورة الشــعبية ،مبــا تخلقــه مــن حركيــة يف الفكــر و العمــل ،نحــو اإلرتبــاط النهــايئ
باالشـراكية.
و تقــوم دعائــم الدولــة الجزائريــة التــي اســتعادت كامــل ســيادتها ،عــى مشــاركة
الجامهــر الشــعبية يف تســيري الشــؤون العموميــة و خوضهــا النضــال مــن أجــل التنميــة التــي
تســتهدف خلــق القاعــدة املاديــة لإلشـراكية ،بعــد أن تــم تحريــر اإلقتصــاد الوطنــي مــن كل
تســلط إمربيــايل .و بهــذا يعمــل الشــعب الجزائــري يف جميــع املياديــن ،كل يــوم أكــر ،لتوســيع
جبهــة نضالــه ،و تعزيــز مســرته نحــو الرقــي اإلقتصــادي و اإلجتامعــي و الثقــايف.
إن الجزائــر تحتــل اليــوم مكانــة بــارزة عــى املســتوى الــدويل ،بفضــل اإلشــعاع العاملــي لثــورة
فاتــح نوفمــر  .1954و بفضــل اإلحــرام الــذي اســتطاعت بالدنــا أن تكتســبه بوقوفهــا إىل
جانــب القضايــا العادلــة يف العــامل .كــا أنهــا قــد فرضــت نفســها ،مبــا بذلتــه ،عــى املســتوى
الداخــي ،مــن جهــد جــاد يتمثــل يف التنظيــم و التنميــة ،ذلــك الجهــد الــذي يتميــز بتوخــي
العدالــة يف توزيــع الدخــل القومــي و اســتخدامه ،وبالســعي لرتقيــة الجامهــر التــي عانــت
االســتغالل اإلســتعامري ،و مظــامل النظــام املــوروث عــن املــايض ،أكــر مــن غريهــا.
إن تنظيــم مؤمتــر جبهــة التحريــر الوطنــي الــذي ســيحدد للحــزب قوانينــه األساســية
و يعطيــه هيئاتــه القياديــة ،لتتويــج لهــذا الجهــد املبــذول مــن أجــل إقامــة مؤسســات لألمــة
«تخلــد بعــد األحــداث و زوال الرجــال» كــا جــاء يف بيــان  19يونيــو .1965
و هكــذا يتــم الوفــاء ،عــى أكمــل وجــه ،بالعهــد املشــهود الــذي أخــذ أمــام الشــعب يــوم
 19يونيــو  ،1965يف ظــل اســتمرار و توطيــد املثــل النبيلــة التــي كانــت منــذ البدايــة ،محــركا
لثــورة األول مــن نوفمــر  1954العظيمــة.
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الباب األول
المبادئ األساسية لتنظيم المجتمع الجزائري
الفصل األول
الجمهورية
املادة  : 1الجزائر جمهورية دميقراطية شعبية ،و هي وحدة ال تتجزأ .الدولة الجزائرية دولة اشرتاكية.
املادة  : 2اإلسالم دين الدولة.
املادة  : 3اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية.
تعمل الدولة عىل تعميم استعامل اللغة الوطنية يف املجال الرسمي.
املادة  : 4عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
النشيد الوطني و خاصيات العلم و خاتم الدولة ،يحددها القانون.
املادة  : 5السيادة الوطنية ملك للشعب ،ميارسها عن طريق اإلستفتاء أو بواسطة ممثليه املنتخبني.
املادة  : 6امليثاق الوطني هو املصدر األسايس لسياسة األمة و قوانني الدولة.
و هو املصدر اإليديولوجي و السيايس املعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة عىل جميع املستويات.
امليثاق الوطني مرجع أسايس أيضا ألي تأويل ألحكام الدستور.
املــادة  : 7املجلــس الشــعبي هــو املؤسســة القاعديــة للدولــة ،و اإلطــار الــذي يتــم فيــه التعبــر عــن اإلرادة
الشــعبية و تتحقــق فيــه الدميقراطيــة.
كــا أنــه القاعــدة األساســية لالمركزيــة و ملســاهمة الجامهــر الشــعبية يف تســيري الشــؤون العموميــة عــى جميــع
املستويات.
املــادة  : 8متثــل املجالــس الشــعبية املنتخبــة ،بحكــم محتواهــا البــري ،القــوى االجتامعيــة للثــورة .تتكــون
األغلبيــة ،ضمــن املجالـــــس الــــشعبية املنتــخــــبة ،مــن العــال و الفالحــن يعتــر عامــا كل شــخص يعيــش مــن
حاصــل عملــه الـــيدوي أو الــــفكري و ال يســتخدم ملصلحتــه الخاصــة غــره مــن العــال أثنــاء مامرســة نشــاطه
املهنــي.
املــادة  : 9يجــب أن تتوفــر يف ممثــي الشــعب مقايــــيس الكــــفاءة و النــزاهــــة و االلتـزام يتنــاىف متثيــل الشــعب
مــع الـراء أو امتــاك مصالــح ماليــة.
الفصل الثاني
اإلشتراكية
املــادة  : 10االش ـراكية اختيــار الشــعب الــذي ال رجعــة فيــه ،كــا عــر عــن ذلــك بكامــل الســيادة يف امليثــاق
الوطنــي .و هــي الســبيل الوحيــد الكفيــل باســتكامل اإلســتقالل الوطنــي .مفهــوم اإلش ـراكية ،طبقــا ملــا ورد يف
امليثــاق الوطنــي نصــا و روحــا ،هــو تعميــق لثــورة فاتــح نوفمــر  1954و نتيجــة منطقيــة لهــا .الثــورة الجزائريــة
ثــورة اش ـراكية تســتهدف إزالــة اســتغالل اإلنســان لإلنســان ،شــعارها « :مــن الشــعب و إىل الشــعب».
املــادة  : 11تتوخــى اإلشـــ ـراكية تحقيــــق تطــــور البــاد ،و تحويـــل العــال و الفالحــن إىل منتخبــن واعــن و
مســئولني ،و نــــر الــــعدالة اإلجتامعيــة ،و توفــر أســباب تفتــح شــخصية املواطــن .تحــدد الثــورة اإلش ـراكية
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خطــوط عملهــا األساســية للتعجيــل برتقيــة اإلنســان إىل مســتوى مــن العيــش يتــاءم و ظــروف الحيــاة العرصيــة،
و متكــن الجزائــر مــن إرســاء قاعــدة اجتامعيــة اقتصاديــــة متحــررة مــــن اإلسـتــغــــال و التخلــف .ســيحظى
النظــام االجتامعــي واإلقتصــادي الــذي ترتكــز عليــه اإلش ـراكية بالتطويــر املســتمر ،بحيــث يســتفيد مــن مزايــا
الرقــى العلمــي و التقنــي.
املادة  : 12ترمي اإلشرتاكية إىل تحقيق أهداف ثالثة :
 1دعم االستقالل الوطني . 2إقامة مجتمع متحرر من استغالل اإلنسان لإلنسان. 3ترقيــة اإلنســان و توفــر أســباب تفتــح شــخصيته و ازدهارهــا .و تعــود إىل مؤسســات الحــزب و الدولــة مهمــةتحقيــق هــذه األهــداف املتكاملــة املتالزمــة.
املــادة  : 13يشــكل تحقيــق اش ـراكية وســائل اإلنتــاج قاعــدة أساسيةلإلش ـراكية ،و متثــل ملكيــة الدولــة أعــى
أشــكال امللكيــة اإلجتامعيــة.
املــادة  : 14تحــدد ملكيــة الدولــة بأنهــا امللكيــة املحــوزة مــن طــرف املجموعــة الوطنيــة التــي متثلهــا الدولــة .و
تــشــــمل هــــذه امللكيــة ،بكيفيــة ال رجعــة فيهــا  :األرايض الرعويــة ،و األرايض املؤممــة ،زراعيــة كانــت أو قابلــة
للزراعــة ،و الغابــات ،و امليــاه ،ومــا يف باطــن األرض ،و املنــــاجم ،و املـقــــالع ،و املصــادر الطبيعيــة للطاقــة ،و
للــروات املعدنيــة الطبيعيــة و الح ّيــة للجــرف القــاري و للمنطقــة اإلقتصاديــة الخاصــة.
تعــد أيضــا أمــاكا للدولــة بشــكل ال رجعــة فيــه ،كل املؤسســات و البنــوك و مؤسســات التأمــن و املنشــآت
املؤممــة ،و مؤسســات النقــل بالســكك الحديديــة و النقــل البحــري و الجــوي ،و املوانــئ ،و وســائل املواصــات
و الربيــد و الــرق و الهاتــف ،و التلفــزة و اإلذاعــة ،و الوســائل الرئيســية للنقــل الــري ،و مجمــوع املصانــع و
املؤسســات و املنشــآت اإلقتصاديــة و اإلجتامعيــة و الثقافيــة التــي أقامتهــا الدولــة أو تقيمهــا أو تطورهــا ،أو التــي
اكتســبتها أو تكتســبها .يــشــــمل إحــــتكار الدولــة ،بصفــة ال رجعــة فيهــا ،التجــارة الخارجيــة و تجــارة الجملــة.
يــــمـــــارس هـــــــذا اإلحــتـــكـــار يف إطـــــــار الــقــــانــــــون.
املــادة  : 15عــى املؤسســات اإلشـراكية التــي تكلفهــا الدولــة باســتثامر أو اســتغالل أو تنميــة جــزء مــن ممتلكاتهــا
أن تذكــر يف موازنتهــا وفقــا ألحــكام القانــون ،قيمــة األصــول املعادلــة لقيمــة املمتلــكات املوضوعــة تحــت ترصفهــا.
يتــم اســتخالف قيمــة هــذه األصــول ،و عنــد االقتضــاء إعــادة تقييمهــا ،حســب القواعــد و الطــرق املحــددة يف
الترشيــع.
املــادة  : 16امللكيــة الفرديــة ذات اإلســتعامل الشــخيص أو العائــي مضمونــة .امللكيــة الخاصــة غــر اإلســتغاللية،
كــا يعرفهــا القانــون ،جــزء ال يتجــزأ مــن التنظيــم اإلجتامعــي الجديــد .امللكيــة الخاصــة ،ال ســيام يف امليــدان
اإلقتصــادي ،يجــب أن تســاهم يف تنميــة البــاد و أن تكــون ذات منفعــة اجتامعيــة .و هــي مضمونــة يف إطــار
القانــون .حـــــــــق اإلرث مــــضـــمـــــون.
املــادة  : 17ال يتــم نــزع امللكيــة إال يف إطــار القانــون .و يرتتــب عنــه أداء تعويــض عــادل و منصــف .ال تجــوز
معارضــة إجـراء نــزع امللكيــة للصالــح العــام بحجــة أيــة اتفاقيــة دوليــة.
املــادة  : 18تشــكل الثــورة الثقافيــة و الثــورة الزراعـــية و الـــثورة الــصــــناعية ،و التــوازن الجهــوي ،و األســاليب
اإلش ـراكية للتســيري ،املحــاور األساســية لبنــاء اإلش ـراكية.
