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ديــبــــاجــــــة
ائري شعب ح ّر ،ومص ّمم عىل البقاء ح ًّرا.
الشّ عب الجز ّ
فتاريخــه الطّويــل سلســلة متّصلــة الحلقــات مــن الكفــاح والجهــاد ،جعلــت الجزائــر
دامئــا منبــت الحريــة ،وأرض الع ـ ّزة والكرامــة.
املتوســط،
لقــد عرفــت الجزائــر يف أعـ ّز اللّحظــات الحاســمة التــي عاشــها البحــر األبيــض ّ
كيــف تجــد يف أبنائهــا ،منــذ العهــد ال ّنوميــدي ،والفتــح اإلســامي ،حتّــى الحــروب التّحريريّــة
مــن االســتعامر ،ر ّوادا للح ّريّــة ،والوحــدة وال ّرقــي ،وبنــاة دول دميقراطيــة مزدهــرة ،طــوال
والســام.
فـرات املجــد ّ
وكان أ ّول نوفمــر  1954نقطــة تحــ ّول فاصلــة يف تقريــر مصريهــا وتتويجــا عظيــا
ملقاومــة رضوس ،واجهــت بهــا مختلــف االعتــداءات عــى ثقافتهــا ،وقيمهــا ،واملك ّونــات
األساســية له ّويّتهــا ،وهــي اإلســام والعروبــة واألمازيغيــة .ومتتـ ّد جــذور نضالهــا اليــوم يف شـتّى
املياديــن يف مــايض أ ّمتهــا املجيــد.
ـري يف ظـ ّـل الحركــة الوطن ّيــة ،ثــم انضــوى تحــت لــواء
لقــد تج ّمــع الشّ ــعب الجزائـ ّ
ـي
ـي ،وق ـدّم تضحيــات جســاما مــن أجــل أن يتك ّفــل مبصــره الجامعـ ّ
جبهــة التّحريــر الوطنـ ّ
مؤســـساته الدّســتوريّة
يف كنــف الح ّريــة والهويّــة الثقافيّــة الوطنيّــة املســتعادتني ،ويش ـيّد ّ
الشّ ــعبيّة األصيلــة.
ـي مــا بذلــه خــرة أبنــاء الجزائــر مــن تضحيــات يف
ـ
الوطن
ـر
ـ
حري
ت
ال
ـة
ـ
جبه
ـت
وقــد ت ّوجـ
ّ
ّ
الحــرب التّحريريّــة الشّ ــعبية باالســتقالل ،وشـيّدت دولــة عرصيّــة كاملــة السـيّادة.
إ ّن إميــان الشّ ــعب باالختيّــارات الجامعيّــة مكّنــه مــن تحقيــق انتصــارات كــرى،
طبعتهــا اســتعادة ّ
الــروات الوطنيــة بطابعهــا ،وجعلتهــا دولــة يف خدمــة الشّ ــعب وحــده،
بــكل اســتقالل ّية ،بعيــدة عــن أي ضغــط خارجــي.
متــارس ســلطاتها ّ
ـري ناضــل ويناضــل دومــا يف ســبيل الح ّريّــة والدّميقراطيّــة ،ويعتــزم
إن الشّ ــعب الجزائـ ّ
ـري وجزائريّــة يف
مؤســـسات دســتوريّة ،أساســها مشــاركة ّ
كل جزائـ ّ
أن يبنــي بهــذا الدّســتور ّ
تســيري الشّ ــؤون العموم ّيــة ،والقــدرة عــى تحقيــق العدالــة االجتامع ّيــة ،واملســاواة ،وضــان
ـكل فــرد.
الح ّريّــة لـ ّ
الصافيــة التــي تعكــس تطلّعاتــه،
يجســم عبقريّــة الشّ ــعب
الخاصــة ،ومرآتــه ّ
ّ
فالدّســتور ّ
ومثــرة إرصاره ،ونتــاج التّح ـ ّوالت االجتامع ّيــة العميقــة التــي أحدثهــا ،ومبوافقتــه عليــه يؤكّــد
أي وقــت مــى ســم ّو القانــون.
بـ ّ
ـكل عــزم وتقديــر أكــر مــن ّ
ـايس الــذي يضمــن الحقــوق والح ّريّــات
إن الدّســتور فــوق الجميــع ،وهــو القانــون األسـ ّ
الشع ّيــة عــى مامرســة
الفرديّــة والجامع ّيــة ،ويحمــي مبــدأ ح ّريّــة اختيــار الشّ ــعب ،ويضفــي ّ
الســلطات العموم ّيــة يف مجتمــع تســوده
الســلطات ،ويكفــل الحاميــة القانون ّيــة ،ورقابــة عمــل ّ
ّ
ـكل أبعــاده.
الشعيّــة ،ويتح ّقــق فيــه تفتّــح اإلنســان بـ ّ
ّ
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املتحصــن بقيّمــه ال ّروحيّــة ال ّراســخة ،واملحافــظ عــى تقاليــده يف التّضامــن
فالشّ ــعب
ّ
واالجتامعــي،
والعــدل ،واثــق يف قدرتــه عــى املســاهمة الف ّعالــة يف التقــدّم الثقــا ّيف،
ّ
واالقتصــادي ،يف عــامل اليــوم والغــد.
ّ
إن الجزائــر ،أرض اإلســام ،وجــزء ال يتجـ ّزأ مــن املغــرب العــريب الكبــر ،وأرض عرب ّيــة،
رشفهــا االحـرام الــذي
وبــاد متوســطيّة وإفريقيّــة تعتـ ّز بإشــعاع ثورتهــا ،ثــورة أ ّول نوفمــر ،وي ّ
كل القضايــا العادلــة يف العــامل.
أحرزتــه ،وعرفــت كيــف تحافــظ عليــه بالتزامهــا إزاء ّ
ومتســكه العريــق بالح ّريّــة،
ات،
ي
باملســؤول
وفخــر الشّ ــعب ،وتضحياتــه ،وإحساســه
ّ
ّ
والعدالــة االجتامعيّــة ،متثّــل كلهــا أحســن ضــان الحـرام مبــادئ هــذا الدّســتور الــذي يصادق
عليــه وينقلــه إىل األجيــال القادمــة ورثــة ر ّواد الح ّريّــة ،وبنــاة املجتمــع الحـ ّر.
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الباب األول
المبادئ العامة اليت تحكم المجتمع الجزائري
الفصل األول
الجزائر
املادة األوىل  :الجزائر جمهوريّة دميقراط ّية شعب ّية .وهي وحدة ال تتج ّزأ.
املادة  : 2اإلسالم دين الدّولة.
املادة  : 3اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة وال ّرسميّة.
املادة  : 4عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
الوطني ،يحدّدها القانون.
شيد
الوطني ،وخاتم الدّولة ،وال ّن
املادة  : 5العلم
ّ
ّ
ّ
الفصل الثاني
الشعب

كل سلطة.
املادة  : 6الشّ عب مصدر ّ
الس ّيادة الوطن ّية ملك للشّ عب وحده.
السلطة التأسيسيّة ملك للشّ عب.
املادة ّ : 7
املؤسسات الدّستوريّة التي يختارها.
ميارس الشّ عب سيّادته بواسطة ّ
ميارس الشّ عب هذه الس ّيادة عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثّليه املنتخبني.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إيل إرادة الشّ عب مبارشة.
مؤسسات ،غايتها ما يأيت :
املادة  : 8يختار الشّ عب لنفسه ّ
 املحافظة عىل االستقالل الوطني ،ودعمه، املحافظة عىل الهويّة ،والوحدة الوطن ّية ،ودعمهام،االجتامعي والثقا ّيف لأل ّمة،
 حامية الح ّريّات األساسيّة للمواطن ،واالزدهارّ
 القضاء عىل استغالل اإلنسان لإلنسان،أي شــكل مــن أشــكال التّالعــب ،أو االختــاس ،أو االســتحواذ ،أو املصــادرة
 حاميــة االقتصــاد الوطنــي مــن ّغــر املرشوعــة.
للمؤسسات أن تقوم مبا يأيت :
املادة  : 9ال يجوز
ّ
 املامرسات اإلقطاع ّية ،والجهويّة ،واملحسوب ّية، إقامة عالقات االستغالل والتبع ّية،اإلسالمي وقيم ثورة نوفمرب.
السلوك املخالف لل ُخلُق
 ّّ
املادة  : 10الشّ عب ح ّر يف اختيار ممثّليه.
نـص عليه الدّستور وقانون االنتخابات.
ال حدود لتمثيل الشّ عب ،إالّ ما ّ
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الفصل الثالث
ّ
الـدولـة
املادة  : 11تستم ّد الدّولة مرشوعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّ عب.
شعارها  « :بالشّ عب وللشّ عب «.
وهي يف خدمته وحده.
املادة  : 12متارس سيادة الدّولة عىل مجالها ال ّرب ّي ،ومجالها الج ّو ّي ،وعىل ميّاهها.
كل منطقــة مــن مختلــف مناطــق املجــال
كــا متــارس الدّولــة حقهــا السـ ّيد الــذي يقـ ّره القانــون الـدّو ّيل عــى ّ
ـري التــي ترجــع إليها.
البحـ ّ
التاب الوطني.
املادة  : 13ال يجوز ألبتة التّـنازل أو التّ ّ
أي جزء من ّ
خل عن ّ
املادة  : 14تقوم الدّولة عىل مبادئ التّنظيم الدّميقراطي والعدالة االجتامعية.
عماللسلطات العمومية.
يعب فيه الشّ عب عن إرادته ،ويراقب
ّ
املجلس املنتخب هو اإلطار الذي ّ
املادة  : 15الجامعات اإلقليميّة للدّولة هي البلدية والوالية.
البلدية هي الجامعة القاعديّة.
املــادة  : 16ميثّــل املجلــس املنتخــب قاعــدة الالّمركزيــة ،ومــكان مشــاركة املواطنــن يف تـسـيـيـــر الشّ ـــؤون
العموميــة.
املادة  : 17امللكيّة العا ّمة هي ملك املجموعة الوطنيّة.
وتشــمل باطــن األرض ،واملناجــم ،واملقالــع ،واملــوارد الطبيعيــة للطّاقــة ،والثّـــرواتاملعدنية الطبيعيــة والحيــة،
يف مختلــف مناطــق األمــاك الوطنيــة البحريــة ،وامليــاه ،والغابــات.
واملواصالتالســلكية والالّســلكية،
كــا تشــمل النقــل بالســكك الحديديــة ،والنقــل البحــري والجــوي ،والربيــد
ّ
وأمــاكا أخــرى محـدّدة يف القانــون.
املادة  : 18األمالك الوطنية يحدّدها القانون.
كل من الدّولة ،والوالية ،والبلدية.
والخاصة التي متلكها ّ
وتتك ّون من األمالك العمومية
ّ
يتم تسيري األمالك الوطنية طبقا للقانون.
املادة  : 19تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة.
يحدّد القانون رشوط مامرسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
يل عادل ،ومنصف.
