
ةــالشعبي ةــــــالديمقراطي ةــــــــة الجزائريــالجمهوري  

 

 لجنة الخبراء املكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور 

 املشروع التمهيدي لتعديل الدستور 

 
 0202ر ـسبتمب 5



2 
 

 30.............................................................................................................................الديباجة

 30........................................................الجزائري املبادئ العامة التي تحكم املجتمع : الباب ألاول 

 30.............................................................................................الجزائر: الفصل ألاول 

 30........................................................................................... الشعب: الفصل الثاني

 30............................................................................................الدولة: الفصل الثالث

 30..................................................الحقوق ألاساسية، الحريات العامة والواجبات: الباب الثاني

 30................................................................الحقوق ألاساسية والحريات: الفصل ألاول 

 30.........................................................................................الواجبات: الفصل الثاني

 30..................................................................................تنظيم وفصل السلطات: الباب الثالث

 30...............................................................................رئيس الجمهورية: الفصل ألاول 

 30..........................................................................................الحكومة: الفصل الثاني

 30...........................................................................................البرملان: الفصل الثالث

 30............................................................................................العدالة: الفصل الرابع

 30.............................................................................................مؤسسات الرقابة: الباب الرابع

 30...........................................................................املحكمة الدستورية: الفصل ألاول 

 30..............................................................................مجلس املحاسبة: الفصل الثاني

 30................................................السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات: الفصل الثالث

 30.......................السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: الفصل الرابع

 30.................................................................................املؤسسات الاستشارية: الخامس: الباب

 30..........................................................................................ألاعلىاملجلس إلاسالمي 

 30..............................................................................................املجلس ألاعلى لألمن

 30...........................................................املجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي

 30..............................................................................املجلس الوطني لحقوق إلانسان

 30...........................................................................................املجلس ألاعلى للشباب

 30..........................................................املجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

 30..............................................................ألاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

 30.....................................................................................التعديل الدستوري: الباب السادس

 



3 
 

   

 

 ةــــــــــــــــــديباج

عب الجزائرّي 
ّ

 . البقاء حّرا شعب حّر، ومصّمم على الش

جعلت الجزائر والجهاد،   سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح فتاريخه املمتدة جذوره عبر آالف السنين

  .دائما منبت الحّرّية، وأرض العّزة والكرامة

تي عاشها أعّز لقد عرفت الجزائر في 
ّ
حظات الحاسمة ال

ّ
كيف تجد  املتوّسط، البحر ألابيض  حوضالل

رّوادا  حّتى الحروب الّتحريرّية من الاستعمار،والفتح إلاسالمّي، منذ العهد الّنوميدّي،  في أبنائها،

 .والّسالم املجد فترات طوال مزدهرة، ديمقراطّية وبناة دول والوحدة والّرقّي،  للحّرّية، 

فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما ملقاومة تحّول  انقطت و بيانه املؤسس 4551وكان أّول نوفمبر 

واملكّونات ألاساسّية لهّوّيتها، وهي إلاسالم ثقافتها، وقيمها، ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على 

تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتّد جذور نضالها اليوم التي والعروبة وألامازيغّية، 

  .املجيدشّتى امليادين في ماض ي أّمتها في 

عب الجزائرّي  تجندلقد 
ّ

حت لواء جبهة الّتحرير في ظّل الحركة الوطنّية، ثّم انضوى ت توحد والش

، وقّدم تضحيات جساما من أجل أن يتكّفل بمصيره الجماعّي في كنف الحّرّية والهّوّية التاريخية الوطنيّ 

قافّية الوطنّية املستعادتين، ويشّيد مؤّسساته الّدستورّية 
ّ
عبّية ألاصيلة الث

ّ
 .الش

وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة تحت قيادة جبهة الّتحرير الوطنّي وقد تّوج الشعب الجزائري، 

عبّية باالستقالل، وشّيد دولة عصرّية كاملة 
ّ

أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب الّتحريرّية الش

 .الّسيادة

الوطنية  سيادته و ثرواته سمح باسترجاع ،على تحقيق انتصارات مصيرية إن عزم الشعب الجزائري 

 الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة لالستقالل الوطني شرعيةوكذا تعزيز وبناء الدولة لخدمته وحده، 

 .وبعيدا عن كل ضغط خارجي

                        وحــــــــــدة واســــــــــتقرار  هــــــــــددتضــــــــــد املحــــــــــاوالت العنيفــــــــــة التــــــــــي  عــــــــــززت مقاومــــــــــة الشــــــــــعب الجزائــــــــــري لقــــــــــد 