املــادة  : 19تســتهدف الثــورة الثقافيــة عــى الخصــوص  :أ) التأكيــد عــى الشــخصية الوطنيــة و تحقيــق التطــور
الثقــايف .ب) رفــع مســتوى التعليــم و مســتوى الكفــاءة التقنيــة لألمــة .جـــ) اعتــاد أســلوب حيــايت ينســجم
مــع األخــاق اإلســامية و مبــادئ الثــورة اإلش ـراكية مثلــا يحددهــا امليثــاق الوطنــي .د) حفــز الجامهــر
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لتعبئهــا و تنظيمهــا للكفــاح مــن أجــل التطويــر االجتامعــي و االقتصــادي للبــاد و الدفــاع عــن مكاســب الثــورة
اإلش ـراكية .هـــ) ضــان اكتســاب وعــي اجتامعــي و القيــام بعمــل مالئــم كفيــل بتغيــر البنايــات الباليــة و
املجحفــة يف املجتمــع .و) مكافحــة اآلفــات اإلجتامعيــة و مســاوئ البريوقراطيــة .ز) القضــاء عــى الســلوك
و كل اإلنحرافــات املضــادة للثــورة.
اإلقطاعــي ،و الجهويــة ،و مــــحاباة األقــارب،
املــادة  : 20تخلــق الثــورة الزراعيــة منوذجــا جديــدا ملجتمــع ينبــئ بجزائــر تتطــور كل جهاتهــا مــن مــدن و أريــاف،
بكيفيــة منســجمة .تســتهدف الثــورة الزراعيــة :
أ) تقويض األركان املادية و املفاهيم املعادية للمجتمع ،املتمثلة يف استغالل اإلنسان لإلنسان.
ب) تحطيم قيود النظام اإلقتصادي البائد القائم عىل التعبئة و اإلستغالل.
جـ) بناء العالقات اإلجتامعية يف الوسط الريفي عىل قواعد جديدة.
د) محو الفوارق بني املدن و األرياف و خاصة ببناء القرى اإلشرتاكية.
هـ) جعل العمل املنتج قاعدة أساسية للنظام اإلقتصادي و اإلجتامعي يف األرياف.
املــادة  : 21تســتهدف الثــورة الصناعيــة ،باإلضافــة إىل اإلمنــاء اإلقتصــادي ،تغيــر اإلنســان و رفــع مســتواه التقنــي
و العلمــي و إعــادة تشــكيل بنيــة املجتمــع و هــي تعمــل يف نفــس الوقــت عــى تحويــل وجــه البــاد .تنــدرج
الثــورة الصناعيــة ضمــن منظــور اشـرايك يعطيهــا مدلولهــا العميــــق و أبعادهــا السياســية.
املــادة  : 22سياســة التــوازن الجهــوي اختيــار أســايس .و هــي ترمــي إلىمحــو الفــوارق الجهويــة ،و بالدرجــة األوىل،
إىل ترقيــة البلديــات األكــر حرمانــا مــن أجــل تأمــن تنميــة وطنيــة منســجمة.
املــادة  : 23تشــكل األســاليب االشـراكية لتســيري املؤسســات عامــا لرتقيــة العــال .و هــم يتحملــون ،مبســاهمتهم
يف التســيري ،مســئوليات حقيقيــة بوصفهــم منتجــن واعــن حقوقهــم و واجباتهــم.
املــادة  : 24يرتكــز املجتمــع عــى العمــل ،و ينبــذ التطــــفل نــــبذا جــذريــــا ،و يحكمــه املبــدأ االشـرايك القائــل « :
مــن كل حســب مقدرتــه و لــكل حســب عملــه» .العمــل رشط أســايس لتنميــة البــاد ،و هــو املصــدر الــذي يضمــن
بــه املواطــن وســائل عيشــه .يتــم توظيــف العمــل حســب متطلبــات اإلقتصــاد و املجتمــع ،و طبقــا الختيــار
العامــل ،و بنــاء عــى قدراتــه و مؤهالتــه.
الفصل الثالث
الدولة
املــادة  : 25متــارس ســيادة الدولــة الجزائريــة عــى مجمــوع ترابهــــا الوطــــني ،و عــى مجالهــا الجــوي ،و عــى
مياههــا اإلقليميــة .كــا متــارس ســيادة الدولــة عــى كل الــوارد املختلفــة املوجــودة عــى كل ســطح جرفهــا القــاري
أو يف باطنــه ،و يف منطقتهــا اإلقتصاديــة الخاصــة بهــا.
املــادة  : 26تســتمد الدولــة ســلطتها مــن اإلرادة الشــعبية .و هــي يف خدمــة الشــعب وحــده .و تســتمد علــة
وجودهــا ،و فاعليتهــا مــن تقبــل الشــعب لهــا.
املادة  : 27الدولة دميقراطية يف أهدافها و يف تسيريها.
إن املســاهمة النشــيطة للشــعب يف التشــييد االقتصــادي و االجتامعــي و الثقــايف ،و يف تســيري اإلدارة و مراقبــة
الدولــة ،هــي رضورة تفرضهــا الثــورة.
املــادة  : 28هــدف الدولــة اإلش ـراكية الجزائريــة هــو التغيــر الجــذري للمجتمــع ،عــى أســاس مبــادئ التنظيــم
اإلش ـرايك.
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املــادة : 29تعمــل الدولــة عــى تغيــر عالقــات اإلنتــاج ،و تســيري اإلقتصــاد الوطنــي ،و تضمــن تنميــة عــى أســاس
تخطيــط علمــي املفهــوم ،دميقراطــي التصميــم ،حتمــي التنفيــذ.
تنظــم الدولــة اإلنتــاج و تحــدد توزيــع الدخــل القومــي ،و هــي العنــر األســايس يف تحويــل اإلقتصــاد و
مجمــوع العالقــات اإلجتامعيــة.
املــادة  : 30يجــب أن يضمــن املخطــط الوطنــي التنميــة املتكاملــة و املنســجمة لــكل جهــات البــاد و يف كل
قطاعــات النشــاط ،و يحقــق اســتخداما فعــاال لــكل القــوى املنتجــة ،و مزيــدا للدخــل القومــي ،و توزيعــه توزيعــا
عــادال ،و كذلــك رفــع مســتوى حيــاة الشــعب الجزائــري.
املادة  : 31يتم إعداد املخطط الوطني بكيفية دميقراطية.
يســاهم الشــعب يف ذلــك بواســطة مجالســه املنتخبــة عــى املســتوى البلــدي و الــواليئ ،و الوطنــي ،و
بواســطة مجالــس العــال و املنظــات الجامهرييــة.
يخضــع تطبيــق املخطــط الوطنــي ملبــدأ الالمركزيــة مــع مراعــاة التنســيق املركــزي عــى مســتوى الهيئــات
العليــا للحــزب و الدولــة.
املــادة  : 32تنشــئ الدولــة ،لتســيري ممتلــكات املجموعــة الوطنيــة ،مؤسســات يتــاءم تطــور نشــاطها مــع مصالــح
الشــعب و أهــداف املخطــط الوطنــي.
تحقــق املؤسســات ،طبقــا التجاهــات املخطــط الوطنــي ،تراكــا ماليــا لصالــح املمتلــكات املوضوعــة تحــت
ترصفهــا ،و لصالــح املجموعــة الوطنيــة.
املادة  : 33الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته املادية و املعنوية ،و بخاصة متطلباته املتعلقة بالكرامة و األمن.
و هـي تستهـدف تـحرير املواطـــن من اإلستـغــالل و البطـــالــــة و املرض و الجهل.
تتـــكفـــل الــــدولـــة بــحــمــايـــة مواطــنـــيــها يف الــخارج.
املــادة  : 34يســتند تنظيــم الدولــة إىل مبــدأ الالمركزيــة القائــم عــى دميقراطيــة املؤسســات و املشــاركة الفعليــة
للجامهــر الشــعبية يف تســيري الشــؤون العموميــة.
املــادة  : 35تعتمــد سياســة الالمركزيــة عــى توزيــع حكيــم للصالحيــات و املهــام حســب تقســيم منطقــي
للمســئولية داخــل إطــار وحــدة الدولــة .تســتهدف سياســة الالمركزيــة منــح املجموعــات اإلقليميــة الوسائــــل
البشــــرية و املاديــة ،و املســئولية التــي تؤهلهــا للقيــام بنفســها مبهــام تنميــة املنطقــة التابعــة لهــا كمجهــود مكمل
ملــا تقــوم بــه األمــة.
املــادة  : 36املجموعــات اإلقليميــة هــي الواليــة و البلديــة .البلديــة هــي املجمــــوعة اإلقليـمـــية السياســية و
اإلداريــة و االقتصاديــة و االجتامعيــة و الثقافيــة يف القاعــدة .الـتـنـظـيـــم اإلقـلــيـــمي و التــقـــسيم اإلداري للبالد
خاضعــان للقانــون.
املــادة  : 37ليســت وظائــف الدولــة امتيــازا بــل هــي تكليــف .عــى أعــوان الدولــة أن يأخــذوا بعــن اإلعتبــار
مصالــح الشــعب و املنفعــة العامةليــس غــر ،و ال ميكــن بحــال مــن األحــوال ،أن تصبــح مامرســة الوظائــف
العموميــة مصــدرا لل ـراء ،و ال وســيلة لخدمــة املصالــح الخاصــة.
املــادة  : 38تتــاح املســئوليات يف الدولــة للمواطنــن الذيــن تتوفــر فيهــم مقاييــس الكفــاءة و النزاهــة و اإللتـزام،
و يعيشــون مــن أجرتهــم ليــس غــر ،و ال يتعاطــون ،بصفــة مبــارشة أو عــن طريــق وســطاء ،أي نشــاط آخــر يــدر
عليهــم مــاال.
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الفصل الرابع
الحريات األساسية و حقوق اإلنسان و المواطن
املــادة  : 39تضمــن الحريــات األساســية و حقــوق اإلنســان و املواطنــن .كل املواطنــن متســاوون يف الحقــوق و
الواجبــات .يلغــى كل متييــز قائــم عــى أحــكام مســبقة تتعلــق بالجنــس أو العــرق أو الحرفــة.
املادة  : 40القانون واحد بالنسبة للجميع ،أن يحمي أو يكره أو يعاقب.
املــادة  : 41تكفــل الدولــة املســاواة لــكل املواطنــن ،وذلــك بإزالــة العقبــات ذات الطابــع اإلقتصــادي و اإلجتامعــي
و الثقــايف التــي تحــد يف الواقــع مــن املســاواة بــن املواطنــي و تعــق إزدهــار اإلنســان ،و تحــول دون املشــاركة
الفعليــة لــكل املواطنــن يف التنظيــم الســيايس ،و اإلقتصــادي ،و اإلجتامعــي ،و الثقــايف.
املادة  : 42يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و اإلقتـصادية واإلجتامعية و الثقافية للمرأة الجزائرية.
املــادة : 43الجنســية الجزائريــة معرفــة بالقانــون .رشوط إكتســاب هــذه الجنســية واإلحتفــاظ بهــا أو فقدهــا أو
إســقاطها ،محــددة بالقانــون.