املادة  : 20ال يتم نزع امللكية إالّ يف إطار القانون .ويرتت ّـب عليه تعويض قب ّ
مؤســـسات الّدولــة مصــدرا للـ ّـراء ،وال وســيلة لخدمــة املصالــح
املــادة  : 21ال ميكــن أن تكــون الوظائــف يف ّ
الخاصة.
السلطة.
عسـف يف استعامل ّ
املادة  : 22يعاقب القانون عىل التّ ّ
املادة  : 23عدم تح ّيز اإلدارة يضمنه القانون.
كل مواطن يف الخارج.
املادة  : 24الدّولة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات ،وتتكفّل بحامية ّ
املادة  : 25تنتظم الطّاقة الدّفاعية لألمة ،ودعمها ،وتطويرها ،حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثــل املهمــة الدّامئــة للجيــش الوطنــي الشــعبي يف املحافظــة عــى االســتقالل الوطنــي ،والدّفــاع عــن
الســ ّيادة الوطنيــة.
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كــا يضطلــع بالدّفــاع عــن وحــدة البــاد ،وســامتها الرتابيــة ،وحاميــة مجالهــا الـ ّري والجـ ّوي ،ومختلــف مناطــق
أمالكهــا البحرية.
بالســيادة املرشوعــة للـــشّ عوب
املــادة  : 26متتنــع الجزائــر عــن اللّجــوء إىل الحــرب مــن أجــل املســاس ّ
األخــرى وح ّريتهــا.
السلم ّية.
وتبذل جهدها لتسوية الخالفات الدّولية بالوسائل ّ
املــادة  : 27الجزائــر متضامنــة مــع جميــع الشــعوب التــي تكافــح مــن أجــل التحـ ّرر الســيايس واالقتصــادي،
كل متييــز عنــري.
والحـ ّـق يف تقريــر املصــر ،وضـ ّد ّ
املــادة  : 28تعمــل الجزائــر مــن أجــل دعــم التعــاون الــدّويل ،وتنميــة العالقــات الودّيــة بــن الــدّول،
عــى أســاس املســاواة ،واملصلحــة املتبادلــة ،وعــدم التد ّخــل يف الشــؤون الدّاخليــة .وتـتـبــ ّنى مبــادئ ميثــاق األمــم
املتّحــدة وأهدافــه.
الفصل الرابع
ّ
الحـقــوق والحــريـات
كل املواطنــن سواســية أمــام القانــون .وال ميكــن أن يتــذ ّرع بــأي متييــز يعــود ســببه إىل املولــد،
املــادة ّ : 29
أي رشط أو ظــرف آخــر ،شــخيص أو اجتامعــي.
أو
أي،
ر
ـ
ال
أو
ـس،
أو العــرق ،أو الجِنـ
ّ
ّ
املادة  : 30الجنسية الجزائرية ،مع ّرفة بالقانون.
رشوط اكتساب الجنسية الجزائرية ،واالحتفاظ بها ،أو فقدانها ،أو إسقاطها ،محدّدة القانون.
كل املواطنــن واملواطنــات يف الحقــوق والواجبــات بإزالــة
املــادة  : 31تســتهدف املؤسســات ضــان مســاواة ّ
العقبــات التــي تعــوق تفتــح شــخصية اإلنســان ،وتحــول دون مشــاركة الجميــع الفعليّــة يف الحيــاة السياســية،
واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،والثقافيــة.
املادة  : 32الح ّريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة.
وتك ـ ِّون تراثــا مشــركا بــن جميــع الجزائريــن والجزائريــات ،واجبهــم أن ينقلــوه مــن جيــل إىل جيــل يك
يحافظــوا عــى ســامته ،وعــدم انتهــاك حرمتــه.
املــادة  : 33الدّفــاع الفــردي أو عــن طريــق الجمعيــة عــن الحقــوق األساس ـ ّية لإلنســان وعــن الح ّريــات
الفرديــة والجامعيــة ،مضمــون.
املادة  : 34تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان.
أي مساس بالكرامة.
أي عنف بدين أو معنوي أو ّ
ويحظر ّ
ـس ســامة اإلنســان البدن ّيــة
ـ
مي
ـا
ـ
م
كل
ّ
ـى
ـ
وع
ـات
ـ
ي
ر
والح
ـوق
ـ
الحق
ـد
ـ
ض
ـة
ـ
املرتكب
ـات
ـ
املخالف
35
املــادة
ّ
ّ
واملعنويّــة.
املادة  : 36ال مساس بحرمة ح ّريّة املعتقد ،وحرمة ح ّريّة ال ّرأي.
املادة  : 37ح ّرية التجارة والصناعة مضمونة ،ومتارس يف إطار القانون.
املادة  : 38ح ّرية االبتكار الفكري والف ّني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق املؤلّف يحميها القانون.
ال يجــوز حجــز أي مطبــوع أو تســجيل أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل التّبليــغ واإلعــام إالّ مبقتــى
أمــر قضــايئ.
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املادة  : 39ال يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن الخاصة ،وحرمة رشفه ،ويحميهام القانون.
رسية املراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
ّ
املادة  : 40تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة املسكن.
فال تفتيش إالّ مبقتىض القانون ،ويف إطار احرتامه.
املختصة.
السلطة القضائية
ّ
وال تفتيش إالّ بأمر مكتوب صادر عن ّ
املادة  : 41ح ّريات التعبري ،وإنشاء الجمعيات ،واالجتامع ،مضمونة للمواطن.
املادة  : 42حق إنشاء األحزاب السياسيّة معرتف به ومضمون.
وال ميكــن التــذ ّرع بهــذا الحــق لــرب الح ّريــات األساســية ،والقيــم واملكونــات األساســية للهويــة
الوطنيــة ،والوحــدة الوطنيــة ،وأمــن الـراب الوطنــي وســامته ،واســتقالل البــاد ،وســيادة الشّ ــعب ،وكــذا الطّابــع
الدّميقراطــي والجمهــوري للدّولــة.
ويف ظــل احـرام أحــكام هــذا الدّســتور ،ال يجــوز تأســيس األحـزاب السياســية عــى أســاس دينــي أو لغــوي
أو عرقــي أو جنــي أو مهنــي أو جهــوي.
وال يجــوز لألح ـزاب السياســية اللّجــوء إىل الدّعايــة الحزبيــة التــي تقــوم عــى العنــارص املبيّنــة يف الفقــرة
الســابقة.
ّ
يحظر عىل األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات األجنبية.
ال يجوز أن يلجأ أي حزب سيايس إىل استعامل العنف أو اإلكراه مهام كانت طبيعتهام أو شكلهام.
تحدّد التزامات وواجبات أخرى مبوجب قانون.
املادة  : 43حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تش ّجع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدّد القانون رشوط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
املــادة  : 44يحــق لــكل مواطــن يتمتّــع بحقوقــه املدنيــة والسياســية ،أن يختــار بح ّريــة موطــن إقامتــه،
وأن يتنقــل عــر ال ـراب الوطنــي.
حق الدّخول إىل الرتاب الوطني والخروج منه مضمون له.
ّ
كل الضّ امنــات التــي
كل شــخص يعتــر بريئــا حتــى تثبــت جهــة قضائيــة نظاميــة إدانتــه ،مــع ّ
املــادة ّ : 45
يتطلّبهــا القانــون.
املادة  : 46ال إدانة إالّ مبقتىض قانون صادر قبل ارتكاب الفعل املج ّرم.
املــادة  : 47ال يتابــع أحــد ،وال يوقــف أو يحتجــز إالّ يف الحــاالت املحـدّدة بالقانــون ،وطبقــا ألشــكال التــي
نــص عليهــا.
املــادة  : 48يخضــع التّوقيــف لل ّنظــر يف مجــال التح ّريــات الجزائيــة لل ّرقابــة القضائيــة ،وال ميكــن أن يتجــاوز
مــدة مثــان وأربعــن ( )48ســاعة.
ميلك الشخص الذي يوقف لل ّنظر حق االتصال فورا بأرسته.
وال ميكن متديد مدة التوقيف لل ّنظر ،إالّ اسـتـثـناء ،ووفقا للرشوط املحدّدة بالقانون.
ولــدى انتهــاء م ـدّة التوقيــف لل ّنظــر ،يجــب أن يجــرى فحــص طبّــي عــى الشــخص املوقــوف ،إن طلــب
ذلــك ،عــى أن يعلــم بهــذه اإلمكانيــة.
املادة  : 49يرتتب عىل الخطإ القضايئ تعويض من الدّولة.
ويحدّد القانون رشوط التعويض وكيفياته.
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املادة  : 50لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط القانونية أن ِ
ينتخب ويُنتخَب.
املــادة  : 51يتســاوى جميــع املواطنــن يف تقلّــد املهــام والوظائــف يف الدّولــة دون أيــة رشوط أخــرى غــر
ـروط التــي يحدّدهــا القانــون.
الـ ّ
املادة  : 52امللكية الخاصة مضمونة.
حق اإلرث مضمون.
ّ
األمالك الوقفية وأمالك الجمعيات الخريية معرتف بها ،ويحمي القانون تخصيصها.
الحق يف التعليم مضمون.
املادة ّ : 53
التعليم م ّجاين حسب الرشوط التي يحدّدها القانون.
التعليم األسايس إجباري.
تنظّم الدّولة املنظومة التعليمية.
تسهر الدّولة عىل التساوي يف االلتحاق بالتّعليم ،والتكوين املهني.
حق للمواطنني.
املادة  : 54ال ّرعاية الصحية ّ
تتكفّل الدّولة بالوقاية من األمراض الوبائية وامل ُعدية ومبكافحتها.
الحق يف العمل.
املادة ّ : 55
لكل املواطنني ّ
الحق يف الحامية ،واألمن ،والنظافة.
يضمن القانون يف أثناء العمل ّ
الحق يف ال ّراحة مضمون ،ويحدّد القانون كيفيات مامرسته.
ّ
الحق الّنقايب معرتف به لجميع املواطنني.
املادة ّ : 56
الحق يف اإلرضاب معرتف به ،وميارس يف إطار القانون.
املادة ّ : 57
ميكــن أن مينــع القانــون مامرســة هــذا الحـ ّـق ،أو يجعــل حــدودا ملامرســته يف مياديــن الدّفــاع الوطنــي
واألمــن ،أو يف جميــع الخدمــات أو األعــال العموميــة ذات املنفعــة الحيويــة للمجتمــع.
املادة  : 58تحظى األرسة بحامية الدّولة واملجتمع.
املــادة  : 59ظــروف معيشــة املواطنــن الذيــن مل يبلغــوا ســن العمــل ،والذيــن ال يســتطيعون القيــام بــه،
والذيــن عجــزوا عنــه نهائيــا ،مضمونــة.
الفصل الخامس
الواجبات
املادة  : 60ال يعذر بجهل القانون.
يجب عىل كل شخص أن يحرتم الدّستور وقوانني الجمهورية.