وقـــــرر بفضـــــل إيمانـــــه وتمســـــكه الثابـــــت بوحدتـــــه وبكـــــل ســـــيادة . الدولـــــة، تمســـــكه بقـــــيم ال ســـــامح والســـــلم

        .أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليهاسياسة السلم واملصالحة الوطنية التي  تحقيق
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وعن خطابات  منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف،على جعل الجزائر في  عازم الشعبإّن 

الحوار واملصالحة  القائمة علىمن خالل ترسيخ قيمه الروحية والحضارية الكراهية وكل أشكال التمييز 

 .الجمهوريةظل احترام الدستور وقوانين في وألاخوة، 

                       ُيعّبر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحوالت اجتماعية                                            

 الذي ألاصيلالحراك الشعبي من خالل  سلميا وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها

 .  0245فبراير  00في  انطلق

وهو متمسك بسيادته سبيل الحرية والديمقراطية، ناضل ويناضل دوما في الشعب الجزائري إّن                                            

واملجتمع  املواطنينأساسها مشاركة كل بهذا الدستور مؤسسات، يبني ويعتزم أن واستقالله الوطنيين، 

والقدرة على تحقيق العدالة تسيير الشؤون العمومية، في ، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج ،املدني

جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن  ،قانون الإطار دولة في وضمان الحرية لكل فرد، واملساواة الاجتماعية 

 .يجعل من الدستور إلاطار ألامثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن

تي  يعكسإن الّدستور 
ّ
عب، ومرآته الّصافية ال

ّ
عاته، وإصراره، وِنتاج الّتحّوالت  تعبر عنعبقرّية الش

ّ
تطل

تي أحدثهاالاجتماعّية 
ّ
د بكّل عزم أكثر من أّي وقت مض ى . والسياسية العميقة ال

ّ
وبموافقته عليه يؤك

 .سمّو القانون 

عّبر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته 
ُ
ا لالتفاقيات الدولية التي صادقت وفقت

 . عليها

             يضمن الحقوق والحّرّيات الفردّية الذي إّن الّدستور فوق الجميع، وهو القانون ألاساس ي 

عب، ويضفي املشروعية على ممارسة الّسلطات، ويكّرس 
ّ

والجماعّية، ويحمي مبدأ حّرّية اختيار الش

                    .زيهةون حّرة ،دوريةعن طريق انتخابات التداول الديمقراطي 

واستقالل العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل والتوازن بينها  يكفل الدستور الفصل بين السلطات

 .و الديمقراطي وضمان ألامن القانوني الّسلطات العمومّية

إلاعالن العالمي لحقوق الانسان في  عليهااملنصوص ُيعّبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الانسان 

 .، و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر4511 سنةل

بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه  متمسكالشعب الجزائري  إن

  .املستدامةإطار التنمية في ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافس ي التفاوت الجهوي، 

السلبية للتغير املناخي، وحريصا على ضمان حماية  منشغال بتدهور البيئة والنتائج الشعب يظل كما

  .الوسط الطبيعي والاستعمال العقالني للموارد الطبيعية وكذا املحافظة عليها لصالح ألاجيال القادمة
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وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، 

 عملية في الفعلي أصبح من الضروري إشراكه ،الاجتماعية والثقافية للبالدوالاقتصادية و السياسية

 مؤسسات الدولةله تتواله  تكوين نوعيضمان بواملحافظة على مصالح ألاجيال القادمة،  ءبناال

 .واملجتمع

يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام املثالي سليل جيش التحرير الوطني الشعبي الجيش الوطني إّن 

ويعتز الشعب الجزائري . منه ذلكعلى التضحية كلما تطلب الواجب الوطني والاستعداد البطولي 

سبيل الحفاظ على البالد من كل خطر ويدين له بالعرفان على ما بذله في الشعبي بجيشه الوطني 

وهو ما حماية املواطنين واملؤسسات واملمتلكات من آفة إلارهاب، وعلى مساهمته الجوهرية في  خارجي

 . ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشهتعزيز اللحمة الوطنية وفي ساهم في 

يمتلك القدرات  يجعلهالذي  بالشكلوعلى عصرنته الشعبي تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني 