املــادة  : 44وظـائـــف الــــدولة و املؤسســات التابعــة لهــا متاحــة لــكل املواطنــن ،و هــي يف متناولهــم بالتســاوي و
بــدون أي رشط ماعــدا الــروط املتعلقــة باإلســتحقاق و األهليــة.
املادة  : 45ال تجريم إال بقانون صادر قبل ارتكاب العمل اإلجرامي.
املــادة  : 46كل فــرد يعتــر بريئــا ،يف نظــر القانــون ،حتــى يثبــت القضــاء إدانتــه طبقــا للضامنــات التــي يفرضهــا
القانــون.
املادة  : 47يرتتب عن الخطأ القضايئ تعويض من الدولة .يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته.
املادة  : 48تضمن الدولة حصانة الفرد.
املــادة  : 49ال يجــوز انتهــاك حرمــــة حـــياة املواطــن الـخاصــــة و ال رشفــــه ،و القانــون يصونهام رسية املراســات
و املواصــات الخاصــة بــكل إشــكالها مضمونــة.
املــادة  : 50تضمــن الدولــة حرمــة الســكن .ال تفتيــش إال مبقتــى القانــون و يف حــدوده .ال تفتيــش إال بأمــر
مكتــوب صــادر عــن الســلطة القضائيــة املختصــة.
املــادة  : 51ال يتابــع أحــد و ال يلقــى عليــه القبــض أو يحبــس إال يف الحــاالت املحــددة بالقانــون و طبقــا لإلشــكال
التــي نــص عليهــا.
املــادة  : 52يف مــادة التحريــات الجزائيــة ،ال ميكــن أن تتجــاوز مــدة التوقيــف للنظــر  48ســاعة .ال ميكــن متديــد
مــدة التوقيــف للنظــر إال بصفــة اســتثنائية و وفقــا للــروط املحــددة بالقانــون .عنــد انتهــاء مــدة التوقيــف
للنظــر يلــزم إجـراء فحــص طبــي عــى الشــخص املوقــوف إن طلــب ذلــك ،عــى أن يعلــم بإمكانيــة هــذا اإلجـراء.
املادة  : 53ال مساس بحرية املعتقد و ال بحرية الرأي.
املــادة  : 54حريــة اإلبتــكار الفكــري و الفنــي و العلمــي للمواطــن مضمونــة يف إطــار القانــون .حريــة التأليــف
محميــة بالقانــون.
املــادة  : 55حريــة التعبــر واإلجتــاع مضمونــة ،و ال ميكــن التــذرع بهــا لــرب أســس الثــورة اإلشـراكية .متــارس
هــذه الحريــة مــع مراعــاة أحــكام املــادة  73مــن الدســتور.
املادة  : 56حرية إنشاء الجمعيات معرتف بها ،و متارس يف إطار القانون.
املــادة  : 57لــكل مواطــن يتمتــع بكامــل حقوقــه املدنيــة و السياســية ،حــق التنقــل بــكل حريــة يف أي ناحيــة مــن
الـراب الوطنــي .حــق الخــروج مــن الـراب الوطنــي مضمــون يف نطــاق القانــون.
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املادة  : 58يعد كل مواطن تتوفر يف الرشوط القانونية ،ناخبا و قابال لإلتخاب عليه.
املــادة  : 59حــق العمــل مضمــون طبقــا للــادة  24مــن الدســتور .ميــارس العامــل وظيفتــه اإلنتاجيــة باعتبارهــا
واجبــا و رشفــا .الحــق يف أخــذ حصــة مــن الدخــل القومــي مرهــون بإلزاميــة العمــل .تخضــع األجــور للمبــدأ
القائــل  « :التســاوي يف العمــل يســتلزم التســاوي يف األجــر» ،و تحــدد طبقــا لنوعيــة العمــل املنجــز فعــا و
لحجمــه .الســعي وراء تحســن اإلنتاجيــة هــدف دائــم للمجتمــع اإلشـرايك .ميكــن أن يتــم التشــجيع عــى العمــل
و اإلنتاجيــة بواســطة حوافــز معنويــة ،و بنظــام مالئــم قائــم عــى الرتغيــب املــادي ،ســواء عــى املســتوى الجامعــي
أو الفــردي.
املادة  : 60حق اإلنخراط يف النقابة معرتف به لجميع العامل ،و ميارس يف إطار القانون.
املــادة  : 61تخضــع عالقــات العمــل يف القطــاع اإلشـرايك ألحكـــام الـقــوانـــن و التنظيــات املتعلقــة باألســاليب
االش ـراكية للتســيري .يف القطــاع الخــاص ،حــق اإلرضاب معــرف بــه ،و ينظــم القانــون مامرســته.
املادة  : 62تضمن الدولة أثناء العمل الحق يف الحامية ،و األمن و الوقاية الصحية.
املادة  : 63الحق يف الراحة مضمون.
يحدد القانون كيفية مامرسته.
املــادة  : 64تكفــل الدولــة ،يف نطــاق القانــون ،ظــروف معيشــة املواطنــن الذيــن مل يبلغــوا بعــد ســن العمــل و
الذيــن ال يســتطيعون القيــام بــه ،و الذيــن عجــزوا عنــه نهائيــا.
املــادة  : 65األرسة هــي الخليــة األساســية للمجتمــع ،و تحظــى بحاميــة الدولــــة و املجتمــع .تحمــي الدولــة
األمومــة ،و الطفولــة ،و الشــبيبة ،و الشــيخوخة ،بواســطة سياســة و مؤسســات مالمئــة.
املــادة  : 66لــكل مواطــن الحــق يف التعلــم * .التعليــم مجــاين و هــو إجبــاري بالنســبة ملــدة املدرســة األساســية
يف إطــار الــروط املحــددة بالقانــون * .تضمــن الدولــة التطبيــق املتســاوي لحــق التعليــم * .تنظــم الدولــة
التعليــم * .تــســـهر الـــدولة علـــى أن تكـــــون أبــواب التعليــم و التكوين املهنــي و الثقافة مفتوحة بالتســاوي
أمــام الجميــع.
املــادة  : 67لــكل املواطنــن الحــق يف الرعايــة الصحيــة .و هــذا الحــق مضمــون عــن طريــق توفــر خدمــات صحيــة
عامــة و مجانيــة ،و بتوســيع مجــال الطــب الوقــايئ ،و التحســن الدائــم لظــروف العيــش و العمــل ،و كذلــك عــن
طريــق ترقيــة الرتبيــة البدنيــة و الرياضيــة و وســائل الرتفيــه.
املــادة  : 68يحظــى كل أجنبــي يقيــم بصفــة قانونيــة عــى الـراب الوطنــي ،بالحاميــة املخولــة لألفـراد و األمــوال،
طبقــا للقانــون و مراعــاة لتقاليــد الشــعب الجزائــري يف الضيافــة.
املادة  : 69ال يسلم أحد خارج الرتاب الوطني إال بناء عىل قانون تسليم املجرمني وتطبيقا ألحكامه.
املادة  : 70ال ميكن بحال من األحوال تسليم أو رد الجئ سيايس يتمتع قانونا بحق اللجوء.
املــادة  : 71يعاقــب القانــون عــى املخالفــات املرتكبــة ضــد الحقــوق و الحريــــات و عــى كل مســاس بالســامة
البدنيــة أو املعنويــة لإلنســان.
املــادة  : 72يعاقــب القانــون عــى التعســف يف اســتعامل الســلطة .تضمــن الدولــة مســاعدة املواطــن مــن أجــل
الدفــاع عــن حريتــه و حصانــة ذاتــه.
املــادة  : 73يحــدد القانــون رشوط إســقاط الحقــوق و الحريــات األساســية لــكل مــن يســتعملها قصــد املســاس
بالدســتور أو باملصالــح الرئيســية للمجموعــة الوطنيــة ،أو بوحــدة الشــعب و الـراب الوطنــي ،أو باألمــن الداخــي
و الخارجــي للدولــة ،أو بالثــورة اإلش ـراكية.
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الفصل الخامس
واجبات المواطن
املــادة  : 74عــى كل شــخص احـرام الدســتور ،واإلمتثــال لقوانــــن الجمهوريــة و تنظيامتهــا .ال يعــذر أحــد بجهــل
القانون.
املــادة  : 75يجــب عــى كل مواطــن أن يحمــي ،بعملــه و ســلوكه ،امللكيــة العموميــة و مصالــح املجموعــة الوطنيــة،
و يحــرم مكتســبات الثــورة اإلشـراكية ،و يعمــل حســب مقدرتــه لرفع مســتوى معيشــة الشــعب.
املــادة  : 76إلتـزام املواطــن إزاء الوطــن و مســاهمته يف الدفــاع عنــه مــن واجباتــه الدامئــة .عــى كل مواطــن أن
يــؤدي بإخــاص واجباتــه تجــاه املجموعــة الوطنيــة.
املــادة  : 77عــى كل مواطــن حاميــة و صــــيانة إستـــــقالل الوطــن و سيــادتــــه و ســامة ترابــه .يعاقــب القانون
بــكل رصامــة ،عــى الخيانــة و التجســس و اإللتحــاق بالعــدو ،و عــى كل الجرائــم املرتكبــة ضــد أمــن الدولــة.
املــادة  : 78كل املواطنــن متســاوون يف أداء الرضيبــة .و عــى كل واحــد أن يســاهم ،حســب إمكانياتــه ،و يف إطــار
القانــون ،يف النفقــات العموميــة ،لســد الحاجيــات اإلجتامعيــة للشــعب و لتنميــة البــاد و الحفــاظ عــى أمنهــا .ال
يجــوز إحــداث أيــة رضيبــة ،أو جبايــة ،أو رســم أو أي حــق ،بأثــر رجعــي.
املــادة  : 79ينــص القانــون عــى واجــب اآلبــــاء يف تربيــــة أبنائهــــم و حاميتهــم و عــى واجــب األبنــاء يف معاونــة
آبائهــم و مســاعدتهم.
املادة  : 80عىل كل مواطن أن يتحىل باالنضباط املدين و يحرتم حقوق اآلخرين و حرياتهم و كرامتهم.
املادة  : 81عىل املرأة أن تشارك كامــــل املشــاركة يف التشييــد اإلشرتايك و التنمية الوطنية.
الفصل السادس
الجيش الوطين الشعيب
املــادة  : 82تتمثــل املهمــة الدامئــة للجيــش الوطنــي الشــعبي ،ســليل جيــش التحريــر الوطنــي و درع الثــورة ،يف
املحافظــة عــى اســتقالل الوطــن و ســيادته ،و القيــام بتأمــن الدفــاع عــن الوحــدة الرتابيــة للبــاد و ســامتها ،و
حاميــة مجالهــا الــــجوي و مســــاحتها الرتابيــة و مياههــا اإلقليميــة و جرفهــا القــاري و منطقتها اإلقتصاديــة الخاصة
بهــا .يســاهم الجيــش الوطنــي الشــعبي ،باعتبــاره أداة الثــورة يف تنميــة البــاد و تشــييد اإلشـراكية.