كل مواطــن أن يحمــي ويصــون اســتقالل البــاد وســيادتها وســامة ترابهــا الوطنــي
املــادة  : 61يجــب عــى ّ
وجميــع رمــوز الدّولــة.
يعاقــب القانــون بــكل رصامــة عــى الخ ّيانــة والتجســس والــوالء للعــد ّو ،وعــى جميــع الجرائــم املرتكبــة
ضـ ّد أمــن الدّولــة.
كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته تجاه املجموعة الوطنية.
املادة  : 62عىل ّ
التزام املواطن إزاء الوطن وإجبارية املشاركة يف الدّفاع عنه ،واجبان مقدّسان دامئان.
تضمن الدّولة احرتام رموز الثّورة ،وأرواح الشهداء ،وكرامة ذويهم ،واملجاهدين.
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كل واحــد جميــع ح ّرياتــه ،يف إطــار احـرام الحقــوق املعــرف بهــا للغــر يف الدّســتور ،ال
املــادة  : 63ميــارس ّ
سـ ّيام احـرام الحـ ّـق يف الــرف ،وســر الحيــاة الخاصــة ،وحاميــة األرسة والشــبيبة والطفولــة.
الضيبة.
املادة ّ : 64
كل املواطنني متساوون يف أداء ّ
الضيبية.
ويجب عىل ّ
كل واحد أن يشارك يف متويل التكاليف العمومية ،حسب قدرته ّ
ال يجوز أن تحدث أية رضيبة إالّ مبقتىض القانون.
أي حق كيفام كان نوعه.
أو
رسم،
أو
جباية،
وال يجوز أن تحدث بأثر رجعي ،أية رضيبة ،أو
ّ
املــادة  : 65يجــازي القانــون اآلبــاء عــى القيــام بواجــب تربيــة أبنائهــم ورعايتهــم ،كــا يجــازي األبنــاء عــى
القيــام بواجــب اإلحســان إىل آبائهــم ومســاعدتهم.
كل مواطــن أن يحمــي امللكيــة العامــة ،ومصالــح املجموعــة الوطنيــة ،ويحــرم
املــادة  : 66يجــب عــى ّ
ملكيــة الغــر.
كل أجنبــي ،يكــون وجــوده فــوق ال ـراب الوطنــي قانونيّــا ،بحاميــة شــخصه وأمالكــه
املــادة  : 67يتمتّــع ّ
طبقــا للقانــون.
املادة  : 68ال يسلّم أحد خارج الرتاب الوطني إالّ بناء عىل قانون تسليم املجرمني وتطبيقا له.
بحق اللّجوء.
بأي حال من األحوال أن يسلّم أو يطرد ال جئ سيايس يتمتّع قانونا
ّ
املادة  : 69ال ميكن ّ
الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل األول
السلطة التنفيذية
يجسد رئيس الجمهورية ،رئيس الدّولة ،وحدة األمة.
املادة ّ : 70
وهو حامي الدّستور.
ويجسد الدّولة داخل البالد وخارجها.
ّ
له أن يخاطب األمة مبارشة.
رسي.
املادة  : 71يُنتخَب رئيس الجمهورية ،عن طريق االقرتاع العام املبارش وال ّ
املعب عنها.
يتم الفوز يف االنتخاب بالحصول عىل األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني ّ
ويحدّد القانون الكيفيات األخرى لالنتخابات ال ّرئاسية.
السامية يف الحدود املثبتة يف الدّستور.
السلطة ّ
املادة  : 72ميارس رئيس الجمهوريةّ ،
املادة  : 73ال يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إالّ املرتشّ ح الذي :
 يتمتع ،فقط ،بالجنسية الجزائرية األصلية، يدين باإلسالم، يكون عمره أربعني ( )40سنة كاملة يوم االنتخاب، يتمتع بكامل حقوقه املدنية والسياسية، يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،79
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 يثبت مشاركته يف ثورة أول نوفمرب  1954إذا كان مولودا قبل يوليو ،1942 يثبت عدم تو ّرط أبويه يف أعامل ض ّد ثورة أول نوفمرب  1954إذا كان مولودا بعد يوليو ،1942 يقدّم الترصيح العلني مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه،تحدّد رشوط أخرى مبوجب القانون.
املادة  : 74مدّة املهمة ال ّرئاسية خمس ( )5سنوات.
ميكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية م ّرة واحدة.
املــادة  : 75يــؤدّي رئيــس الجمهوريــة اليمــن أمــام الشــعب بحضــور جميــع الهيئــات العليــا يف األمــة،
خــال األســبوع املــوايل النتخابــه.
ويبارش مهمته فور أدائه اليمني.
النص اآليت :
املادة  : 76يؤدّي رئيس الجمهورية اليمني حسب ّ
« بسم الله ال ّرحمن ال ّرحيم ،
وفــاء للتّضحيــات الكــرى ،وألرواح شــهدائنا األب ـرار ،وقـ ـ ّيم ثــورة نوفمــر الخالــدة ،أقســم باللّــه العــي
العظيــم ،أن أحــرم الدّيــن اإلســامي وأم ّجــده ،وأدافــع عــن الدّســتور ،وأســهر عــى اســتمرارية الدّولــة ،وأعمــل
للســر العــادي للمؤسســات والنظّــام الدّســتوري ،وأســعى مــن أجــل تدعيــم املســار
عــى توفــر الـ ّ
ـروط الالّزمــة ّ
الدّميقراطــي ،وأحــرم ح ّريــة اختيــار الشّ ــعب ،ومؤسســات الجمهوريــة وقوانينهــا ،وأحافــظ عــى ســامة الـ ّـراب
الوطنــي ،ووحــدة الشــعب واألمــة ،وأحمــي الح ّريــات والحقــوق األساســية لإلنســان واملواطــن ،وأعمــل بــدون
هــوادة مــن أجــل تطـ ّور الشــعب وازدهــاره ،وأســعى بــكل قــواي يف ســبيل تحقيــق املثــل العليــا للعدالــة والح ّريــة
والســلم يف العــامل.
ّ
واللّه عىل ما أقول شهيد «.
الســلطات التــي تخ ّولهــا إيّــاه رصاحــة أحــكام
املــادة  : 77يضطّلــع رئيــس الجمهوريــة ،باإلضافــة إىل ّ
والصالحيــات اآلتيــة :
بالســلطات ّ
أخــرى يف الدّســتورّ ،
 - 1هو القائد األعىل للق ّوات املسلّحة للجمهورية،
يتول مسؤولية الدّفاع الوطني،
ّ -2
 - 3يق ّرر السياسة الخارجية لألمة ويو ّجهها،
 - 4يرأس مجلس الوزراء،
يعي رئيس الحكومة وينهي مهامه،
ّ -5
 - 6يوقّع املراسيم ال ّرئاسية،
وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
 - 7له حق إصدار العفو ّ
كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء،
 - 8ميكنه أن يستشري الشّ عب يف ّ
 - 9يربم املعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
 - 10يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـرشيفية.
يعي رئيس الجمهورية يف الوظائف واملهام اآلتية :
املادة ّ : 78
 - 1الوظائف واملهام املنصوص عليها يف الدّستور،
 - 2الوظائف املدنية والعسكرية يف الدّولة،
 - 3التعيينات التي تتم يف مجلس الوزراء،
 - 4رئيس مجلس الدّولة،
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 - 5األمني العام للحكومة،
 - 6محافظ بنك الجزائر،
 - 7القضاة،
 - 8مسؤولو أجهزة األمن،
 - 9الوالة.
وينهــي مهامهــم،
ويعـ ّـن رئيــس الجمهوريــة ســفراء الجمهوريــة واملبعوثــن فــوق العــادة إىل الخــارج،
ويتسـلّم أوراق اعتــاد املمثلــن الدبلوماســيني األجانــب وأوراق إنهــاء مهامهــم.
املادة  : 79يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه يف مجلس الوزراء.
املــادة  : 80يق ـدّم رئيــس الحكومــة برنامجــه إىل املجلــس الشــعبي الوطنــي للموافقــة عليــه .ويجــري
املجلــس الشــعبي الوطنــي لهــذا الغــرض مناقشــة عامــة.
وميكن رئيس الحكومة أن يك ّيف برنامجه عىل ضوء هذه املناقشة.
يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه ملجلس األمة.
ميكن مجلس األمة أن يصدر الئحة.
املــادة  : 81يق ـدّم رئيــس الحكومــة اســتقالة حكومتــه لرئيــس الجمهوريــة يف حالــة عــدم موافقــة
املجلــس الشــعبي الوطنــي عــى الربنامــج املعــروض عليــه.
يعي رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.
ّ
ينحل وجوبا.
املادة  : 82إذا مل تحصل من جديد موافقة املجلس الشعبي الوطني ّ
تســتمر الحكومــة القامئــة يف تســيري الشــؤون العاديــة إىل غايــة انتخــاب املجلــس الشــعبي الوطنــي
وذلــك يف أجــل أقصــاه ثالثــة ( )3أشــهر.
املجلس الشعبي الوطني.
وينسق الربنامج الذي يصادق عليه
املادة  : 83ينفـّذ رئيس الحكومة ّ
املادة  : 84تقدّم الحكومة سنويا إىل املجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
ميكن أن تختتم هذه املناقشة بالئحة.
كــا ميكــن أن يرتتــب عــى هــذه املناقشــة إيــداع ملتمــس رقابــة يقــوم بــه املجلــس الشــعبي الوطنــي
طبقــا ألحــكام املــواد  135و  136و  137أدنــاه.
لرئيــس الحكومــة أن يطلــب مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي تصويتــا بالثـــقة .ويف حالــة عــدم املوافقــة
عــى الئحــة الثـــقة يقـدّم رئيــس الحكومــة اســتقالة حكومتــه.
يف هذه الحالة ،ميكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ ،قبل قَبول االستقالة ،إىل أحكام املادة  129أدناه.
ميكن الحكومة أن تقدّم إىل مجلس األمة بيانا عن السياسة العامة.
الســلطات التــي تخولهــا إيــاه رصاحــة أحــكام أخــرى
املــادة  : 85ميــارس رئيــس الحكومــة ،زيــادة عــى ّ
يف الدّســتور ،الصالحيــات اآلتية :
 - 1يوزّع الصالحيات بني أعضاء الحكومة مع احرتام األحكام الدّستورية،
 - 2يرأس مجلس الحكومة،
 - 3يسهر عىل تنفيذ القوانني والتنظيامت،
 - 4يوقّع املراسيم التنفيذية،
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يعي يف وظائف الدّولة دون املساس بأحكام املادتني  77و 78
ّ -5
السابقتي الذّكر.
 - 6يسهر عىل حسن سري اإلدارة العمومية.
املادة  : 86ميكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
املــادة  : 87ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يف ـ ّوض رئيــس الجمهوريــة ســلطته يف تعيــن رئيــس
ـص الدّســتور عــى طريقــة أخــرى
الحكومــة وأعضائهــا وكــذا رؤســاء املؤسســات الدّســتورية وأعضائهــا الذيــن مل ينـ ّ
لتعيينهــم.