 ووحدة البالد وحرمتها الترابيةوالدفاع عن السيادة الوطنية، وبة للحفاظ على الاستقالل الوطني، املطل

    . والبحري  والجوي وحماية مجالها البري 

عب املتحّصن بقيمه الّروحّية الّراسخة، وامل
ّ

 في والعدل، واثق الّتضامن حاف  على تقاليده فيفالش

قافّي، 
ّ
   .في عالم اليوم والغدالاقتصادّي، ووالاجتماعّي، قدرته على املساهمة الفّعالة في الّتقّدم الث

وبالد  ،وأمازيغية الكبير، وأرض عربّيةمن املغرب العربّي إّن الجزائر، أرض إلاسالم، وجزء ال يتجّزأ 

ذي أحرزته، وعرفت ثورتها، وإفريقّية تعتّز بإشعاع متوّسطّية 
ّ
ثورة أّول نوفمبر، ويشّرفها الاحترام ال

  .العالمكيف تحاف  عليه بالتزامها إزاء كّل القضايا العادلة في 

 حضورهانحو تعزيز سياستها الخارجية تمّسكة بالسلم وحقوق إلانسان والتنمية، توجه إن الجزائر امل

تكون منسجمة كل محافل ألامم عبر عمليات الشراكة القائمة على املصالح املتبادلة التي ونفوذها في 

حترام أهداف اوفي ظل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، 

            .ومبادئ منظمة ألامم املتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية

عب، وتضحياته، وإحساسه باملسؤولّيات، إن 
ّ

                            والعدالة وتمّسكه العريق بالحّرّية، فخر الش

ذي يصادق عليه وينقله إلى 
ّ
ها أحسن ضمان الحترام مبادئ هذا الّدستور ال

ّ
ل كل

ّ
الاجتماعّية، تمث

 .ألاجيال القادمة ورثة رّواد الحّرّية، وبناة املجتمع الحّر 

. يتجزأ من هذا الدستور تشكل هذه الديباجة جزءا ال 
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ـــــــــــــــــــــــــالب ــــــــ  اب ألاول ـــــــ

 الجزائري  املبادئ العامة التي تحكم املجتمع
ــــــــــــالفـص  ـل ألاول ـــــــــ

 ـرـــــــــــــــــالجـزائ

 ــاّدة ألاولىــــــــــامل

 . ّزأـــــــــدة ال تتجــــــوحوهي   ،ة شعبّيةـــــــــــة ديمقراطيّ ـــــــجمهوريّ ر ــــــــالجزائ

 2ادة ـــــــــــامل
  . ةــــــــن الّدولـــــــــالم ديـــــــــــــــــإلاس

 0ادة ـــــــــامل
غة الوطنّية والّرسمّية. 1

ّ
غة العربّية هي الل

ّ
 .الل

غة الرسمّية للّدولة .2
ّ
 . تظل العربّية الل

غة العربّية. 3
ّ
 . ُيحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى لل

غة العربّية وتعميم  يكلف. 1
ّ
غة العربّية على الخصوص بالعمل على ازدهار الل

ّ
املجلس ألاعلى لل

رجمة إلاستعمالها في 
ّ
  . يها لهذه الغايةامليادين العلمّية والتكنولوجّية وال شجيع على الت

 4ادة ـــــــــامل
 . كذلك لغة وطنّية ورسمّيةتمازيغت هي  .1

سانّية املستعملة عبر التراب الوطني. 2
ّ
 . تعمل الّدولة لترقّيتها وتطويرها بكل تنّوعاتها الل

غة جمع جزائري ُيحدث م   .0
ّ
 . يوضع لدى رئيس الجمهورية تمازيغتلل

زمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد يس ند املجّمع إلى أشغال الخبراء، . 4
ّ
ف بتوفير الشروط الال

ّ
ويكل

 . وضعها كلغة رسمّية فيما بعد

  . تحّدد كيفّيات تطبيق هذه املاّدة بموجب قانون عضوي  .5

 5ادة ـــــــــامل
 . عاصمة الجمهورّية مدينة الجزائر

 6ادة ـــــــــامل

م الوطنّي  .1
 
شيد الوطنّي العل

ّ
 .غير قابلين للتغييروهما  4551من مكاسب ثورة أول نوفمبر والن

 :  هما رمزان للجمهورية بالصفات التاليةهذان الرمزان من رموز الثورة،  .2

 علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهالل أحمرا اللون، -

 . بجميع مقاطعه"قسًما "هو النشيد الوطني  -

 .يحدد القانون خاتم الدولة .0
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ــــالفـص ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثـانـــــ  ـيـ