املــادة  : 83العنــر الشــعبي عامــل حاســم يف الدفــاع الوطنــي .الجيــش الوطنــي الشــعبي هــو الجهــاز الدائــم
للدفــاع ،الــذي يتمحــور حولــه تنظيــم الدفــاع الوطنــي و دعمــه.
املــادة  : 84الخدمــة الوطنيــة واجــب و رشف .لقــد تأسســت الخدمــة الوطنيــة ،تلبيــة ملتطلبــات الدفــاع الوطنــي
و تأمــن الرتقيــة االجتامعيــة و الثقافيــة ألكــر عــدد ممكــن ،و للمســاهمة يف تنميــة البــاد.
املــادة  : 85يحظــى املجاهــدون و أولــو الحــق مــن ذويهــم بحاميــة خاصــة مــن طــرف الدولــة .ضــان الحقــوق
الخاصــة باملجاهديــن و أويل الحــق مــن ذويهــم ،و الحفــاظ عــى كرامتهــم ،فــرض عــى الدولــة و املجتمــع.
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الفصل السابع
مبادئ السياسة الخارجية
املــادة  : 86تتبنــى الجمهوريــة الجزائريــة املبــادئ و األهــداف التــي تتضمنهــا مواثيــق األمــم املتحــدة و منظمــة
الوحــدة اإلفريقيــة و الجامعــة العربيــة.
املادة  : 87تندرج وحدة الشعوب العربية يف وحدة مصري هذه الشعوب.
تلتــزم الجزائــر ،كلــا تهيــأت الظــروف املالمئــة لقيــام وحــدة مبنيــة عــى تحريــر الجامهــر الشــعبية ،باعتــاد صيــغ
للوحــدة أو لإلتحــاد أو لإلندمــاج ،كفيلــة بالتلبيــة الكاملــة للمطامــح املرشوعــة و العميقــة للشــعوب العربيــة.
وحــدة الشــعوب املغربيــة املســتهدفة صالــح الجامهــر الشــعبية ،تتجســد كاختيــار أســايس للثــورة الجزائريــة.
املــادة  : 88تحقيــق أهــداف منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة و تشــجيع الوحــدة بــن شــعوب القــارة يشــكالن مطلبــا
تاريخيــا و يندرجــان كخــط دائــم يف سياســة الثــورة الجزائريــة.
املــادة  : 89متتنــع الجمهوريــة الجزائريــة ،طبقــا ملواثيــق األمــم املتحــدة و منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة و الجامعــة
العربيــة ،عــن اإللتجــاء إىل الحــرب قصــد املســاس بالســيادة املرشوعــة للشــعوب األخــرى و حريتهــا .و تبــذل
جهدهــا لحــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية.
املــادة  : 90وفــاء ملبــادئ عــدم االنحيــاز و أهدافــه ،تناضــل الجزائــر مــن أجــل الســلم ،و التعايــش الســلمي ،و
عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول.
املادة  : 91ال يجوز البتة ،التنازل عن أي جزء من الرتاب الوطني.
املــادة  : 92يشكــــل الكفــــاح ضــــد اإلسـتــعــمــــار ،و اإلســــتعامر الجديــد ،و اإلمربياليــة ،و التمييــز العنــري،
محــورا أساســيا للثــورة .يشــكل تضامــن الجزائــر مــع كل الشــعوب يف إفريقيــا و آســيا و أمريــكا الالتينيــة ،يف
كفاحهــا مــن أجــل تحررهــا الســيايس و االقتصــادي ،مــن أجــل حقهــا يف تقريــر املصــر و االســتقالل ،بعــدا أساســيا
للسياســة الوطنيــة
املــادة  : 93يشــكل دعــم التعــاون الــدويل و تنميــة العالقــات الوديــة بــن الــدول ،عــى أســاس املســاواة ،و
املصلحــة املتبادلــة ،و عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة ،مبدأيــن أساســيني للسياســة الوطنيــة.
الباب الثاني
السلطة و تنظيمها
الفصل األول
الوظيفة السياسية
املادة  : 94يقوم النظام التأسييس الجزائري عىل مبدأ الحزب الواحد.
املــادة  : 95جبهــة التحريــر الوطنــي هــي الحــزب الواحــد يف البــاد .جبهــة التحريــر الوطنــي هــي الطليعــة
املؤلفــة مــن املواطنــن األكــر وعيــا ،الذيــن تحدوهــم املثــل العليــا للوطنيــة و اإلشـراكية ،و الذيــن يتحــدون بــكل
حريــة ضمنهــا ،طبقــا للــروط املنصــوص عليهــا يف القوانــن األساســية للحــزب .مناضلــو الحــزب املختــارون عــى
الخصــوص مــن بــن العــال ،و الفالحــن و الشــباب ،يصبــون إىل تحقيــق هــدف واحــد و إىل مواصلــة عمــل واحــد
غايتــه القصــوى انتصــار اإلشـراكية.
املادة  : 96مؤسسات الحزب و كيفية تسيريها محددة بالقوانني األساسية لجبهة التحرير الوطني.
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املــادة  : 97جبهــة التحريــر الوطنــي هــي القـــــوة الطالئــعيــــة لقيــــادة الشــعب و تنظيمــه مــن أجــل تجســيم
أهــداف الثــورة االشـراكية .تشــكل جبهــة التحريــر الوطنــي دليــل الثــورة اإلشـراكية و القــوة املســرة للمجتمــع.
و هــــي أداة الـثــــورة اإلشتــراكــــية يف مــجـــــاالت الــقــيــــادة و التخطيــط و التنشــيط .تســهر جبهــة التحريــر
الوطنــي عــى التعبئــة الدامئــة للشــعب ،و ذلــك بالرتبيــة العقائديــة للجامهــر و تنظيمهــا و تأطريهــا مــن أجــل
تشــييد املجتمــع االش ـرايك.
املــادة  : 98تتجســد قيــادة البــاد يف وحــدة القيــادة السياســية للحــزب و الدولــة .و يف إطــار هــذه الوحــدة ،فــإن
قيــادة الحــزب هــي التــي توجــه السياســة العامــة للبــاد.
املــادة  : 99ترتكــز املؤسســات السياســية املنتخبــة ،يف جميــع املســتويات ،عــى مبــدأ الجامعيــة يف املداولــة ،و
األغلبيــة يف القـرار ،و الوحــدة يف التنفيــذ يتطلــب تطبيــق هــذا املبــدأ ،عــى نطــاق املؤسســات الحزبيــة ،الوحــدة
يف العقيــدة و اإلرادة ،و اإلنســجام يف العمــل.
املــادة  : 100املنظــات الجامهرييــة ،بــإرشاف الحــزب و مراقبتــه ،مكلفــة بتعبئــة أوســع فئــات الشــعب لتحقيــق
كربيــات املهــام السياســية و اإلقتــــصادية و اإلجتامعيــة و الثقافيــة التــي تتوقــف عليهــا تنميــة البــاد و النجــاح يف
بنــاء اإلشـراكية .املــنـــظامت الجــمــــاهريية مكلفــة ،دون غريهــا ،مبهمــة تنظيــم العــال و الفالحــن و الشــباب
و النــســـاء ،و العمــل عــى تعميــق وعيهــم ملســئولياتهم و للــدور املتعاظــم الــذي يجــب أن يضطلعــوا بــه يف بنــاء
الوطــن.
املــادة  : 101تعمــل أجهــزة الحــزب و أجهــزة الـــــدولة يف إطــــارين منــــفصلني و بوســائل مختلفــة مــن أجــل
تحقيــق أهــداف واحــدة .ال ميكــن أن تتداخــل اختصاصــات كل منهــا أو تختلــط ببعضهــا .يقــوم التنظيــم
الســيايس للبــاد عــى التكامــل يف املهــام بــن أجهــزة الحــزب و أجهــزة الدولــة.
املادة  : 102الوظائف الحاسمة يف الدولة تسند إىل أعضاء من قيادة الحزب.
املادة  : 103العالقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة ألحكام الدستور.
الفصل الثاني
الوظيفة التنفيذية
املادة  : 104يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية ،و هو رئيس الدولة.
املــادة  : 105ينتخــب رئيــس الجمهوريــة عــن طريــــق اإلقــــراع الـــــعام املبــارش و الــري .يتــم انتخاب املرشــح
باألغلبيــة املطلقــة مــن الناخبــن املســجلني يقــرح املرشــح مــن طــرف جبهــة التحريــر الوطنــي ،و ميــارس مؤمترهــا
مبــارشة هــذه الصالحيــة ابتــداء مــن انعقــاد أول مؤمتــر لهــا اثــر دخــول هــذا الدســتور حيــز التنفيــذ .يحــدد
القانــون اإلجـراءات األخــرى لإلنتخابــات الرئاســية.
املبي يف الدستور.
املادة  : 106ميارس رئيس الجمهورية السلطة السامية يف النطاق ّ
املــادة  : 107ال يؤهــل أن ينتخــب لرئاســة الجمهوريــة إال مــن كانــت لــه الجنســية الجزائريــة أصــا ،و يديــن
باإلســام ،و قــد بلــغ مــن العمــر أربعــن ســنة ( )40كاملــة يــوم اإلنتخــاب ،و يتمتــع بكامــل حقوقــه املدنيــة و
السياســية.
املادة  : 108املدة الرئاسية ست سنوات .ميكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
املــادة  : 109يــتقــــلد رئــــيس الجمهوريــة مهامــه يف األســبوع املــوايل النتخابــه ،و يــؤدي اليمــن أمــام الشــعــــب
و مبــحــضـــر كل الهيئــات العليــا يف الحــزب و الدولــة.
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املادة  : 110يؤدي رئيس الجمهورية اليمني حسب النص اآليت :
«وفــاء للتضحيــات الكــرى و ألرواح شــهداء ثورتنــا املقدســة أقســم باللــه العــي العظيــم أن أحــرم الديــن اإلســامي
و أمجــده ،و أن أحتــــــرم امليثــاق الوطنــي و الدســتور ،و كل قوانــن الجمهوريــة و أحميهــا ،و أن أحــرم اإلختيــار
اإلشـرايك الــذي ال رجعــة فيــه ،و أن أحافــظ عــى ســامة التـــــراب الوطنــي و حــدة الشــعب و األمــة ،و أن أحمي
الحقــوق و الحريــات األساســية للشــعب و أعمــل بــدون هــوادة عــى تطــوره و ســعادته ،و أن أســعى بــكل قــواي
مــن أجــل تحقيــق املثــل العليــا للعدالــة و الحريــة و الســلم يف العــامل».
املــادة  : 111يضطلــع رئيــس الجمهوريــة ،باإلضافــة إىل الســلطات املخولــة لــه بنــص هــذا الدســتور ،بالســلطات
و الصالحيــات اآلتيــة :
 1ميثل الدولة داخل البالد و خارجها. 2يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة. 3يحمي الدستور. 4يتوىل القيادة العليا لجميع القوات املسلحة للجمهورية. 5يتوىل مسئولية الدفاع الوطني. 6يقــرر طبقــا للميثــاق الوطنــي و ألحــكام الدســتور ،السياســة العامــة لألمــة يف املجالــن الداخــي و الخارجــي،و يقــوم بقيادتهــا و تنفيذهــا.