كــا ال يجــوز أن يفـ ّوض ســلطته يف اللّجــوء إىل االســتفتاء ،وحـ ّـل املجلــس الشــعبي الوطنــي ،وتقريــر إجـراء
االنتخابــات الترشيعيــة قبــل أوانهــا ،وتطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف املــواد  77و  78و  91و مــن  93إىل 95
و  97و  124و  126و  127و  128مــن الدّســتور.
املــادة  : 88إذا اســتحال عــى رئيــس الجمهوريــة أن ميــارس مها ّمــه بســبب مــرض خطــر ومزمــن ،يجتمــع
ـكل الوســائل املالمئــة ،يقــرح باإلجــاع
املجلــس الدّســتوري وجوبــا ،وبعــد أن يتـثـ ّبـــت مــن حقيقــة هــذا املانــع بـ ّ
عــى الربملــان التّرصيــح بثبــوت املانــع.
يعلــن الربملــان ،املنعقــد بغرفتيــه املجتمعتــن معــا ،ثبــوت املانــع لرئيــس الجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي ()2/3
ـول رئاســة الدّولــة بالنيابــة مــدة أقصاهــا خمســة وأربعــون ( )45يومــا ،رئيــس مجلــس األمــة
أعضائــه ،ويكلّــف بتـ ّ
املــادة  90مــن الدّســتور.
الــذي ميــارس صالحياتــه مــع مراعــاة أحــكام
ويف حالــة اســتمرار املانــع بعــد انقضــاء خمســة وأربعــون ( )45يومــا ،يعلــن الشّ ــغور باالســتقالة وجوبــا
حســب اإلجـراء املنصــوص عليــه يف الفقرتــن الســابقتني وطبقــا ألحــكام الفقـرات اآلتيــة مــن هــذه املــادة.
يف حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه ،يجتمــع املجلــس الدّســتوري وجوبــا ويثبــت الشّ ــغور
النهــايئ لرئاســة الجمهوريــة.
وتبلّغ فورا شهادة الترصيح بالشّ غور النهايئ إىل الربملان الذي يجتمع وجوبا.
يتول رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون ( )60يوما ،تنظم خاللها انتخابات رئاسية.
ّ
املعي بهذه الطريقة أن يرتشّ ح لرئاسة الجمهورية.
وال يحق لرئيس الدّولة ّ
ألي ســبب كان ،يجتمــع
وإذا اقرتنــت اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه بشــغور رئاســة مجلــس األمــة ّ
املجلــس الدّســتوري وجوبــا ،ويثبــت باإلجــاع الشــغور النهــايئ
ـول رئيــس املجلس الدّســتوري
لرئاســة الجمهوريــة وحصــول املانــع لرئيــس مجلــس األمــة .ويف هــذه الحالــة ،يتـ ّ
مهــام رئيــس الدّولــة .يضطّلــع رئيــس الدّولــة املعـ ّـن حســب الــروط املبيّنــة أعــاه مبهمــة رئيــس الدّولــة طبقــا
ـروط املحـدّدة يف الفقـرات الســابقة ويف املــادة  90مــن الدّســتور .وال ميكنــه أن يرتشّ ــح لرئاســة الجمهوريــة.
للـ ّ
أو انســحابه أو
املــادة  : 89يف حالــة وفــاة أحــد املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية يف الــدور الثــاين
أي مانــع آخــر لــه ،يســتم ّر رئيــس الجمهوريــة القائــم أو مــن ميــارس مهــام رئاســة الدّولــة يف مامرســة
حــدوث ّ
الجمهوريــة.
مهامــه إىل غايــة اإلعــان عــن انتخــاب رئيــس
يف هذه الحالة ،ميدّد املجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه االنتخابات ملدّة أقصاها ستون ( )60يوما.
يحدّد قانون عضوي كيفيات ورشوط تطبيق هذه األحكام.
املــادة  : 90ال ميكــن أن تقــال أو تعـدّل الحكومــة القامئــة إبّــان حصــول املانــع لرئيــس الجمهوريــة ،أو
وفاتــه ،أو اســتقالته ،حتــى يــرع رئيــس الجمهوريــة الجديــد يف مامرســة مهامــه.
يســتقيل رئيــس الحكومــة القامئــة وجوبــا ،إذا ترشّ ــح لرئاســة الجمهوريــة ،وميــارس وظيفــة رئيــس الحكومــة
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حينئــذ أحــد أعضائهــا الــذي يعيّنــه رئيــس الدّولة.
ال ميكــن ،يف فــريت الخمســة واألربعــن ( )45يومــا والســتني ( )60يومــا املنصــوص عليهــا يف املادتــن  88و
 ،89تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف الفقرتــن  7و  8مــن املــادة  ،77واملــواد  79و  124و  129و  136و 137
و  174و  176و  177مــن الدّســتور.
ال ميكــن ،خــال هاتــن الفرتتــن ،تطبيــق أحــكام املــواد  91و  93و  94و  95و  97مــن الدّســتور ،إالّ
مبوافقــة الربملــان املنعقــد بغرفتيــه املجتمعتــن معــا ،بعــد استشــارة املجلــس الدّســتوري واملجلــس األعــى لألمــن.
املــادة  : 91يق ـ ّرر رئيــس الجمهوريــة ،إذا دعــت الــرورة املل ّحــة ،حالــة الطــوارئ أو الحصــار ،مل ـدّة
معيّنــة بعــد اجتــاع املجلــس األعــى لألمــن ،واستشــارة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ،ورئيــس مجلــس األمــة،
ورئيــس الحكومــة ،ورئيــس املجلــس الدّســتوري ،ويتخــذ كل التّـــدابري الالّزمــة السـتـتـبـــاب الوضــع.
وال ميكن متديد حالة الطوارئ أو الحصار ،إالّ بعد موافقة الربملان ،املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
املادة  : 92يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار مبوجب قانون عضوي.
املــادة  : 93يقـ ّرر رئيــس الجمهوريــة الحالــة االســتثنائية إذا كانــت البــاد مهـدّدة بخطــر داهــم يوشــك
أن يصيــب مؤسســاتها الدّســتورية أو اســتقاللها أو ســامة ترابهــا.
وال يتّخــذ مثــل هــذا اإلجـراء إالّ بعــد استشــارة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس جلــس األمــة
واملجلــس الدّســتوري ،واالســتامع إىل املجلــس األعــى لألمــن ومجلــس الــوزراء.
تخـ ّول الحالــة االســتثنائية رئيــس الجمهوريــة أن يتّخــذ اإلجـراءات االســتثنائية التــي تســتوجبها املحافظــة
عــى اســتقالل األمــة واملؤسســات الدّســتورية يف الجمهوريــة.
ويجتمع الربملان وجوبا.
تنتهي الحالة االستثنائية ،حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعالنها.
املــادة  : 94يق ـ ّرر رئيــس الجمهوريــة التعبئــة العامــة يف مجلــس الــوزراء بعــد االســتامع إىل املجلــس
األعــى لألمــن واستشــارة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس مجلــس األمــة.
املــادة  : 95إذا وقــع عــدوان فعــي عــى البــاد أو يوشــك أن يقــع حســبام نصــت عليــه الرتتيبــات املالمئــة
اجتــاع مجلــس الــوزراء واالســتامع إىل
مليثــاق األمــم املتحــدة ،يعلــن رئيــس الجمهوريــة الحــرب ،بعــد
املجلــس األعــى لألمــن واستشــارة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس مجلــس األمــة.
ويجتمع الربملان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا لألمة يعلمها بذلك.
السلطات.
املادة  : 96يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتوىل رئيس الجمهورية جميع
ّ
وإذا انتهت املدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية متدّد وجوبا إىل غاية نهاية الحرب.
رئيــس مجلــس
يف حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه أو حــدوث أي مانــع آخــر لــه ،يخـ ّول
الصالحيــات التــي تســتوجبها حالــة الحــرب ،حســب الــروط نفســها التــي
األمــة باعتبــاره رئيســا للدّولــة ،كل ّ
تــري عــى رئيــس الجمهوريــة.
يف حالــة اق ـران شــغور رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس األمــة ،يتــوىل رئيــس املجلــس الدّســتوري
وظائــف رئيــس الدّولــة حســب الــروط املبينــة ســابقا.
السلم.
املادة  : 97يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات ّ
ويتلقى رأي املجلس الدّستوري يف االتفاقيات املتعلقة بهام.
ويعرضها فورا عىل كل غرفة من الربملان لتوافق عليها رصاحة.
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الفصل الثاني
السلطة التشريعية
الســلطة الترشيعيــة برملــان يت ّكــون مــن غرفتــن ،وهــا املجلــس الشــعبي الوطنــي
املــادة  : 98ميــارس ّ
ومجلــس األمــة.
وله السيّادة يف إعداد القانون والتصويت عليه.
ـروط امل ّحــددة يف املــواد  80و 84و  133و 134
املــادة  : 99يراقــب الربملــان عمــل الحكومــة وفقــا للـ ّ
مــن الدّســتور.
ميارس املجلس الشعبي الوطني ال ّرقابة املنصوص عليها يف املواد من  135إىل  137من الدّستور.
املــادة  : 100واجــب الربملــان ،يف إطــار اختصاصاتــه الدّســتورية ،أن يبقــى وفيّــا لثقــة الشّ ــعب ،ويظـ ّـل
يتحســس تطلعاتــه.
ّ
رسي.
وال
املبارش
العام
اع
رت
االق
طريق
عن
الوطني
الشعبي
املجلس
أعضاء
ينتخب
:
101
املادة
ّ
ري مــن بــن ومــن
ينتخــب ثلثــا ( )2/3أعضــاء مجلــس األمــة عــن طريــق االق ـراع غــر املبــارش وال ـ ّ
طــرف أعضــاء املجالــس الشــعبية البلديــة واملجلــس الشــعبي الــواليئ .ويعــن رئيــس الجمهوريــة الثلــث اآلخــر مــن
والكفــاءات الوطنيــة يف املجــاالت العلميــة والثقافيــة واملهنيــة
أعضــاء مجلــس األمــة مــن بــن الشــخصيات
واالقتصاديــة واالجتامعيــة.
عدد أعضاء مجلس األمة يساوي ،عىل األكرث ،نصف عدد أعضاء املجلس الشعبي الوطني.
يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
املادة  : 102ينتخب املجلس الشعبي الوطني ملدّة خمس ( )05سنوات.
تحدّد مهمة مجلس األمة مبدّة ست ( )06سنوات.
تجدّد تشكيلة مجلس األمة بالنصف كل ثالث ( )03سنوات.
ال ميكن متديد مهمة الربملان إالّ يف ظروف خطرية جدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبــت الربملــان املنعقــد بغرفتيــه املجتمعتــن معــا هــذه الحالــة بقــرار ،بنــاء عــى اقــراح رئيــس
الجمهوريــة واستشــارة املجلــس الدّســتوري.