ـــــــــــــالشـع  بــــ

 7ادة ـــــــــامل

عب مصدر كّل سلطة . 1
ّ

 .الش

عب وحده. 2
ّ

 .الّسيادة الوطنّية ملك للش

 8ادة ـــــــــامل

عب. 1
ّ

 .الّسلطة الّتأسيسّية ملك للش

عب سيادته بواسطة املؤّسسات . 2
ّ

تي يختارها الّدستورّيةيمارس الش
ّ
 .ال

بين. 0
 
ليه املنتخ

ّ
عب هذه الّسيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممث

ّ
 .يمارس الش

عب مباشرة. 4
ّ

 . لرئيس الجمهورّية أن يلتجئ إلى إرادة الش

 9ادة ـــــــــامل

عب لنفسه مؤّسسات، غايتها ما يأتي
ّ

  :  يختار الش

 السيادة والاستقالل الوطنيين، ودعمهما، املحافظة على  -

 والوحدة الوطنيتين، ودعمهما، املحافظة على الهّوّية  -

قافّي لألّمة،  -
ّ
 حماية الحّرّيات ألاساسّية للمواطن، والازدهار الاجتماعّي والث

 ترقية العدالة الاجتماعية، -

 ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، -

 مجال التنمية،في القضاء على التفاوت الجهوي  -

 الطبيعية والبشرية والعلمية،يثمن قدرات البلد كلها، تشجيع بناء اقتصاد متنوع  -

أو التجارة الاختالس، أو الرشوة،  حماية الاقتصاد الوطنّي من أّي شكل من أشكال الّتالعب، أو -

  .أو تهريب رؤوس ألاموال غير املشروعةأو املصادرة أو الاستحواذ، أو التعسف، غير املشروعة، 

  13ادة ـــــــــــامل

 .لمشاركة في تسيير الشؤون العموميةإلى تفعيل دور املجتمع املدني لتسعى الدولة 
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  11ادة ـــــــــامل

 (سابقا 13)

   :بما يأتيملؤّسسات عن القيام اتمتنع  
 املمارسات إلاقطاعّية، والجهوّية، واملحسوبّية، -

 إقامة عالقات الاستغالل والّتبعّية، -

 . وقيم ثورة نوفمبر ةإلاسالميّ خالق الّسلوك املخالف لأل  -

 12ادة ـــــــــامل

 (سابقا 11)

ليه. 1
ّ
عب حّر في اختيار ممث

ّ
 .الش

 ما نّص عليه الّدستور وقانون الانتخاباتال . 2
ّ
عب، إال

ّ
 .حدود لتمثيل الش

ــــــــــالفـص  ـثـــــــــــــل الثـالـــــــــــ

ـــــــالدول  ةــــــــــــــــ

  10ادة ـــــــــامل

 (سابقا 12)

عب شرعيتهاوجودها و تستمّد الّدولة . 1
ّ

 .من إرادة الش

عب : "الدولةشعار . 2
ّ

عببالش
ّ

 ."وللش

 .في خدمة الشعب وحدهالدولة . 0

 14ادة ـــــــــامل

 (سابقا 10)

مار س سيادة الّدولة على مجالها البّرّي، ومجالها الجّوّي، وعلى مياهها .1
ُ
 .ت

ذي يقّره القانون الّدولّي على كّل منطقة من مختلف مناطق . 2
ّ
ماِرس الّدولة حّقها الّسّيد ال

ُ
كما ت

تي ترجع إليها املجال البحرّي 
ّ
  .ال

  15ادة ـــــــــامل

 (سابقا 14)

راب الوطنيّ 
ّ
ي عن أّي جزء من الت

ّ
 . ال يجوز البّتة الّتنازل أو الّتخل
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  16ادة ـــــــــامل

 (سابقا 15)

ضمان الحقوق والحريات و ، تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، الفصل بين السلطات .1

 .الاجتماعيةوالعدالة 

عب عن إرادته، ويراقب عمل الّسلطات العمومّية .2
ّ

ذي يعّبر فيه الش
ّ
ب هو إلاطار ال

 
 .املجلس املنتخ

 املجتمعمن خالل  السيما ،املحليةتشجع الدولة الديمقراطية ال شاركية على مستوى الجماعات  .0

 .املدني

  17ادة ـــــــــامل

 (سابقا 16)