 7يحدد صالحيات أعضاء الحكومة طبقا ألحكام الدستور. 8يرتأس مجلس الوزراء. 9يرتأس اإلجتامعات املشرتكة ألجهزة الحزب و الدولة. 10يضطلع بالسلطة التنظيمية. 11يسهر عىل تنفيذ القوانني و التنظيامت. 12يعني املوظفني املدنيني و العسكريني ،طبقا للقانون. 13لــه حــق إصــدار العفــو و حــق إلغــاء العقوبــات أو تخفيضهــا و كذلــك حــق إزالــة كل النتائــج القانونيــة ،أيــاكانــت طبيعتهــا ،و املرتتبــة عــى األحــكام التــي تصدرهــا املحاكــم.
 14ميكن له أن يعمد الستفتاء الشعب يف كل القضايا ذات األهمية الوطنية. 15ميكــن لــه أن يفــوض جــزءا مــن صالحياتــه لنائــب رئــــيس الــجمــهــــورية و للوزيــر األول مــع مراعــاة أحــكاماملــادة  116مــن الدســتور.
 16يعــن ســفراء الجمهوريــة و املفوضــن فــوق العــادة للخــارج و ينهــي مهامهــم ،و يتســلم أوراق اعتــاداملمثلــن الدبلوماســيني األجانــب ،و أوراق إنهــاء مهامهــم.
 17يربم املعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا ألحكام الدستور. 18يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الرشفية.املادة  : 112ميكن لرئيس الجمهورية أن يعني نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه يف مهامه.
املادة  : 113يعني رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.
ميكن لرئيس الجمهورية أن يعني وزيرا أول.
املادة  : 114متارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.
الوطني وجوبا ،و يثبت حالة الشغور النهايئ لرئاسة الجمهورية.
املــادة  : 115نائــب رئيــس الجمهوريــة و الوزيــر األول و أعضــاء الحكومــة مســئولون أثنــاء مامرســة كل منهــم
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ملهامــه ،أمــام رئيــس الجمهوريــة.
املــادة  : 116ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يفــرض رئيــس الجمهوريــة ســلطته يف تعيــن نائــب رئيــس
الجمهوريــة و الوزيــر األول و أعضــاء الحكومــة ،أو إعفائهــم مــن مهامهــم ،و ال يف إجــراء اســتفتاء ،أو يف حــل
املجلــس الشــعبي الوطنــي ،أو تنظيــم انتخابــات ترشيعيــة مســبقة ،و ال يف تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف
املــواد  119إىل  124مــن الدســتور ،و كذلــك الســلطات الــواردة يف الفقـرات مــن  4إىل  9و الفقــرة  13مــن املــادة
 111مــن الدســتور.
املــادة  : 117يف حالــة وفــاة رئيــس الجمهوريــة أو اســتقالته ،يجتمــع املجلــس الشــعبي الوطنــي ،وجوبــا ،و يثبــت
حالــة الشــغور النهــايئ لرئاســة الجمهوريــة.
يتــوىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي مهــام رئيــس الدولــة ملــدة أقصاهــا خمســة و أربعــون يومــا (  ) 45تنظــم
خاللهــا انتخابــات رئاســية .وال يحــق لرئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي أن يكــون مرشــحا لرئاســة الجمهورية.
يستدعى مؤمتر استثنايئ للحزب قصد تعيني املرشح لرئاسة الجمهورية.
ميارس رئيس الجمهورية املنتخب مهامه طبقا ألحكام املادة  108من الدستور.
املــادة  : 118ال ميكــن حــل أو تعديــل الحكومــة القامئــة إبــان وفــاة أو اســتقالة رئيــس الجمهوريــة إىل أن يتســلم
رئيــس الجمهوريــة الجديــد مهامــه.
ال ميكــن أثنــاء فــرة الخمســة و األربعــن يومــا (  ) 45املشــار إليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  117مــن الدســتور،
تطبيــق أحــكام املادتــن  112و  113و ال أحــكام الفقـرات  7و  13و  14مــن املــادة  111و ال أحــكام املادتــن 123
و  163مــن الدســتور.
ال ميكن أثناء نفس الفرتة ،إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير األول.
كــا ال ميكــن تطبيــق أحــكام املــواد  120و  121و  122و  124مــن الدســتور إال مبوافقــة املجلــس الشــعبي الوطنــي
مــع االستشــارة املســبقة لقيــادة الحزب.
املــادة  : 119يف حالــة الــرورة امللحــة ،يقــرر رئيــس الجمهوريــة ،يف اجتــاع لهيئــات الحــزب العليــا و الحكومــة،
حالــة الطــوارئ أو الحصــار ،و يتخــذ كل اإلجـراءات الالزمــة الســتتباب الوضــع.
املــادة  : 120إذا كانــت البــاد مهــددة بخطــر وشــيك الوقــوع عــى مؤسســاتها ،أو عــى اســتقاللها ،أو ســامة ترابهــا،
يقــرر رئيــس الجمهوريــة الحالة اإلســتثنائية.
يــتــدخل مــثــل هــذا اإلجراء أثناء اجتامع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.
تخــول الحالــة االســتثنائية لرئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ اإلجــراءات الخاصــة التــي تتطلبهــا املحافظــة عــى
اســتقالل األمــة و مؤسســات الجمهوريــة.
يجتمع املجلس الشعبي الوطني ،وجوبا ،باستدعاء من رئيسه.
تنتهــي الحالــة اإلســتثنائية حســب نفــس األشــكال ،و بنــاء عــى نفــس اإلج ـراءات املذكــورة أعــاه التــي أدت
إىل تقريرهــا.
املادة  : 121يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.
املــادة  : 122يف حالــة وقــوع عــدوان فعــي أو وشــيك الحصــول ،حســبام نصــت عليــه الرتتيبــات املالمئــة مليثــاق
األمــم املتحــدة ،يعلــن رئيــس الجمهوريــة الحــرب ،بعــد استشــارة هيــأة الحــزب القياديــة و اجتــاع الحكومــة و
اإلســتامع إىل املجلــس األعــى لألمــن.
يجتمع املجلس الشعبي الوطني ،بحكم القانون.
يوجه رئيس الجمهورية خطابا لألمة يعلمها بذلك.
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املادة  : 123يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتوىل رئيس الدولة جميع السلطات.
املادة  : 124يوافق رئيس الجمهورية عىل الهدنة و السلم.
تقــدم اتفاقيــات الهدنــة و معاهــدات الســلم ،فــورا ،إىل املوافقــة الرصيحــة للهيئــة القياديــة للحــزب طبقــا لقانونــه
األســايس .كــا تعــرض عــى املجلــس الشــعبي الوطنــي ،طبقــا ألحــكام املــادة  158مــن الدســتور.
املــادة  : 125يؤســس مجلــس أعــى لألمــن برئاســة رئيــس الجمهوريــة ،مهمتــه تقديــم اآلراء حــول كل القضايــا
املتعلقــة باألمــن الوطنــي ،إىل رئيــس الجمهوريــة.
يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم املجلس األعىل لألمن و تسيريه.
الفصل الثالث
الوظيفة التشريعية
املادة  : 126ميارس الوظيفة الترشيعية مجلس واحد يسمى املجلس الشعبي الوطني.
للمجلس الشعبي الوطني ،يف نطاق اختصاصاته ،سلطة الترشيع بكامل السيادة.
يعد املجلس الشعبي الوطني القوانني و يصوت عليها.
املــادة  : 127تتمثــل املهمــة األساســية للمجلــس الشــعبي الوطنــي ،ضمــن اختصاصاتــه ،يف العمــل للدفــاع عــن
الثــورة اإلش ـراكية و تعزيزهــا.
يستلهم املجلس الشعبي الوطني ،يف نشاطه الترشيعي ،مبادئ امليثاق الوطني و يطبقها.
املــادة  : 128ينتخــب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي ،بنــاء عــى ترشــيح مــن قيــادة الحــزب ،عــن طريــق
اإلق ـراع العــام املبــارش و الــري.
املادة  : 129ينتخب املجلس الشعبي الوطني ملدة خمس سنوات.
ال ميكــن متديــد فــرة هــذه النيابــة إال يف ظــروف خطــرة للغايــة ال تســمح بإجـراء انتخابــات عاديــة .و تثبــت هــذه
الحالــة مبقتــى قـرار مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي ،بنــاء عــى اقـراح مــن رئيــس الجمهوريــة.
املــادة  : 130يحــدد القانــون طــرق انتـخــــاب النــــواب ،و بــــخاصة عـــــددهم ،و رشوط قابليتهــم لالنتخــاب ،و
حــاالت التنــايف مــع رشوط العضويــة يف املجلــس.
يجب أن يكون تأليف املجلس الشعبي الوطني مطابقا ألحكام املادتني  8و  9من الدستور.
املادة  : 131إثبات صحة االنتخابات الترشيعية من اختصاص املجلس الشعبي الوطني.
الفصل يف النزاع الناشئ عن اإلنتخابات الترشيعية من اختصاص املجلس األعىل.
املادة  : 132النيابة يف املجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.
املادة  : 133النيابة يف املجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.
املادة  : 134كل نائب ال يستويف رشوط النيابة أو أصبح غري مستوف لها ،يتعرض إلسقاط صفته النيابية.
يقرر املجلس الشعبي الوطني هذا اإلسقاط بأغلبية أعضائه.
املــادة  : 135النائــب مســئول أمــام زمالئــه الذيــن ميكنهــم عزلــه إذا خــان ثقــة الشــعب فيــه أو اقــرف عمــا
مخــا بوظيفتــه.
يحــدد القانــون الحــاالت التــي يتعــرض فيهــا النائــب للعــزل ،و يقــر املجلــس الشــعبي الوطنــي العــزل بأغلبيــة
أعضائــه ،بقطــع النظــر عــا قــد يحــدث مــن متابعــات أخــرى حســب الترشيــع العــادي.
املادة  : 136يحدد القانون الظروف التي ميكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه.
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املادة  : 137الحصانة النيابية معرتف بها للنائب أثناء نيابته.
ال ميكــن متابعــة أي نائــب أو إلقــاء القبــض عليــه ،و بصفــة عامــة ،ال ميكــن رفــع دعــوى مدنيــة أو جزائيــة ضــده
بســبب مــا أبــداه مــن آراء أو مــا تلفــظ بــه مــن كالم أو بســبب تصويتــه أثنــاء مامرســته للنيابــة.
املــادة  : 138ال تجــوز متابعــة أي نائــب بســبب عمــل جنــايئ إال بــإذن مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي الــذي يقــرر
رفــع الحصانــة بأغلبيــة أعضائــه.
املــادة  : 139يف حالــة تلبــس النائــب بجنحــة أو جرميــة ،يخطــر مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي فورا .و يكتســب
قــوة القانــون كل قـرار يتخــذه مكتــب املجلــس لضــان اإلحـرام ملبــدأ الحصانــة النيابيــة ،إن اقتــى األمــر.
املادة  : 140يحدد القانون رشوط استخالف النائب يف حالة شغور مقعده.