أو تعيينهــم،
املــادة  : 103تحـدّد كيفيــات انتخــاب النــواب وكيفيــات انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة
ورشوط قابليتهــم لالنتخــاب ،ونظــام عــدم قابليتهــم لالنتخــاب ،وحــاالت التنــايف ،مبوجــب قانــون عضــوي.
املادة  : 104إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس األمة من اختصاص كل من الغرفتني عىل حدة.
املــادة  : 105مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة ،قابلــة للتجديــد ،وال ميكــن الجمــع بينهــا
وبــن مهــام أو وظائــف أخــرى.
املــادة  : 106كل نائــب أو عضــو مجلــس األمــة ال يســتويف رشوط قابليــة انتخابــه أو يفقدهــا ،يتع ـ ّرض
لســقوط مهمتــه الربملانيــة.
ويق ّرر املجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة ،حسب الحالة ،هذا السقوط بأغلبية أعضائهام.
املــادة  : 107النائــب أو عضــو مجلــس األمــة مســؤول أمــام زمالئــه الذيــن ميكنهــم تجريــده مــن مهمتــه
النيابيــة إن اقــرف فعــا يخـ ّـل بــرف مهمتــه.
يح ـدّد النظــام الداخــي لــكل واحــدة مــن الغرفتــن ،الــروط التــي يتع ـ ّرض فيهــا أي نائــب أو عضــو
مجلــس األمــة لإلقصــاء .ويقـ ّرر هــذا اإلقصــاء ،حســب الحالــة ،املجلــس الشــعبي الوطنــي أو مجلــس األمــة بأغلبيــة
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أعضائهــا ،دون املســاس بجميــع املتابعــات األخــرى الــواردة يف القانــون.
املادة  : 108يحدّد قانون عضوي الحاالت التي يقبل فيها الربملان استقالة أحد أعضائه.
املــادة  : 109الحصانــة الربملانيــة معــرف بهــا للنــواب وألعضــاء مجلــس األمــة م ـدّة نيابتهــم ومهمتهــم
الربملانيــة.
وال ميكــن أن يتابعــوا أو يوقفــوا .وعــى العمــوم ال ميكــن أن ترفــع عليهــم أيــة دعــوى مدنيــة أو جزائيــة أو
يسـلّط عليهــم أي ضغــط بســبب ماعــروا عنــه مــن آراء أو مــا تلفظــوا بــه مــن كالم ،أو بســبب تصويتهــم خــال
مامرســة مهامهــم الربملانيــة.
املــادة  : 110ال يجــوز الــروع يف متابعــة أي نائــب أو عضــو مجلــس األمــة بســبب جنايــة أو جنحــة إالّ بتنــازل
رصيــح منــه ،أو بــإذن ،حســب الحالــة ،مــن املجلــس الشــعبي الوطنــي أو مجلــس األمــة الــذي يقـ ّرر رفــع الحصانــة
عنــه بأغلبيــة أعضائــه.
املــادة  : 111يف حالــة تلبُّــس أحــد النــواب أو أحــد أعضــاء مجلــس األمــة بجنحــة أو جنايــة ،ميكــن
توقيفــه .ويخطــر بذلــك مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي ،أو مكتــب مجلــس األمــة ،حســب الحالــة ،فــورا ً.
ميكــن املكتــب املخطــر أن يطلــب إيقــاف املتابعــة وإطــاق رساح النائــب أو عضــو مجلــس األمــة ،عــى
أن يعمــل فيــا بعــد بأحــكام املــادة  110أعــاه.
املــادة  : 112يح ـدّد قانــون عضــوي رشوط اســتخالف النائــب أو عضــو مجلــس األمــة يف حالــة شــغور
مقعــده.
املــادة  : 113تبتــدئ الفــرة الترشيعيــة ،وجوبــا ،يف اليــوم العــارش املــوايل لتاريــخ انتخــاب املجلــس الشــعبي
الوطنــي ،تحــت رئاســة أكــر النــواب ســنا ،ومبســاعدة أصغــر نائبــن منهم.
ينتخب املجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق األحكام السابقة الذّكر عىل مجلس األمة.
املادة  : 114ينتخب رئيس املجلس الشعبي الوطني للفرتة الترشيعية.
ينتخب رئيس مجلس األمة بعد كل تجديد جزيئ لتشكيلة املجلس.
املــادة  : 115يحـدّد قانــون عضــوي تنظيــم املجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس األمــة ،وعملهــا ،وكــذا
العالقــات الوظيفيــة بينهــا وبــن الحكومــة.
يحدّد القانون ميزانية الغرفتني والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس األمة.
يع ّد املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة نظامهام الدّاخيل ويصادقان عليهام.
املادة  : 116جلسات الربملان عالنية.
للشوط التي ي ّحددها القانون العضوي.
وتد ّون مداوالته يف محارض تنرش طبقا ّ
يجــوز للمجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس األمــة أن يعقــدا جلســات مغلقــة بطلــب مــن رئيســيهام،
أو مــن أغلبيــة أعضائهــا الحارضيــن ،أو بطلــب مــن رئيــس الحكومــة.
املــادة  : 117يشــكّل املجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس األمــة لجانهــا الدامئــة يف إطــار نظامهــا
الدّاخــي.
كل دورة أربعة ( )04أشهر عىل األقل.
كل سنة ،ومدّة ّ
املادة  : 118يجتمع الربملان يف دورتني عاديتني ّ
ميكــن أن يجتمــع الربملــان يف دورة غــر عاديــة مببــادرة مــن رئيــس الجمهوريــة .وميكــن كذلــك أن يجتمــع
باســتدعاء مــن رئيــس الجمهوريــة بطلــب مــن رئيــس الحكومــة ،أو بطلــب مــن ثلثــي ( )3/2أعضــاء املجلــس
الشــعبي الوطني.
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تختتم الدّورة غري العادية مب ّجرد ما يستنفذ الربملان جدول األعامل الذي استدعي من أجله.
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق املبادرة بالقوانني.
املادة ّ : 119
تكون اقرتاحات القوانني قابلة للمناقشة ،إذا قدّمها عرشون ( )20نائبا.
تعــرض مشــاريع القوانــن عــى مجلــس الــوزراء ،بعــد األخــذ بــرأي مجلــس الدّولــة ،ثــم يودعهــا رئيــس
الحكومــة مكتــب املجلــس الشــعبي الوطني.
املــادة  : 120يجــب أن يكــون كل مــروع أو اق ـراح قانــون موضــوع مناقشــة مــن طــرف املجلــس الشــعبي
الوطنــي ومجلــس األمــة عــى التــوايل حتــى تتــم املصادقــة عليــه.
تنصــب مناقشــة مشــاريع أو اقرتاحــات القوانــن مــن طــرف املجلــس الشــعبي الوطنــي عــى النــص
ّ
املعــروض عليــه.
يناقــش مجلــس األمــة النــص الــذي صـ ّوت عليــه املجلــس الشــعبي الوطنــي ويصــادق ليــه بأغلبيــة ثالثــة
أربــاع ( )4/3أعضائــه.
ويف حالــة حــدوث خــاف بــن الغرفتــن ،تجتمــع ،بطلــب مــن رئيــس الحكومــة ،لجنــة متســاوية األعضــاء
تتكــون مــن أعضــاء كلتــا الغرفتــن مــن أجــل اقـراح نــص يتعلــق باألحــكام محـ ّـل الخــاف.
تعــرض الحكومــة هــذا النــص عــى الغرفتــن للمصادقــة عليــه ،وال ميكــن إدخــال أي تعديــل عليــه إالّ
مبوافقــة الحكومــة.
ويف حالة استمرار الخالف يسحب النص.
يصــادق الربملــان عــى قانــون املاليــة يف مـدّة أقصاهــا خمســة وســبعون ( )75يومــا مــن تاريــخ إيداعــه،
طبقــا للفقـرات الســابقة.
ويف حالــة عــدم املصادقــة عليــه يف األجــل املحـدّد ســابقا ،يصــدر رئيــس الجمهوريــة مــروع الحكومــة
بأمــر.
تحدّد اإلجراءات األخرى مبوجب القانون العضوي املذكور يف املادة  115من الدّستور.
املــادة  : 121ال يقبــل اق ـراح أي قانــون ،مضمونــه أو نتيجتــه تخفيــض املــوارد العمـوميـــة ،أو زيـــادة
النفـقـــات العمـوميـــة ،إالّ إذا كـــان مـرفـوقـــا بـتـدابـيـــر تـــستهدف الزيادة
يف إي ـرادات الدّولــة ،أو توفــر مبالــغ ماليــة يف فصــل آخــر مــن النفقــات العموميــة تســاوي عــى األقــل املبالــغ
املقــرح إنفاقهــا.
رشع الربملان يف امليادين التي يخصصها له الدّستور ،وكذلك يف املجاالت اآلتية :
ي
:
122
املادة
ّ
 - 1حقــوق األشــخاص وواجباتهــم األساســية ،ال ســيام نظــام الح ّريــات العموميــة ،وحاميــة الح ّريــات
الفرديــة ،وواجبــات املواطنــن،
وحــق األرسة ،ال ســيام الــزواج ،والطــاق،
 - 2القواعــد العامــة املتعلقــة بقانــون األحــوال الشــخصية،
ّ
والبنــ ّوة ،واألهليــة ،والــركات،
 - 3رشوط استقرار األشخاص،
 - 4الترشيع األسايس املتعلق بالجنسية،
 - 5القواعد العامة املتعلقة بوضعية األجانب،
 - 6القواعد املتعلقة بالتنظيم القضايئ ،وإنشاء الهيئات القضائية،
 - 7قواعــد قانــون العقوبــاتّ  ،واإلج ـراءات الجزائيــة ،ال ســيام تحديــد الجنايــات والجنــح ،والعقوبــات
الســجون،
املختلفــة املطابقــة لهــا ،والعفــو الشــامل ،وتســليم املجرمــن ،ونظــام ّ
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 - 8القواعد العامة لإلجراءات املدنية وطرق التنفيذ،
 - 9نظام االلتزامات املدنية والتجارية ،ونظام امللكية،
 - 10التقـسيم اإلقليمي للبالد،
 - 11املصادقة عىل املخطط الوطني،
 - 12التصويت عىل ميزانية الدّولة،
 - 13إحداث الرضائب والجبايات والرسوم والحقوق املختلفة ،وتحديد أساسها ونسبها،
 - 14النظام الجمريك،
 - 15نظام إصدار النقود ،ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
 - 16القواعد العامة املتعلقة بالتعليم ،والبحث العلمي،
 - 17القواعد العامة املتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
الحق النقايب،
 - 18القواعد العامة املتعلقة بقانون العمل والضامن االجتامعي ،ومامرسة
ّ
 - 19القواعد العامة املتعلقة بالبيئة وإطار املعيشة ،والتهيئة العمرانية،
 - 20القواعد العامة املتعلقة بحامية الرثوة الحيوانية والنباتية،
 - 21حامية الرتاث الثـقايف والتاريخي ،واملحافظة عليه،
 - 22النظام العام للغابات واألرايض ال ّرعوية،
 - 23النظام العام للمياه،
 - 24النظام العام للمناجم واملحروقات،
 - 25النظام العقاري،
 - 26الضامنات األساسية للموظفني ،والقانون األسايس العام للوظيف العمومي،
 - 27القواعد العامة املتعلقة بالدّفاع الوطني واستعامل السلطات املدنية القوات املسلّحة،
 - 28قواعد نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع الخاص،
 - 29إنشاء فئات املؤسـسات،
 - 30إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـرشيفية.