 .للّدولة هي البلدّية والوالية املحليةالجماعات . 1

 . البلدّية هي الجماعة القاعدّية .2

احتياجات بو تكفل أفضل  محدودة التنمية، اقتصادي واجتماعي للبلدياتبغرض تحقيق توازن  .0

 .بتدابير خاصةبعض البلديات يمكن أن يخص القانون  ،سكانها

 18 ــادةـــــــامل

 

 .على مبادئ الالمركزية وعدم التركيز املحلية والجماعاتتقوم العالقات بين الدولة 

  19ادة ـــــــــامل

 (سابقا 17)

ؤون العمومّية 
ّ

مركزّية، ومكان مشاركة املواطنين في تسيير الش
ّ
ب قاعدة الال

 
ل املجلس املنتخ

ّ
 . يمث

  23ادة ـــــــــامل

 (سابقا 18)

 .الوطنّيةامللكّية العاّمة هي ملك املجموعة . 1

بيعّية . 2
ّ
روات املعدنّية الط

ّ
اقة، والث

ّ
بيعّية للط

ّ
وتشمل باطن ألارض، واملناجم، واملقالع، واملوارد الط

 .والحّية، في مختلف مناطق ألامالك الوطنّية البحرّية، واملياه، والغابات
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واصالت الّسلكّية كما تشمل الّنقل بالّسكك الحديدّية، والّنقل البحرّي والجّوّي، والبريد وامل .0

سلكّية، وأمالكا أخرى محّددة في القانون 
ّ
 . والال

  21 ــادةـــــــامل

 (سابقا 19)

 :  ىــــــة علــــــــــر الدولـــــتسه

 ،راض ي الفالحيةحماية ألا  -

 ،ضمان بيئة سليمة من أجل حماية ألاشخاص وتحقيق رفاههم -

   خاطر البيئية،ضمان توعية متواصلة بامل -

 حفورية واملوارد الطبيعية ألاخرى،الاستعمال العقالني للمياه والطاقات ألا  -

 .امللوثين ملعاقبةحماية البيئة بأبعادها البرية، البحرية والجوية، وتتخذ كل التدابير املالئمة  -

  22ادة ـــــــــامل

 (سابقا 23)

 .ألامالك الوطنّيةيحدد القانون  .1

تي تملكها كّل من الّدولة والوالية والبلدّيةألامالك الوطنّية من تتكّون  .2
ّ
 .ألامالك العمومّية والخاّصة ال

ّس  .0
ُ
 .ير ألامالك الوطنّية طبقا للقانون ت

  20ادة ـــــــــامل

 (سابقا 21)

 .الّتجارة الخارجّية تنظم الدولة  .1

  . يحّدد القانون شروط ممارسة الّتجارة الخارجّية ومراقبتها .2

  24 ــادةـــــــامل

 (سابقا 20)

 .أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي ال يستهدف تحقيق املصلحة العامة استحداثيحظر  .1

لخدمة املصالح ال يمكن أن تكون الوظائف والُعهدات في مؤّسسات الّدولة مصدرا للثراء، وال وسيلة  .2

 .الخاّصة

  .املصالح تعارضفي إطار ممارسة مهامه، تفادي حاالت  ،يجب على كل عون عمومي .0
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 أو في هيئةُيعين في البرملان، الدولة، أو ينتخب أو وظيفة عليا في ُيعين في يجب على كل شخص  .4

 . نهايتهابداية وظيفته أو عهدته وفي متلكات في املب التصريح، أو ينتخب في مجلس محلي ،وطنية

  . يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه ألاحكام .5
 

  25ادة ـــــــــامل

 (سابقا 24)

 .السلطة التعسف في استعمالاستغالل النفوذ و  علىيعاقب القانون 

  26ادة ـــــــــامل

 (سابقا 25)

  .إلادارة في خدمة املواطن .1

 . يضمن القانون عدم تحّيز إلادارة .2

  .تلتزم إلادارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري  .0

 .في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل الجمهور تتعامل إلادارة بكل حياد مع  .4

 27ادة ـــــــــامل

 

 .وبدون تمييز مات،خدالالحصول على  في  ال ساوي  لكل مرتفق تضمن املرافق العمومية .1

2.  
ّ
يف املستمر، والتغطية املنصفة للتراب تقوم املرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتك

 .الوطني، وعند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة

  28ادة ـــــــــامل

 (سابقا 26)