املــادة  : 141تبتــدئ الفــرة الترشيعيــة ،وجوبــا ،يف اليــوم الثامــن املــوايل لتاريــخ انتخــاب املجلــس الشــعبي
الوطنــي ،تحــت رئاســة أكــر النــواب ســنا و مبســاعده أصغــر نائبــن منهــم.
ينتخب املجلس مكتبه و يشكل لجانه.
املادة  : 142ينتخب رئيس املجلس الشعبي الوطني للفرتة الترشيعية.
املــادة  : 143يحــدد القانــون املبــادئ العامــة املتعلقــة بتنظيــم املجلــس الشــعبي الوطنــي وتســيريه ،و كــذا ميزانيــة
املجلــس و التعويضــات التــي تدفــع إىل أعضائــه يعــد املجلــس الشــعبي الوطنــي الئحــة تنظيمــه الداخــي.
املادة  : 144جلسات املجلس الشعبي الوطني عالنية.
و تــدون املــداوالت يف محــارض تنــر طبقــا ملــا يقــرره القانــون ،و يجــوز للمجلــس الشــعبي الوطنــي أن يعقــد
جلســات مغلقــة بطلــب مــن رئيســه أو مــن أغلبيــة أعضائــه الحارضيــن أو بطلــب مــن الحكومــة.
املادة  : 145يشكل املجلس الشعبي الوطني لجانه يف نطاق الئحة تنظيمه الداخيل.
املــادة  : 146يجتمــع املجلــس الشــعبي الوطنــي يف دورتــن عاديتــن كل ســنة ،مــدة كل دورة ثالثــة أشــهر عــى
األكــر.
لجان املجلس الشعبي الوطني لجان دامئة.
املــادة  : 147ميكــن اســتدعاء املجلــس الشــعبي الوطنــي لالجتــاع يف دورة اســتثنائية مببــادرة مــن رئيــس
الجمهوريــة أو بطلــب مــن ثلثــي أعضــاء املجلــس.
تختتــم الــدورة اإلســتثنائية مبجــرد مــا يســتفيد املجلــس الشــعبي الوطنــي جــدول األعــال الــذي اســتدعي مــن
أجلــه.
املــادة  : 148املبــادرة بالقوانــن حــق لرئيــس الجمهوريــة ،كــا أنهــا حــق ألعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي.
تكــون اقرتاحــات القوانــن قابلــة للنقــاش إذا قدمهــا عــرون نائبــا.
تقدم مشاريع القوانني من الحكومة إىل مكتب املجلس الشعبي الوطني.
املــادة  : 149ال يقبــل اقــراح أي قانــون مضمونــه أو نتيجتــه تخفيــض املــوارد العموميــة أو زيــادة النفقــات
العموميــة إال إذا كان مرفوقــا بتدابــر تســتهدف رفــع مداخيــل الدولــة أو توفــر مبالــغ ماليــة يف فصــل آخــر مــن
النفقــات العموميــة ،تكــون مســاوية ،عــى األقــل ،للمبالــغ املقــرح تغيريهــا.
املــادة  : 150يجــوز للمجالــس الشــعبية البلديــة و للمجالــس الشــعبية للواليــات ،أن ترفــع إلتامســا إىل الحكومــة
التــي يعــود إليهــا النظــر لصياغتــه يف مــروع قانــون.
رشع املجلس الشعبي الوطني يف املجاالت التي خولها له الدستور.
املادة  : 151ي ّ
تدخل كذلك يف مجال القانون :
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.1الحقــوق و الواجبــات األساســية لألف ـراد ،و بخاصــة نظــام الحريــات العموميــة و حاميــة الحريــات الفرديــة و
واجبــات املواطنــن يف إطــار متطلبــات الدفــاع الوطنــي.
 .2القواعــد العامــة املتعلقــة بقانــون األحــوال الشــخصية و قانــون األرسة ،و بخاصــة الــزواج و الطــاق و البنــوة
و األهليــة و املواريــث.
 .3ظروف اإلستقرار املتعلقة باألفراد.
 .4الترشيع األسايس الخاص بالجنسية.
 .5القواعد العامة املتعلقة مبركز األجانب.
 .6القواعد العامة املتعلقة بالتنظيم القضايئ.
.7القواعــد العامــة للقانــون الج ـزايئ و اإلج ـراءات الجزائيــة و بخاصــة تحديــد الجنايــات و الجنــح ،و العقوبــات
املناســبة لهــا ،و العفــو الشــامل ،و تســليم املجرمــن.
 .8القواعد العامة لقانون اإلجراءات املدنية و طرق التنفيذ.
 .9النظام العام لإللتزامات املدنية و التجارية.
 .10القواعد العامة املتعلقة بنظام اإلنتخابات.
 .11التنظيم اإلقليمي و التقسيم اإلداري للبالد.
 .12املبادئ األساسية للسياسة اإلقتصادية و اإلجتامعية.
 .13تحديد سياسة الرتبية ،و سياسة الشباب.
 .14الخطوط األساسية للسياسة الثقافية.
 .15إقرار املخطط الوطني.
.16التصويت عىل ميزانية الدولة.
.17إحداث الرضائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها.
 .18القواعد العامة للنظام الجمريك.
.19القواعد العامة املتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمني.
 .20القواعد العامة املتــعــلقة بالصحة العمومية ،و السكان ،و قانون العمل و الضامن اإلجتامعي.
 .21القواعد العامة املتعلقة بحامية املجاهدين و أويل الحق من ذويهم.
 .22الخطوط العريضة لسياسة اإلعامر اإلقليمي ،و البيئة ،و نوعية الحياة ،و حامية الحيوانات و النباتات.
 .23حامية الرتاث الثقايف و التاريخي و املحافظة عليه.
 .24النظام العام للغابات.
 .25النظام العام للمياه.
.26إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الرشفية.
املادة  : 152يندرج تطبيق القانون يف املجال التنظيمي.
كل املسائل ،ماعدا تلك التي يختص بها القانون ،هي من املجال التنظيمي.
رع ،فيــا بــن دورة و أخــرى للمجلــس الشــعبي الوطنــي ،عــن طريــق
املــادة  : 153لرئيــس الجمهوريــة أن ي ـ ّ
إصــدار أوامــر تعــرض عــى موافقــة املجلــس الشــعبي الوطنــي يف أول دورة مقبلــة.
املادة  : 154يصدر رئيس الجمهورية القوانني يف أجل ثالثني يوما ( )30ابتداء من تاريخ تسليمها له.
املــادة  : 155لرئيــس الجمهوريــة ســلطة طلــب إجـراء مداولــة ثانيــة حــول قانــون تــم التصويــت عليــه ،و ذلــك يف
ظــرف ثالثــن ( )30مــن تاريــخ إقـراره.
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و يف هذه الحالة ال يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس الشعبي الوطني.
املادة  : 156يوجه رئيس الجمهورية ،مرة يف السنة ،خطابا إىل املجلس الشعبي الوطني ،حول وضع األمة.
املــادة  : 157ميكــن للمجلــس الشــعبي الوطنــي ،بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة ،أو مــن رئيســه ،أن يفتــح مناقشــة
حــول السياســة الخارجية.
ميكــن ،عنــد اقتضــاء ،أن تفــي هــذه املناقشــة إىل إصــدار الئحــة مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي تبلــغ بواســطة
رئيســه إىل رئيــس الجمهوريــة.
املــادة  : 158تتــم مصادقـــــة رئيــس الجمهوريــة عــى املعاهـــــدات الســـــياسية و املعاهدات التي تعــدل محتوى
القانــون ،بعــد املوافقــة الرصيحــة عليهــا مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي.
املــادة  : 159املعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة طبقــا لألحــكام املنصــوص عليهــا يف
الدســتور ،تكتســب قــوة القانــون.
املــادة  : 160إذا حصــل تناقــض بــن أحــكام املعاهــدة أو جــزء منهــا و الدســتور ،ال يــؤذن باملصادقــة عليهــا إال
بعــد تعديــل الدســتور.
املادة  : 161ميكن ألعضاء املجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.
ميكن للجان املجلس الشعبي الوطني أن تستمع إىل أعضاء الحكومة.
املــادة  : 162ميكــن ألعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي أن يوجهــوا كتابــة فقــط ،أي ســؤال إىل أي عضــو مــن
الحكومــة ،و ينبغــي لهــذا العضــو أن يجيــب كتابــة يف ظــرف خمســة عــر يومــا (.)15
يتــم نــر نــص األســئلة و األجوبــة طبقــا لنفــس الــروط التــي يخضــع لهــا نــر محــارض مناقشــات املجلــس
الشــعبي الوطنــي.
املــادة  : 163لرئيــس الجمهوريــة أن يقــرر ،يف اجتــاع يضــم الهيئــة القياديــة للحــزب و الحكومــة ،حــل املجلــس
الشــعبي الوطنــي أو إجـراء انتخابــات مســبقة لــه.
تنظم اإلتخابات الترشيعية الجديدة يف ظرف ثالثة أشهر.
الفصل الرابع
الوظيفة القضائية
املادة  : 164يضمن القضاء للجميع ،و لكل واحد ،املحافظة املرشوعة عىل حرياتهم و حقوقهم األساسية.
املــادة  : 165الــكل سواســية أمــام القضــاء ،و هــو يف متنــاول الجميــع و تصــدر أحــكام القضــاء وفقــا للقانــون
وســعيا إىل تحقيــق العــدل و القســط.
املادة  : 166يساهم القــضاء يف الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة اإلشرتاكية و حامية مصالحها.
املادة  : 167يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
املــادة  : 168ســلطة إصــدار األحــكام مــن اختصــاص القضــاة ،و ميكــن أن يعينهــم يف ذلــك مســاعدون شــعبيون
طبقــا ألحــكام القانــون.
املادة  : 169تخضع العقوبات الجزائية إىل مبدأي الرشعية و الشخصية.
املادة  : 170تعلل األحكام القضائية و ينطق بها يف الجلسات العالنية.
املــادة  : 171عــى كل أجهــزة الدولــة املختصــة أن تقــوم ،يف كل وقــت و يف كل مــكان و يف كل الظــروف ،بتنفيــذ
أحــكام القضــاء.
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املادة  : 172ال يخضع القايض إال للقانون.
املادة  : 173يساهم القايض يف الدفاع عن الثورة االشرتاكية و حاميتها.
القــايض محمــي مــن كل أشــكال الضغــوط و التدخــات و املنــاورات التــي قــد تــر بــأداء مهمتــه أو متــس احـرام
نزاهته.
املــادة  : 174القــايض مســؤول أمــام املجلــس األعــى للقضــاء عــن كيفيــة قيامــه مبهمتــه ،و ذلــك حســب األشــكال
املنصــوص عليهــا يف القانــون.
املادة  : 175القانون يحمي املتقايض من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القايض.
املادة  : 176حق الدفاع معرتف به.
حق الدفاع مضمون يف القضايا الجزائية.
املــادة  : 177يشــكل املجلــس األعــى ،يف جميــع مجــاالت القانــون الهيئــة املقومــة ألعــال املجالــس القضائيــة و
املحاكــم.