رع الربملــان بقوانــن
املــادة  : 123إضافــة إىل املجــاالت ّ
املخصصــة للقوانــن العضويــة مبوجــب الدّســتور ،يـ ّ
عضويــة يف املجــاالت اآلتية :
 تنظيم السلطات العمومية  ،وعملها، نظام االنتخابات، القانون املتعلق باألحزاب السياسية، القانون املتعلق باإلعالم، القانون األسايس للقضاء ،والتنظيم القضايئ، القانون املتعلق بقوانني املالية، القانون املتعلق باألمن الوطني.ثالثــة أربــاع ()4/3
تتــم املصادقــة عــى القانــون العضــوي ،باألغلبيــة املطلقــة للنــواب وبأغلبيــة
أعضــاء مجلــس األمــة.
يخضــع القانــون العضــوي ملراقبــة مطابقــة النــص مــع الدّســتور مــن طــرف املجلــس الدّســتوري قبــل
صــدوره.
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رع بأوامــر يف حالــة شــغور املجلــس الشــعبي الوطنــي أو بــن
املــادة  : 124لرئيــس الجمهوريــة أن ي ـ ّ
دوريت الربملــان.
ويعــرض رئيــس الجمهوريــة النصــوص التــي اتّخذهــا عــى كل غرفــة مــن الربملــان يف أول دورة لــه لتوافــق
عليها .
تع ّد الغية األوامر التي ال يوافق عليها الربملان.
رشع بأوامر يف الحالة االستثنائية املذكورة يف املادة  93من الدّستور.
ميكن رئيس الجمهورية أن ي ّ
تتخذ األوامر يف مجلس الوزراء.
السلطة التّنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون.
املادة  : 125ميارس رئيس الجمهورية ّ
يندرج تطبيق القوانني يف املجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
املادة  : 126يصدر رئيس الجمهورية القانون يف أجل ثالثني ( )30يوما ،ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.
غــر أنــه إذا أخطــرت ســلطة مــن الســلطات املنصــوص عليهــا يف املــادة  166اآلتيــة ،املجلــس الدّســتوري،
قبــل صــدور القانــون ،يوقــف هــذا األجــل حتــى يفصــل يف ذلــك املجلــس الدّســتوري وفــق الــروط التــي تحدّدهــا
املــادة  167اآلتيــة.
املــادة  : 127ميكــن رئيــس الجمهوريــة أن يطلــب إج ـراء مداولــة ثانيــة يف قانــون تــم التصويــت عليــه يف
غضــون الثالثــن ( )30يومــا املواليــة لتاريــخ إق ـراره.
ويف هذه الحالة ال يتم إقرار القانون إالّ بأغلبية ثلثي ( )3/2أعضاء املجلس الشعبي الوطني.
املادة  : 128ميكن رئيس الجمهورية أن يو ّجه خطابا إىل الربملان.
املــادة  : 129ميكــن رئيــس الجمهوريــة أن يق ـ ّرر حــل املجلــس الشــعبي الوطنــي ،أو إج ـراء انتخابــات
ترشيعيــة قبــل أوانهــا ،بعــد استشــارة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ،ورئيــس مجلــس األمــة ،ورئيــس الحكومــة.
وتجري هذه االنتخابات يف كلتا الحالتني يف أجل أقصاه ثالثة ( )03أشهر.
املــادة  : 130ميكــن الربملــان أن يفتــح مناقشــة حــول السياســة الخارجيــة بنــاء عــى طلــب رئيــس الجمهوريــة
أو رئيــس إحــدى الغرفتني.
ميكــن أن تتــوج هــذه املناقشــة ،عنــد االقتضــاء ،بإصــدار الربملــان ،املنعقــد بغرفتيــه املجتمعتــن معــا،
الئحــة يبلّغهــا إىل رئيــس الجمهوريــة.
الســلم والتحالــف واالتحــاد،
ـدات
ـ
ومعاه
ـة،
ـ
الهدن
ـات
ـ
اتفاقي
ـى
ـ
ع
ـة
ـ
الجمهوري
املــادة  : 131يصــادق رئيــس
ّ
واملعاهــدات املتعلقــة بحــدود الدّولــة ،واملعاهــدات املتعلقــة بقانــون األشــخاص ،واملعاهــدات التــي ترتتــب عليهــا
كل غرفــة مــن الربملــان رصاحــة.
نفقــات غــر واردة يف ميزانيــة الدّولــة ،بعــد أن توافــق عليهــا ّ
ـروط املنصــوص عليهــا يف
املــادة  : 132املعاهــدات التــي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة ،حســب الـ ّ
الدّســتور ،تســمو عــى القانــون.
املادة  : 133ميكن أعضاء الربملان استجواب الحكومة يف إحدى قضايا الساعة.
ميكن لجان الربملان أن تستمع إىل أعضاء الحكومة.
أي عضو يف الحكومة.
أي سؤال شفوي أو كتايب إىل ّ
املادة  : 134ميكن أعضاء الربملان أن يو ّجهوا ّ
ويكون الجواب عن السؤال الكتايب كتابيا ،خالل أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما.
وتتم اإلجابة عن األسئلة الشفوية يف جلسات املجلس.
أي مــن الغرفتــن أن جــواب عضــو الحكومــة ،شــفويا كان أو كتابيــا ،يـ ّرر إجـراء مناقشــة ،تجــري
إذا رأت ّ
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املناقشــة حســب الــروط التــي ينــص عليهــا النظــام الدّاخــي للمجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس األمــة.
تنرش األسئلة واألجوبة طبقا للرشوط التي يخضع لها نرش محارض مناقشات الربملان.
املــادة  : 135ميكــن املجلــس الشــعبي الوطنــي لــدى مناقشــته بيــان السياســة العامــة ،أن يصــ ّوت عــى
ـب عــى مســؤولية الحكومــة.
ملتمــس رقابــة ينصـ ّ
وال يُقبل هذا امللتمس إالّ إذا وقّعه ُسبع ( )7/1عدد النواب عىل األقل.
املادة  : 136تتم املوافقة عىل ملتمس ال ّرقابة بتصويت أغلبية ثلثي ( )2/3النواب.
وال يتم التصويت إالّ بعد ثالثة ( )03أيام من تاريخ إيداع ملتمس ال ّرقابة.
املــادة  : 137إذا صــادق املجلــس الشــعبي الوطنــي عــى ملتمــس ال ّرقابــة ،يق ـدّم رئيــس الحكومــة اســتقالة
حكومتــه إىل رئيــس الجمهوريــة.
الفصل الثالث
ّ
السلطة القضائية
املادة  : 138السلطة القضائية مستقلة ،ومتارس يف إطار القانون.
ـكل واحــد املحافظــة عــى
الســلطة القضائيــة املجتمــع والح ّريــات ،وتضمــن للجميــع ولـ ّ
املــادة  : 139تحمــي ّ
حقوقهــم األساســية.
املادة  : 140أساس القضاء مبادئ الـشّ ـرعيّة واملساواة.
ويجسده احرتام القانون.
الكل سواسية أمام القضاء ،وهو يف متناول الجميع
ّ
ّ
املادة  : 141يصدر القضاء أحكامه باسم الشّ عب.
الشعيّة والشّ خصيّة.
املادة  : 142تخضع العقوبات الجزائية إىل مبديئ ّ
السلطات اإلدارية.
املادة  : 143ينظر القضاء يف الطّعن يف قرارات ّ
املادة  : 144تعلّل األحكام القضائية ،وينطق بها يف جلسات عالنية.
كل مــكان ،ويف جميــع الظــروف،
كل وقــت ويف ّ
كل أجهــزة الدّولــة املختصــة أن تقــوم ،يف ّ
املــادة  : 145عــى ّ
بتنفيــذ أحــكام القضــاء.
يختص القضاء بإصدار األحكام.
املادة ّ : 146
وميكن أن يعينهم يف ذلك مساعدون شعبيون حسب الرشوط التي يحدّدها القانون.
املادة  : 147ال يخضع القايض إالّ للقانون.
ر أداء مهمتــه،
املــادة  148القــايض محمــي مــن كل أشــكال الضغــوط والتدخــات واملنــاورات التــي قــد ت ـ ّ
ـس نزاهــة حكمــه.
أو متـ ّ
املــادة  : 149القــايض مســؤول أمــام املجلــس األعــى للقضــاء عــن كيفيــة قيامــه مبهمتــه ،حســب األشــكال
املنصــوص عليهــا يف القانــون.
أي انحراف يصدر من القايض.
أو
ف
تعس
أي
من
املتقايض
القانون
املادة  : 150يحمي
ّ
ّ ّ
الحق يف الدّفاع معرتف به.
املادة ّ : 151
الحق يف الدّفاع مضمون يف القضايا الجزائية.
ّ
املادة  : 152متثّل املحكمة العليا الهيئة املق ّومة ألعامل املجالس القضائية واملحاكم.
يؤسـس مجلس دولة كهيئة مق ّومة ألعامل الجهات القضائية اإلدارية.
ّ
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تضمــن املحكمــة العليــا ومجلــس الدّولــة توحيــد االجتهــاد القضــايئ يف جميــع أنحــاء البــاد ويســهران عــى
احـرام القانــون.
تتول الفصل يف حاالت تنازع االختصاص بني املحكمة العليا ومجلس الدّولة.
تؤسـس محكمة تنازع ّ
ّ
املــادة  : 153يحـدّد قانــون عضــوي تنظيــم املحكمــة العليــا ،ومجلــس الدّولــة ،ومحكمــة التّنــازع ،وعملهــم،
واختصاصاتهــم األخــرى.
املادة  : 154يرأس رئيس الجمهورية ،املجلس األعىل للقضاء.
ـروط التــي يحدّدهــا القانــون ،تعيــن القضــاة ،ونقلهــم،
املــادة  : 155يقـ ّرر املجلــس األعــى للقضــاء ،طبقــا للـ ّ
وســر س ـلّمهم الوظيفي.
ويســهر عــى احـرام أحــكام القانــون األســايس للقضــاء ،وعــى رقابــة انضبــاط القضــاة تحــت رئاســة الرئيــس
األول للمحكمــة العليا.
حق العفو.
املادة  : 156يبدي املجلس األعىل للقضاء رأيا استشاريا قبليّا يف مامرسة رئيس الجمهورية ّ
املادة  : 157يحدّد قانون عضوي تشكيل املجلس األعىل للقضاء ،وعمله ،وصالحياته األخرى.