  . الّدولة مسؤولة عن أمن ألاشخاص واملمتلكات

  29ادة ـــــــــامل

 (سابقا 27)

الدولي في ظل احترام القانون  الخارج ومصالحهم،تعمل الدولة على حماية حقوق املواطنين في  .1

  .أو بلدان إلاقامة الاستقبال بلدانوالاتفاقيات املبرمة مع 
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الخارج وتعزيز روابطهم مع ألامة، املقيمين في  املواطنين وكرامة تسهر الدولة على الحفاظ على هوية .2

 .تنمية بلدهم ألاصليوتعبئة مساهمتهم في 

  03ادة ـــــــــامل

 (سابقا 28)

عبيّ  .1
ّ

اقة الّدفاعّية لألّمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنّي الش
ّ
 .تنتظم الط

عبّي في املحافظة على الاستقالل الوطنّي، والّدفاع عن  .2
ّ

ل املهّمة الّدائمة للجيش الوطنّي الش
ّ
تتمث

 .الّسيادة الوطنّية

رابّية، .0
ّ
  . البحرّي و  وحماية مجالها البّرّي والجّوّي  كما يضطلع بالّدفاع عن وحدة البالد، وسالمتها الت

طبقا ألحكام  املصالح الحيوية و الاستراتيجية للبالدالدفاع عن  يتولى الجيش الوطني الشعبي .1

 .الدستور 

 

 01ادة ـــــــــامل
 (سابقا 29)

عوب ألاخرى وحّرّيتها. 1
ّ

جوء إلى الحرب من أجل املساس بالّسيادة املشروعة للش
ّ
 . تمتنع الجزائر عن الل

 . بالوسائل الّسلمّية الخالفات الّدولّيةجهدها ل سوية  الجزائر تبذل  .2

ألامم املتحدة، الاتحاد الافريقي وجامعة الدول  احترام مبادئ و أهداف يمكن للجزائر في إطار  .0

 .تشارك في حفظ السلمالعربية، أن 

  02ادة ـــــــــامل

 (سابقا 03)

تي تكافح من أجل الّتحّرر الّسياس ّي والاقتصادّي، والحّق في 
ّ
عوب ال

ّ
الجزائر متضامنة مع جميع الش

  . تقرير املصير، وضّد كّل تمييز عنصرّي 

  00ادة ـــــــــامل

 (سابقا 01)

تعمل الجزائر من أجل دعم الّتعاون الّدولّي، وتنمية العالقات الوّدّية بين الّدول، على أساس املساواة، 

ؤون الّداخلّية
ّ

ل في الش
ّ
 .وت بّنى مبادئ ميثاق ألامم املّتحدة وأهدافه. واملصلحة املتبادلة، وعدم الّتدخ
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 يـــــــــانـــــــــــــــــاب الثـــــــــــــــــالب

 الحقوق ألاساسية والحريات العامة والواجبات

ــــالفص  ألاول  لــــــــــــ

 الحقوق ألاساسية والحريات العامة

 04 ــادةـــــــامل

 

1.  
ُ
جميع السلطات  م ألاحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق ألاساسية والحريات العامة وضماناتهالزِ ت

 .والهيئات العمومية

وألسباب مرتبطة بحف  النظام  ،ال يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إال بموجب قانون  .2

حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها كذا تلك الضرورية لو وحماية الثوابت الوطنية  ،العام وألامن

  .الدستور 

 .في كل ألاحوال، ال يمكن أن تمس تلك القيود بجوهر الحقوق والحريات .0

 علق بالحقوق والحريات على ضمان تحقيقا لألمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع ال شريع املت .4

 .هستقرار ه واوضوحالوصول إليه و 

  05ادة ـــــــــامل

 (سابقا 04)

  .تضمن الدولة الحقوق ألاساسية والحريات .1

ضمان مساواة كّل املواطنين واملواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة  الجمهورية تستهدف مؤسسات .2 

تي تعوق تفّتح شخصّية إلانسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلّية في الحياة الّسياسّية، 
ّ
العقبات ال

قافّية
ّ
  . والاقتصادّية، والاجتماعّية، والث

  06ادة ـــــــــامل

 (سابقا 00)

 .بالقانون  معرفةالجنسّية الجزائرّية،  .1

 .أو التجريد منهاتفاظ بها، أو فقدانها، شروط اك ساب الجنسّية الجزائرّية، والاحيحدد القانون  .2
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  07ادة ـــــــــامل