يضمــن املجلــس األعــى توحيــد اإلجتهــاد يف العمــل القضــايئ يف جميــع أنحــاء البــاد و يســهر عــى احــرام
القانــون.
املادة  : 178ينظر املجلس األعىل يف قضايا الطعن يف النصوص التنظيمية.
املادة  : 179يحدد القانون كيفــية تنظـــيم املجلــس األعىل و طرق تسيريه و مجاالت صالحياته.
املــادة  : 180مهمــة املجلــس األعــى للقضــاء تقديــم اآلراء إىل رئيــس الجمهوريــة طبقــا لألحــكام و الحــاالت
الــواردة يف املــادة  182مــن الدســتور.
املادة  : 181يرأس رئيس الجمهورية املجلس األعىل للقضاء.
يتــوىل وزيــر العــدل نيابــة رئاســة املجلــس .يحــدد القانــون تأليــف املجلــس األعلــــى للقــــضاء و طــــرق
تسيـــيـــــره و صالحياتــه األخــرى.
املادة  : 182يبدي املجلس األعىل للقضاء رأيا استشاريا قبل مامرسة رئيس الجمهورية حق العفو.
يقــر املجلــس األعــى للقضــاء ،طبقــا لألحــكام التــي يحددهــا القانــون ،تعيــن القضــاة و نقلهــن و ســر ســلمهم
الوظيفــي ،و يســاهم يف مراقبــة انضباطهــم.
الفصل الخامس
وظيفة المراقبة
املــادة  : 183وظيفــة املراقبــة عامــل رئيــي يف مســرة الثــورة .و هــي تنــدرج يف التنظيــم املنســجم الــذي تتميــز
بــه الدولــة اإلشـراكية .و متــارس املراقبــة يف إطــار منظــم ،و يرتتــب عنهــا الجـزاء.
املــادة  : 184تســتهدف املراقبــة ضــان تســيري حســن ألجهــزة الدولــة يف نطــاق احـرام امليثــاق الوطنــي و الدســتور
و قوانــن البالد.
مهمة املراقبة هي التحري يف الظــــروف التي يتــــم فيــــها استخــــدام و تسيري الوسائـــــل البـــــرية و املاديــــة
مــــن طــرف األجــهــــزة اإلداريــــة و اإلقتصاديــة للدولــة ،و كــذا تـــــدارك النقــــص و التقصــــر و اإلنحـــراف ،و
التمكــن مــن قمــع اإلختــاس و كل األعــال اإلجراميــة ضــد الثــورة الوطنيــة ،و بالتــايل ضــان تســيري البــاد يف
إطــار النظــام و الوضــوح و املنطــق.
تستهدف املراقبة أخريا ،التحقق مــن التــطــابق بني أعامل اإلدارة و الترشيع و أوامر الدولة.
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املادة  : 185متارس املراقبة بواسطة مؤسسات وطنية مالمئة و بأجهزة دامئة للدولة.
تتحقــق املراقبــة ،يف مدلولهــا الشــعبي ،و اســتجابة ملتطلبــات الدميقراطيــة اإلش ـراكية ،مــن خــال املؤسســات
املنتخبــة عــى جميــع املســتويات  :املجلــس الشــعبي الوطنــي ،املجالــس الشــعبية للواليــات ،املجالــس الشــعبية
للبلديــات و مجالــس العــال.
املــادة  : 186متــارس األجهــزة القياديــة يف الحــزب و الدولــة ،املراقبــة السياســية املنوطــة بهــا ،و ذلــك طبقــا
للميثــاق الوطنــي و ألحــكام الدســتور.
متــارس األشــكال األخــرى للمراقبــة ،عــى جميــع املســتويات و القطاعــات يف إطــار األحــكام الخاصــة بهــذا الشــأن
و الــواردة يف الدســتور و الترشيــع.
املــادة  : 187تقــدم الحكومــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة ،إىل املجلــس الشــعبي الوطنــي عرضــا حــول اســتعامل
االعتــادات املاليــة التــي أقرهــا بالنســبة للســنة املاليــة املعنيــة.
تختتــم الســنة املاليــة ،عــى مســتوى املجلــس الشــعبي الوطنــي بالتصويــت عــى قانــون يتحــدد مبقتضــاه ضبــط
ميزانيــة الســنة املاليــة املنرصمــة.
املــادة  : 188ميكــن للمجلــس الشــعبي الوطنــي ،يف نطــاق اختصاصاتــه ،أن ينشــئ ،يف أي وقــت ،لجنــة تحقيــق يف
أيــة قضيــة ذات مصلحــة عامــة.
يعني املجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.
يحدد القانون طرق تسيري هذه اللجنة.
املادة  : 189ميكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب املؤسسات االشرتاكية بجميع أنواعها.
يحدد القانون طرق مامرسة املراقبة و كذا اإلجراءات التي قد ترتتب عن نتائجها.
املــادة  : 190يؤســس مجلــس محاســبة مكلــف باملراقبــة الالحقــة لجميــع النفقــات العموميــة للدولــة و الحــزب و
املجموعــات املحليــة و الجهويــة و املؤسســات االشـراكية بجميــع أنواعهــا.
يرفع مجلس املحاسبة تقريرا سنويا إىل رئيس الجمهورية.
يحدد القانون قواعد تنظيم هذا املجلس و طرق تسيريه و جزاء تحقيقاته.
الفصل السادس
الوظيفة التأسيسية
املــادة  : 191لرئيــس الجمهوريــة حــق املبــادرة باقــراح تعديــل الدســتور يف نطــاق األحــكام الــواردة يف هــذا
الفصــل.
املادة  : 192يقر املجلس الشعبي الوطني مرشوع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.
املــادة  : 193إذا تعلــق مــروع قانــون التعديــل باألحــكام الخاصــة بتعديــل الدســتور ،فمــن الــروري أن يتــم
اإلق ـرار بأغلبيــة ثالثــة أربــاع املجلــس الشــعبي الوطنــي.
ال ترسى هذه األحكام عىل املادة  195من الدستور ،التي ال تقبل أي تعديل.
املــادة  : 194ال ميكــن الــروع يف إجــراء أي تعديــل أو مواصلتــه ،إذا مــا كان هنــاك مســاس بســامة الــراب
الوطنــي.
املادة  : 195ال ميكن ألي مرشوع لتعديل الدستور أن ميس :
 .1بالصفة الجمهورية للحكم.
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 .2بدين الدولة.
 .3باإلختيار اإلشرتايك.
 .4بالحريات األساسية لإلنسان و املواطن.
 .5مببدأ التصويت عن طريق اإلقرتاع العام املبارش و الرسي.
 .6بسالمة الرتاب الوطني.
املادة  : 196يصدر رئيس الجمهورية القانون املتعلق بالتعديل الدستوري.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
املــادة  : 197تتخــذ اإلج ـراءات الترشيعيــة الرضوريــة تنصيــب الهيئــات املنصــوص عليهــا يف الدســتور ،بأوامــر
صــادرة عــن رئيــس مجلــس الثــورة و رئيــس مجلــس الــوزراء أثنــاء اجتــاع ملجلــس الثــورة و مجلــس الــوزراء.
املــادة  : 198ال ميــس رسيــان مفعــول الدســتور بســلطات الهيئــات القامئــة مــا دامــت املؤسســات املامثلــة لهــا و
املنصــوص عليهــا يف الدســتور مل تنصــب بعــد.
ملحق
قانــون رقــم  79-06مــؤرخ يف  12شــعبان عــام 1399هـــ املوافــق  7يوليــو ســــنة  1979يتـــضــمـــن الــــتعديل
الدســتوري.
إن رئيس الجمهورية،
بعــد اإلطــاع عــى األمــر رقــم  76-97املــؤرخ يف  30ذي القعــدة عــام  1396املوافــق  22نوفمــر ســنة  1976و
املتضمــن إصــدار دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية.
 و بعــد اإلطــاع عــى الدســتور ،و الســيام املــواد  191و  192و  196و  105و  108و  110و  111-15و  112و 113و  115و  116و  117و  118و  197و  198و .199
 و بناء عىل ما أقره املجلس الشعبي الوطني.يصدر القانون املتضمن التعديل الدستوري التايل نصه :
املادة األوىل  :تعدل الفقرة الثالثة من املادة  105من الدستور و تصاغ عىل النحو التايل.
« و يقرتحه مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه األسايس».
املادة  : 2تعدل املادة  108من الدستور و تصاغ عىل النحو التايل :
«املدة الرئاسية خمس ( )05سنوات.
ميكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية «.
املادة  :3يضاف يف آخر املادة : IIO
« والله عىل ما أقول شهيد «
املادة  : 4تعدل املادة  (111الفقرة )15من الدستور وتصاغ عىل النحو التايل :
« ميكن له أن يفوض جزءا من صالحياته إىل نائب أو نواب رئيس الجمهورية  ( »....والباقي بدون تغيري ) .
املادة  : 5تعدل املادة  112من الدستور وتصاغ عىل النحو التايل :
« ميكن لرئيس الجمهورية أن يعني نائيا له أو أكرث يعينونه ويساعدونه يف مهامه».
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املادة  « : 6تعدل املادة  113من الدستور وتصاغ عىل النحو التايل :
« يعــن رئيــس الجمهوريــة أعضــاء الحكومــة ومــن بينهــم وزيـرا أول يســاعده يف تنســيق النشــاط الحكومــي
ويف تطبيــق للقـرارات املتخــذة يف مجلــس الــوزراء.
وميــارس الوزيــر األول اختصاصاتــه يف نطــاق الصالحيــات التــي يفوضهــا إليــه رئيــس الجمهوريــة طبقــا للــادة
 ( 111الفقــرة  ) 15مــن الدســتور».
املادة  : 7تعدل املادة  115من الدستور وتصاغ عىل النحو التايل :
« نائب أو نواب رئيس الجمهورية  ( « ...والباقي بدون تغيري ).
املادة  : 8تعدل املادة  116من الدستور وتصاغ عىل النحو التايل:
« ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يفــوض رئيــس الجمهوريــة ســلطته يف تعيــن نائــب أو نــواب رئيــس
الجمهوريــة  ....أو إعفائهــم مــن مهامهــم (»...و الباقــي بــدون تغيــر )
املادة  : 9تعدل املادة  117من الدستور وتصاغ عىل النحو التايل :
« إذا اســتحال عــى رئيــس الجمهوريــة أن ميــارس مهامــه بســبب مــرض خطــر مزمــن  ،تجتمــع اللجنــة املركزيــة
للحــزب وجوبــا  ،وبعــد التأكــد مــن حقيقــة هــذا املانــع بــكل الوســائل الكفيلــة بذلــك  ،تقــرح بأغلبيــة ثلثــي
أعضائهــا عــى املجلــس الشــعبي الوطنــي الترصيــح بحالــة املانــع.
« يعلــن املجلــس الشــعبي الوطنــي ثبــوت مانــع رئيــس الجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه ،ويكلــف رئيســه
بــأن يتــوىل رئاســة الدولــة بالنيابــة ملــدة أقصاهــا خمســة و أربعــون (  ) 45يومــا وأن ميــارس صالحياتــه مــع مراعــاة
أحــكام املــادة  118مــن الدســتور.