تؤســس محكمــة عليــا للدّولــة ،تختــص مبحاكمــة رئيــس الجمهوريــة عــن األفعــال التــي ميكــن
املــادة ّ : 158
وصفهــا بالخيانــة العظمــى ،ورئيــس الحكومــة عــن الجنايــات والجنــح ،التــي يرتكبانهــا مبناســبة تأديتهــا مهامهــا.
يحدّد قانون عضوي تشكيلة املحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسريها وكذا اإلجراءات املط ّبقة.
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الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات االستشارية
الفصل األول
ّ
الــرقــابــة
املادة  : 159تضطّلع املجالس املنتخبة بوظيفة ال ّرقابة يف مدلولها الشعبي.
ـكل غرفــة مــن الربملــان عرضــا عــن اســتعامل االعتــادات املاليــة التــي أق ّرتهــا
املــادة  : 160تقـدّم الحكومــة لـ ّ
ـكل ســنة ماليــة.
لـ ّ
ـص الربملــان ،بالتصويــت عــى قانــون يتضمــن تســوية ميزانيــة الســنة املاليــة
تختتــم الســنة املاليــة فيــا يخـ ّ
كل غرفــة مــن الربملان.
املعنيــة مــن قبــل ّ
أي وقــت لجــان تحقيــق
يف
ـئ
ـ
تنش
أن
ـا،
ـ
اختصاصاته
ـار
ـ
إط
يف
ـان،
ـ
الربمل
ـن
ـ
م
ـة
ـ
غرف
كل
ّ
ـن
ـ
ميك
:
161
املــادة
ّ
يف قضايــا ذات مصلحــة عامــة.
املــادة  : 162املؤســـسات الدّســتورية وأجهــزة ال ّرقابــة مكلّفــة بالتّحقيــق يف تطابــق العمــل الترشيعــي
والتنفيــذي مــع الدّســتور ،ويف ظــروف اســتخدام الوســائل املادّيــة واألمــوال العموميــة وتســيريها.
بالسهر عىل احرتام الدّستور.
املادة  : 163يؤسس مجلس دستوري يكلّف ّ
كــا يســهر املجلــس الدّســتوري عــى صحــة عمليــات االســتفتاء ،وانتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،واالنتخابــات
الترشيعيــة ،ويعلــن نتائــج هــذه العمليات.
املــادة  : 164يتك ـ ّون املجلــس الدّســتوري مــن تســعة ( )9أعضــاء  :ثالثــة ( )3أعضــاء مــن بينهــم رئيــس
املجلــس يعيّنهــم رئيــس الجمهوريــة ،واثنــان ( )2ينتخبهــا املجلــس الشــعبي الوطنــي ،واثنــان ( )2ينتخبهــا
مجلــس األمــة ،وعضــو واحــد ( )1تنتخبــه املحكمــة العليــا ،وعضــو واحــد ( )1ينتخبــه مجلــس الدّولــة.
أي
أو
ــة
أي عضويّ
ّ
مبجــ ّرد انتخــاب أعضــاء املجلــس الدّســتوري أو تعيينهــم ،يتوقّفــون عــن مامرســة ّ
وظيفــة أو تكليــف أو مهمــة أخــرى.
يعي رئيس الجمهورية رئيس املجلس الدّستوري لفرتة واحدة مدتها ست ( )6سنوات.
ّ
يضطّلــع أعضــاء املجلــس الدّســتوري مبهامهــم مــرة واحــدة مدّتهــا ســت ( )6ســنوات ،ويجـدّد نصــف عــدد
أعضــاء املجلــس الدســتوري كل ثالث ( )3ســنوات.
املــادة  : 165يفصــل املجلــس الدّســتوري ،باإلضافــة إىل االختصاصــات التــي خ ّولتهــا إيّــاه رصاحــة أحــكام
أخــرى يف الدّســتور ،يف دســتورية املعاهــدات والقوانــن ،والتنظيــات ،إمــا بــرأي قبــل أن تصبــح واجبــة التنفيــذ،
أو بق ـرار يف الحالــة العكســية.
يبــدي املجلــس الدّســتوري ،بعــد أن يخطــره رئيــس الجمهوريــة ،رأيــه وجوبــا يف دســتورية القوانــن
العضويــة بعــد أن يصــادق عليهــا الربملــان.
كــا يفصــل املجلــس الدّســتوري يف مطابقــة النظــام الدّاخــي لــكل مــن غرفتــي الربملــان للدّســتور ،حســب
الســابقة.
اإلجـراءات املذكــورة يف الفقرة ّ
املــادة  : 166يخطــر رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي أو رئيــس مجلــس األمــة ،املجلــس
ال ّدستوري.
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املــادة  : 167يتــداول املجلــس الدّســتوري يف جلســة مغلقــة ،ويعطــي رأيــه أو يصــدر قـراره يف ظــرف العرشيــن
( )20يومــا املواليــة لتاريــخ اإلخطار.
يحدّد املجلس الدّستوري قواعد عمله.
املــادة  : 168إذا ارتــأى املجلــس الدّســتوري عــدم دســتورية معاهــدة أو اتفــاق،أو اتفاقيــة ،فــا يتـ ّم التّصديــق
عليها .
ً
ـتوري ،يفقــد هــذا النــص
ـ
دس
ـر
ـ
غ
ـا
ـ
ي
تنظيم
أو
ـا
ـ
ي
ترشيع
ا
ـ
نص
أن
ـتوري
ـ
ّس
د
ال
ـس
ـ
املجل
ـأى
ـ
ارت
إذا
:
169
ـادة
ـ
امل
ّ
ّ
ّ
ّ
أثــره ،ابتــداء مــن يــوم قـرار املجلــس.
يؤســس مجلــس محاســبة يكلّــف بال ّرقابــة البعديــة ألمــوال الدّولــة والجامعــات اإلقليميــة واملرافــق
املــادة ّ 170
العمومية.
يع ّد مجلس املحاسبة تقريرا ً سنويا يرفعه إىل رئيس الجمهورية.
يحدّد القانون صالحيات مجلس املحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته
الفصل الثاني
ّ
ّ
االسـتـشـاريـة
المـؤسـسات
يتول عىل الخصوص ما يأيت :
املادة  : 171يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسالمي أعىلّ ،
 الحثّ عىل االجتهاد وترقيته، إبداء الحكم الرشعي فيام يعرض عليه، رفع تقرير دوري عن نشاطه إىل رئيس الجمهورية.املــادة  : 172يتكـ ّون املجلــس اإلســامي األعــى مــن خمســة عــر ( )15عضــوا منهــم ال ّرئيــس ،يعيّنهــم رئيــس
الجمهوريــة مــن بــن الكفــاءات الوطنيــة العليــا يف مختلــف العلوم.
يؤســـس مجلــس أعــى لألمــن يرأســه رئيــس الجمهوريــة ،مهمتــه تقديــم اآلراء إىل رئيــس
املــادة ّ : 173
الجمهوريــة يف كل القضايــا املتعلقــة باألمــن الوطنــي.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم املجلس األعىل لألمن وعمله.
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الباب ّ
الرابع
ّ
ّ
الـتـعـديـل الـدسـتـوري
املــادة  : 174لرئيــس الجمهوريــة حــق املبــادرة بالتعديــل الدّســتوري ،وبعــد أن يصــ ّوت عليــه املجلــس
ـص ترشيعــي،
الشــعبي الوطنــي ومجلــس األمــة بنفــس الصيغــة حســب الـ ّ
ـروط نفســها التــي تط ّبــق عــى نـ ّ
يعــرض التعديــل عــى اســتفتاء الشّ ــعب خــال الخمســن ( )50يومــا املواليــة إلق ـراره.
يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.
املادة  : 175يصبح القانون الذي يتض ّمن مرشوع التعديل الدّستوري الغيا ،إذا رفضه الشعب.
وال ميكن عرضه من جديد عىل الشّ عب خالل الفرتة الترشيعيّة.
ميــس البتّــة املبــادئ
أي تعديــل
ّ
املــادة  : 176إذا ارتــأى املجلــس الدّســتوري أن مــروع ّ
دســتوري ال ّ
ـأي كيفيــة التوازنــات
ـ
مي
وال
ـا،
ـ
وحرياته
ـن
العامــة التــي تحكــم املجتمــع الجزائــري ،وحقــوق اإلنســان واملواطـ
ـس بـ ّ
ّ
للســلطات واملؤسســات الدّســتوريّة ،وعلّــل رأيــه ،أمكــن رئيــس الجمهوريــة أن يصــدر القانــون الــذي
األساســية ّ
يتض ّمــن التّعديــل الدّســتوري مبــارشة دون أن يعرضــه عــى االســتفتاء الشــعبي ،متــى أحــرز ثالثــة أربــاع ()3/4
أصــوات أعضــاء غرفتــي الربملــان.
املــادة  : 177ميكــن ثالثــة أربــاع ( )3/4أعضــاء غرفتــي الربملــان املجتمعتــن معــا ،أن يبــادروا باقـراح تعديــل
الدّســتور عــى رئيــس الجمهوريــة الــذي ميكنــه عرضــه عــى االســتفتاء الشــعبي.
ويصدره يف حالة املوافقة عليه.
ميس :
أن
دستوري
أي تعديل
املادة  : 178ال ميكن ّ
ّ
 - 1الطّابع الجمهوري للدّولة،
 - 2النظام الدّميقراطي القائم عىل التعدّدية الحزبية،
 - 3اإلسالم باعتباره دين الدّولة،
 - 4العربية باعتبارها اللّغة الوطنية وال ّرسم ّية،
 - 5الح ّريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن،
 - 6سالمة الرتاب الوطني ووحدته.
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أحكام انتقالية
ـول الهيئــة الترشيعيــة القامئــة عنــد إصــدار هــذا الدّســتور وإىل غايــة انتهــاء مه ّمتهــا وكــذا
املــادة  : 179تتـ ّ
رئيــس الجمهوريــة بعــد انتهــاء هــذه امله ّمــة وإىل غايــة انتخــاب املجلــس الشــعبي الوطنــي ،مه ّمــة التّرشيــع
بأوامــر مبــا يف ذلــك يف املســائل التــي أصبحــت تدخــل ضمــن القوانــن العضويــة.
املؤسـسات املنصوص عليها يف هذا الدّستور :
املادة  : 180ريثام يتم تنصيب ّ
 يســتم ّر رسيــان مفعــول القوانــن التــي تتعلــق باملواضيــع التــي تخضــع ملجــال القوانــن العضويــة ،إىل أنتعـدّل أو تســتبدل وفــق اإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف الدّســتور،
 ميــارس املجلــس الدّســتوري بتمثيلــه الحــايل االختصاصــات املســندة إليــه مبوجــب هــذا الدّســتور ،حتــىوكل تغيــر أو إضافــة يجــب أن يتـ ّم مــع مراعــاة الفقــرة  3مــن املــادة
تاريــخ تنصيــب املؤسـّــسات املمثلــة فيــهّ .
 164مــن هــذا الدّســتور ،مــع اســتعامل القرعــة عنــد الحاجــة،
الســلطة الترشيعيــة كاملــة حتــى تنصيــب مجلــس األمــة.
 ميــارس املجلــس الشــعبي الوطنــي املنتخــب ّوميكــن رئيــس الجمهوريــة وقــف إصــدار القوانــن املتّخــذة مببــادرة مــن ال ّنــواب إىل غايــة املصادقــة عليهــا مــن
قبــل مجلــس األمــة.
املــادة  : 181 :يجـدّد نصــف ( )1/2عــدد أعضــاء مجلــس األمــة أثنــاء مـدّة العضويــة األوىل عقــب الســنة
ـروط
الثالثــة عــن طريــق القرعــة .ويســتخلف أعضــاء مجلــس األمــة الذيــن وقعــت عليهــم القرعــة وفــق الـ ّ
نفســها وحســب اإلج ـراء نفســه املعمــول بــه يف انتخابهــم أو تعيينهــم.
ال تشمل القرعة رئيس مجلس األمة الذي ميارس العهدة األوىل مدّة ست ( )6سنوات
ـص التّعديــل الدّســتوري الــذي أق ـ ّره الشّ ــعب ،وين ّفــذ كقانــون
املــادة  : 182يصــدر رئيــس الجمهوريــة نـ ّ
أســايس للجمهوريــة.

ق
ف
القانون ر�  02-03املؤرخ ي�  27حمرم عام 1423املوافق  10بأ� يل ، 2002
يتضمن تعديل ا لدستور
إن رئيس الجمهورية
 بناء عىل الدستور  ،ال سيام املواد  3و  174و  176منه، وبعد أخذ رأي املجلس الدستوري، وبعد مصادقة الربملان بغرفتيه،يصدر قانون التعديل الدستوري اآليت نصه :
املادة األوىل :تضاف مادة  3مكرر ،تصاغ كام يأيت :
«املادة  3مكرر  :متازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لرتقيتها و تطويرها بكل تنوعاته اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني».
املادة  : 2ينرش قانون التعديل الدستوري يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر يف  27محرم عام  1423املوافق  10أبريل سنة .2002
عبد العزيز بوتفليقة
94

دسـتـور

1996

ف
ق
ّ ف
مؤرخ ي�  17ذي القعدة عام  1429املوافق  15نو� ب� سنة ،2008
قانون ر� 08-19
يتضمن التعديل الدستوري
إن رئيس الجمهورية،
 بنــاء عــى الدســتور ،الســيام املــواد  5و 62و 74و 77و 79و 80و 81و 83و  84و 85و 86و 87و 90و 91و 116و 118و 119و  120و  125و  129و  137و  158و  176و  178منــه،
 و بعد أخذ رأي املجلس الدستوري املعلّل، و بعد مصادقة الربملان املنعقد بغرفتيه،يصدر القانون املتضمن التعديل الدستوري اآليت نصه:
املادة األوىل :تعدّل املادة  5من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املادة  :5العلم الوطني و النشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمرب  1954و هام غري قابلني للتغيري.
هذان الرمزان من رموز الثورة  ،هام رمزان للجمهورية بالصفّات التالية:
 1علم الجزائر أخرض و أبيض تتوسطه نجمة و هالل أحمرا اللّون. 2النشيد الوطني هو «قسام» بجميع مقاطعه.يحدد القانون خاتم الدولة».
املادة  :2تضاف مادة  31مكرر و تحرر كام يأيت:
«املــادة  31مكــرر :تعمــل الدولــة عــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ متثيلهــا يف املجالــس
املنتخبــة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة.
املادة  :3تعدّل املادة  62من الدستور و تحرر كام يأيت:
كل مواطن أن يؤدّي بإخالص واجباته تجاه املجموعة الوطن ّية.
«املادة  : 62عىل ّ
التــزام املواطــن إزاء الوطــن و إجباريــة املشــاركة يف الدفــاع عنــه،
واجبان مقدّسان دامئان.
تضمن الدولة احرتام رموز الثورة و أرواح الشهداء و كرامة ذويهم و املجاهدين.
و تعمل كذلك عىل ترقية كتابة التاريخ و تعليمه لألجيال الناشئة».
املادة  :4تعدل املادة  74من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املادة  74:مدّة املهمة الرئاسية خمس ( )5سنوات.
ميكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية «
املادة  :5تعدل املادة  77من الدستور و تحرر كام يأيت:
«املــادة  : 77يضطّلــع رئيــس الجمهوريــة ،باإلضافــة إىل الس ـلّطات التــي تخّولهــا إيــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف
الصالحيــات اآلتيــة
الّدســتور ،بالس ـلّطات و ّ
 1هو القائد األعىل للق ّوات املسلّحة للجمهورية،يتول مسؤولية الدّفاع الوطني،
ّ
2 3يق ّرر السياسة الخارجية لألمة و يو ّجهها، 4يرأس مجلس الوزراء،يعي الوزير األول و ينهي مهامه،
ّ 5 6ميكــن رئيــس الجمهوريــة أن يف ـ ّوض جــزءا مــن صالحياتــه للوزيــر األول لرئاســة اجتامعــات الحكومــة ،مــعمراعــاة أحــكام املــادة  87مــن الدســتور،
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يعــن نائبــا أو عــدّة نــواب للوزيــر األول بغــرض مســاعدة الوزيــر األول يف مامرســة وظائفــه ،و
 7ميكنــه أن ّينهــي مهامهــم،
 8يوقع املراسيم الرئاسية،حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
 9له ّكل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء،
 10ميكنه أن يستشري الشّ عب يف ّ 11يربم املعاهدات الدّولية و يصادق عليها، 12يسلّم أوسمة الّدولة و نياشينها و شهاداتها التّرشيفية».املادة  :6تعدّل املادة  79من الدستور و تحرر كام يأيت:
يعي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير األول.
« املادة ّ :79
ينفّذ الوزير األول برنامج رئيس الجمهورية ،و ينسق من أجل ذلك ،عمل الحكومة.
يضبط الوزير األول مخطط عمله لتنفيذه ،و يعرضه يف مجلس الوزراء».
املادة  :7تعدّل املادة  80من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املــادة :80يقـدّم الوزيــر األول مخطــط عملــه إىل املجلــس الشــعبي الوطنــي للموافقــة عليــه .و يجــري املجلــس
الشــعبي الوطنــي لهــذا الغــرض مناقشــة عامــة.
و ميكن الوزير األول أن يك ّيف مخطط العمل هذا ،عىل ضوء هذه املناقشة ،بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير األول عرضا حول مخطط عمله ملجلس األمة مثلام وافق عليه املجلس الشعبي الوطني.
ميكن مجلس األمة أن يصدر الئحة».
املادة  : 8تعدّل املادة  81من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املــادة  :81يقـدّم الوزيــر األول اســتقالة الحكومــة لرئيــس الجمهوريــة يف حالــة عــدم موافقــة املجلــس الشــعبي
الوطنــي عــى مخطــط عملــه.
يعي رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أ ّول حسب الكيفيات نفسها «
ّ
املادة  :9تعدّل املادة  85من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املــادة  : 85ميــارس الوزيــر األول ،زيــادة عــى الســلطات التــي تخ ّولهــا إيــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف الدســتور،
الصالحيــات اآلتيــة:
 1يوزّع الصالحيات بني أعضاء الحكومة مع احرتام األحكام الدستورية، 2يسهر عىل تنفيذ القوانني و التنظيامت، 3يوقّع املراسيم التنفيذية ،بعد موافقة رئيس الجمهورية عىل ذلك،يعــن يف وظائــف الدولــة بعــد موافقــة رئيــس الجمهوريــة ،و دون املســاس بأحــكام املادتــن  77و 78
4ّ
الســابقتي الذكــر،
 5يسهر عىل حسن سري اإلدارة العمومية».املادة  :10تعدّل املادة  87من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املــادة  :87ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يف ـ ّوض رئيــس الجمهوريــة ســلطته يف تعيــن الوزيــر األول و
ـص الدســتور عــى طريقــة أخــرى
أعضــاء الحكومــة و كــذا رؤســاء املؤسســات الدســتورية و أعضائهــا الذيــن مل ينـ ّ
لتعيينهــم.
كــا ال يجــوز أن يف ـ ّوض ســلطته يف اللجــوء إىل االســتفتاء ،و حـ ّـل املجلــس الشــعبي الوطنــي ،و تقريــر إج ـراء
االنتخابــات الترشيعيــة قبــل أوانهــا ،و تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف املــواد 77و78و 91و مــن  93إىل
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95و97و124و126و127و 128مــن الدســتور».
املادة  :11تعدّل املادة  90من الدستور و تحرر كام يأيت:
« املــادة  :90ال ميكــن أن تقــال أو تعـدّل الحكومــة القامئــة إبّــان حصــول املانــع لرئيــس الجمهوريــة أو و فاتــه أو
اســتقالته حتــى يــرع رئيــس الجمهوريــة الجديــد يف مامرســة مهامــه.
يســتقيل الوزيــر األول و جوبــا إذا ترشّ ــح لرئاســة الجمهوريــة ،و ميــارس وظيفــة الوزيــر األول حينئــذ أحــد أعضــاء
الحكومــة الــذي ي ّعينــه رئيــس الدولــة.
ال ميكــن يف فــريت الخمســة و األربعــن ( )45يومــا و الســتني ( )60يومــا املنصــوص عليهــا يف املادتــن  88و ،89
تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف الفقرتــن  9و  10مــن املــادة  77و املــواد  79و 124و 129و136و 137و174
و 176و177مــن الدســتور.
ال ميكــن خــال هاتــن الفرتتــن ،تطبيــق أحــكام املــواد  91و 93و 94و 95و 97مــن الدســتور ،إالّ مبوافقــة الربملــان
املنعقــد بغرفتيــه املجتمعتــن معــا ،بعــد استشــارة املجلــس الدســتوري و املجلــس األعــى لألمــن «.
املادة  :12تعدّل املادة  178من الدستور و تحرر كام يأيت:
ميس:
املادة  :178ال ميكن أي تعديل دستوري أن ّ
 1الطّابع الجمهوري للدولة، 2النظام الدميقراطي القائم عىل التعدّدية الحزبية، 3اإلسالم باعتباره دين الدّولة، 4العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية، 5الحريات األساسية و حقوق اإلنسان و املواطن، 6سالمة الرتاب الوطني و وحدته، 7العلم الوطني و النشيد الوطني باعتبارهام من رموز الثورة و الجمهورية».املادة  :13تستبدل وظيفة «رئيس الحكومة بوظيفة « الوزير األول « يف املواد
 83و 84و 86و 91و 116و  118و 119و 120و  125و 129و 137و 158من الدستور.
املــادة  :14ينــر هــذا القانــون املتضمــن التعديــل الدســتوري يف الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة لجزائريّــة
الدّميقراطيّــة الشّ ــعبية.
حرر بالجزائر يف  17ذي القعدة عام  1429املوافق  15نوفمرب سنة .2008
عبد العزيز بوتفليقة
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