و يف حالــة اســتمرار املانــع ،بعــد انقضــاء خمســة و أربعــن (  ) 45يومــا ،يعلــن الشــغور باإلســتقالة بحكــم
القانــون ،حســب الطريقــة املنصــوص عليهــا أعــاه و طبقــا ألحــكام الفق ـرات التاليــة مــن هــذه املــادة.
« يف حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه ،يجتمــع املجلــس الشــعبي الوطنــي وجوبــا و يثبــت حالــة
الشــغور النهــايئ لرئاســة الجمهوريــة.
يتــوىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ،مهــام رئيــس الدولــة ملــدة أقصاهــا خمســــة و أربعــون(  ) 45يومــا،
تنظــم خاللهــا انتخابــات رئاســية.
و ال يحق لرئيس املجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يقرتح مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطني ،املرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه األسايس.
ميارس رئيس الجمهورية املنتخب مهامه طبقا ألحكام املادة  108من الدستور.
املادة  : 10تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من املادة  118الدستور و تصاغان كام ييل :
« ال ميكــن أثنــاء فــريت الخمســة و األربعــن ( )45يومــا ،املشــار إليهــا يف الفقرتــن الثانيــة و الخامســة مــن املــادة
 117مــن الدســتور(»..و الباقــي بــدون تغيري).
«ال ميكن أثناء نفس الفرتتني ،إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية»( )..و الباقي بدون تغيري).
املادة  : 11تلغي املادتان  197و  198الدستور.
املادة  : 12تضاف إىل الدستور ( الباب الــثالث  -أحكــام مختلفة) مادة  197و تصاغ عىل النحو التايل :
«ينطبــق اإلج ـراء املنصــوص عليــه يف املــادة ( 108الفقــرة األوىل) عــى املــدة الرئاســية التــي تعقــب انعقــاد
املؤمتــر الرابــع لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي».
املادة  : 13تصبح املادة  199هي املادة  198من الدستور.
املــادة  : 14ينــر هــذا القانــون املتضمــن التعديــل الدســتوري يف الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة
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الدميقراطيــة الشــعبية.

حـــــرر بالجــــزائر يف  12شعبان عام  1399املوافق  7يـوليو سنة .1979
الشاذيل بن جديد

قانون رقم  80-01مؤرخ يف  24صفر عام  1400املوافق  12ينايـــر سنة  1980يتضمن التعديل الدستوري.
إن رئيس الجمهورية،
 بعــد اإلطــاع عــى األمــر رقــم 76-97املــؤرخ يف  30ذي القعــدة عــام  1396املوافــق  22نوفمــر  1976و املتضمــنإصــدار دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطية الشــعبية.
و بعد اإلطالع عىل الدستور ،و السيام املواد  190و  191و  192و .196
و بناء عىل ما أقره املجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون املتضمن التعديل الدستوري اآليت نصه :
املادة األوىل  :تعدل الفقرة األوىل من املادة  190من الدستور ،كام ييل :
املــادة « : 190يؤســس مجلــس محاســبة مكلــف مبراقبــة مـالـــية الدولــة و الحــزب و املجموعــات املحليــة و
املؤسســات االشــراكية بجميــع أنواعهــا».
(الباقي بدون تغيري)
املــادة  : 2ينــر هــذا القانــون املتضمــن التعديــل الدســتوري يف الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية.
حــــرر بالجزائر يف  24صفر عــــام  1400املوافــــق  12ينـاير سنة 1980
الشاذيل بن جديد
التعديل الدستوري املوافق عليه يف استفتاء  3نوفمرب سنة .1988
املــادة  : 5الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب .ميــارس الشــعب هــذه الســيادة عــن طريــق االســتفتاء .ميــارس
الشــعب هــذه الســيادة كذلــك بواســطة ممثليــه املنتخبــن لرئيــس الجمهوريــة أن يرجع مبــارشة إىل إرادة الشــعب.
املادة  : 104يجسد رئيس الجمهورية ،رئيس الدولة ،وحدة األمة.
هو حامي الدستور ،يجسد الدولة داخل البالد و خارجها له أن يخاطب األمة مبارشة.
املــادة  : 111يضطلــع رئيــس الجمهوريــة ،باإلضافــة إىل الســلطات التــي تخولهــا إيــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف
الدســتور ،بالســلطات و الصالحيــات اآلتيــة  )1 :هــو القائــد األعــى لجميــع القــوات املســلحة للجمهوريــة.
 )2يتــوىل مســئولية الدفــاع الوطنــي )3 .يقــرر السياســة الخارجيــة لألمــة ،طبقــا للميثــاق الوطنــي و أحــكام
الدســتور و يوجههــا )4 .يعــن رئيــس الحكومــة و ينهــي مهامــه )5 .يــرأس مجلــس الــوزراء )6 .يوقــع
املراســيم الرئاســية )7 .يعــن يف الوظائــف املدنيــة و العســكرية طبقــا للقانــون )8 .لــه حــق إصــدار العفــو
و حــق إلغــاء العقوبــات أو تخفيضهــا ،و حــق إزالــة اآلثــار القانونيــة ،أيــا كانــت طبيعتهــا ،التــي ترتتــب عــى
األحــكام التــي تصدرهــا أيــة جبهــة قضائيــة )9 .ميكنــه أن يعمــد إىل اســتفتاء الشــعب يف كل قضيــة ذات
أهميــة وطنيــة )10 .ميكنــه أن يفــوض بعــض ســلطاته إىل نائبــه أو نوابــه مــع مراعــاة أحــكام املــادة 116
مــن الدســتور )11 .يعــن ســفراء الجمهوريــة و املبعوثــن فــوق العــادة إىل الخــارج و ينهــي مـهــامــهــــم،
و يتســلم أوراق اعتــاد املمثلــن الدبلوماســيني األجانــب ،و أوراق إنهــاء مهامهــم )12 .يــرم املعاهــدات
الدوليــة و يصــادق عليهــا حســب الــروط التــي يحددهــا الدســتور )13 .يســلم أوســمة الدولــة و نياشــينها
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و شــهاداتها الترشيفيــة.
املواد  113و  114و ( ،115تلغى و تعوض كام يأيت ):
املادة  : 113يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ،و ينسقه و ينفذه.
و هو مسؤول أمام املجلس الشعبي الوطني.
املــادة  : )1( 114يشكــــل رئيــس الحكــــومة بعــــد استشــارات واســعة ،حكومته و يقــدم أعضاءها الذيــن اختارهم
لرئيــس الجمهوريــة الــذي يعينهم.
املادة  : )2( 114يقدم رئيس الحكومة برنامجه إىل املجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
يجري املجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للربنامج املقدم.
و ميكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه ،يف ضوء هذه املناقشة.
املــادة  : )3( 114يف حالــة عــدم موافقــة املجلــس الشــعبي الوطنــي عــى الربنامــج املعــروض يقــدم رئيــس
الحكومــة لرئيــس الجمهوريــة اســتقالة حكومتــه.
يعني رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.
املــادة  : )4( 114إذا مل تحصــل موافقــة املجلــس الشــعبي الوطنــي عــى برنامــج عمــل رئيــس الحكومــة مــن
جديــد ،يحــل املجلــس قانونــا.
تنظم انتخابات ترشيعية جديدة يف أجل أقصاه ثالثة أشهر.
املادة  : )5( 114تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة.
يعقــب هــذا البيــان نقــاش عــام حــول الحكومــة و ميكــن املجلــس الشــعبي الوطنــي أن يختتــم هــذا النقــاش
بالئحــة.
لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.
املــادة  : )1( 115ميــارس رئيــس الحكومــة ،زيــادة عــى الســلطات التــي تخولهــا إيــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف
الدســتور ،الصالحيــات اآلتيــة:
 )1يوزع الصالحيات بني أعضاء الحكومة مع احرتام األحكام الدستورية،
 )2يرأس عىل تنفيذ القوانني و التنظيامت،
 )3يسهر عىل تنفيذ القوانني و التنظيامت،
 )4يوقع املراسيم التنفيذية،
 )5يعني يف وظائف الدولة طبقا للقانون.
املادة  )2( 115لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
املــادة  : 116ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يفــوض رئيــس الجمهوريــة ســلطة يف تعيــن نائــب أو نــــواب
رئــــيس الجمهــــورية ،و رئيــــس الحكومــة و أعضائهــا ،أو يف إعفائهــم مــن مهامهــم ،أو يف إجراء اســتفتاء ،أو يف حل
املجلــس الشــعبي الوطنــي ،أو يف تنظيــم انتخابــات ترشيعيــة مســبقة ،أو يف تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف
املــواد مــن  119إىل  124يف الدســتور ،و كذلــك الســلطات الجديــدة يف الفق ـرات 1و 2و 3و 5و 6و  8مــن املــادة
 111مــن الدســتور.
املــادة  : 147ميكــن اســتدعاء املجلــس الشــعبي الوطنــي لالجتــاع يف دورة اســتثنائية مببــادرة مــن رئيــس
الجمهوريــة أو بطلــب مــن ثلثــي أعضــاء املجلــس أو مــن رئيــس الحكومــة.
تختتــم الــدورة اإلســتثنائية مبجــرد مــا يســتنفذ املجلــس الشــعبي الوطنــي جــدول األعــال الــذي أســتدعي
مــن أجلــه.
41

دسـتـور

1976

املادة  : 148لكل من رئيس الحكومة و أعضاء املجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانني.
تكون اقرتاحات القوانني قابلة النقاش إذا قدمها عرشون نائبا.
تقدم الحكومة مشاريع القوانني ملكتب املجلس الشعبي الوطني.
رع بأمــر ،بنــاء عــى اقـراح
املــادة  : 153لرئيــس الجمهوريــة ،فيــا بــن دوريت املجلــس الشــعبي الوطنــي ،أن يـ ّ
مــن رئيــس الحكومــة.
و تعــرض الحكومــة النصــوص الصــادرة بهــذه الكيفيــة عــى املجلــس الشــعبي الوطنــي يف أول دورة الحقــة
ليوافــق عليهــا.
املادة  : 155يصبح رقم هذه املادة  ،154و تحرر هكذا :
لرئيــس الحكومــة أن يطلــب إجـراء مداولــة ثانيــة يف القانــون الــذي تــم التصويــت عليــه ،يف ظــرف ثالثــن ()30
يومــا مــن تاريــخ إقـراره.
و يف هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس الشعبي الوطني.
املادة  : 154يصبح رقم هذه املادة  155بدون تغيري.
املادة  : 156ميكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إىل املجلس الشعبي الوطني.
املــادة  : 157ميكــن املجلــس الشــعبي الوطنــي ،بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الجمهوريــة ،أو رئيــس الحكومــة ،أو
رئيــس املجلــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ،أن يفتــح مناقشــة حــول السياســة الخارجيــة.
ميكــن عنــد االقتضــاء ،أن تفــي هــذه املناقشــةإىل إصــدار الئحــة مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي يبلغهــا
رئيســه إىل رئيــس الجمهوريــة.
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