 (سابقا 02)

يمكن أن ُيتذّرع بأّي تمييز يعود  وال  .الحق في حماية م ساوية ولهم ،كل املواطنين سواسية أمام القانون 

 .سببه إلى املوِلد، أو الِعرق، أو الِجنس، أو الّرأي، أو أّي شرط أو ظرف آخر، شخص ّي أو اجتماعيّ 

 08ادة ـــــــــامل

 إ أحد منه أن يحرم يحميه القانون، وال يمكن الحق في الحياة لصيق باإلنسان،
ّ
 في الحاالت التي ال

   .يحددها القانون 

 09 ــادةـــــــامل

 (سابقا 43)

 . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان .1

 .أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة يحظر .2

 .و الاتجار بالبشر ،نسانية أو املهينةإوعلى املعامالت القاسية، والاليعاقب القانون على التعذيب،  .0

 43 ــادةـــــــامل

في الفضاء العمومي وفي املجالين  ،تحمي الدولة املرأة من كل أشكال العنف في كل ألاماكن والظروف 

يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن و . املنهي والخاص

 .مساعدة قضائية

  41ادة ـــــــــامل

 (سابقا 56)

  .إطار محاكمة عادلةفي كل شخص ُيعتبر بريئا حّتى تثِبت جهة قضائّية إدانته، 

  42ادة ـــــــــامل

 (سابقا 57)

 . املساعدة القضائيةلألشخاص املعوزين الحق في  .1

. تطبيق هذه املادةشروط يحدد القانون  .2
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  40ادة ـــــــــامل

 (سابقا 58)

 بمقتض ى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل املجّرم
ّ
 . ال إدانة إال

  44ادة ـــــــــامل

 (سابقا 59)

تي نّص ال ُيتابع أحد، وال ُيوقف أو ُيحتجز،  .1
ّ
إال ضمن الشروط املحّددة بالقانون، وطبقا لألشكال ال

 .عليها

 .يتعين إعالم كل شخص موقوف بأسباب توقيفه .2

 . يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديدهالحبس املؤقت إجراء استثنائي،  .0

 . يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي .4

  45ادة ـــــــــامل

 (سابقا 63)

يخضع الّتوقيف للّنظر في مجال الّتحّرّيات الجزائّية للّرقابة القضائّية، وال يمكن أن يتجاوز مّدة  .1

 . ساعة( 11)ثمان وأربعين 

صال فورا بأسرته .2
ّ
ذي ُيوقف للّنظر حّق الات

ّ
خص ال

ّ
 . يملك الش

يحّد أن ن القاض ي ويمكالاتصال بمحاميه، يوقف للنظر بحقه أيضا في يجب إعالم الشخص الذي  .0

 . ينص عليها القانون إطار ظروف استثنائية من ممارسة هذا الحق في 

روط املحّددة بالقانون  ال  .4
ّ

 استثناء، ووفقا للش
ّ
 .يمكن تمديد مّدة الّتوقيف للّنظر، إال

خص املوقوف، إن طلب ذلك،  عند .5
ّ

انتهاء مّدة الّتوقيف للّنظر، يجب أن ُيجرى فحص طّبّي على الش

م بهذه إلامكانّية، 
 
 . كل الحاالتفي على أن ُيعل

  .طبيلفحص القصر إجباريا  خضعي .6

  . يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه املادة .7

  46ادة ـــــــــامل

 (سابقا 61)

 .في التعويض الحقله  أو خطأ قضائي، توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين محل كانكل شخص  .1

 .كيفّيات تطبيق هذه املادةشروط و يحّدد القانون  .2
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  47 ــادةـــــــامل

 (سابقا 46)

  .شرفهحياته الخاصة و لكل شخص الحق في حماية  .1

   .كانتلكل شخص الحق في سرية مراسالته واتصاالته الخاصة في أي شكل  .2

  ألاولى والثانية ال مساس بالحقوق املذكورة في الفقرتين .0
ّ
 . بأمر معلل من السلطة القضائيةإال

 .املعطيات ذات الطابع الشخص ي حق أساس يمعالجة  حماية ألاشخاص عند .4

 .لهذه الحقوق  انتهاككل  على يعاقب القانون  .5

  48ادة ـــــــــامل

 (سابقا 47)

 .عدم انتهاك ُحرمة املسكنتضمن الّدولة  .1

 بمقتض ى القانون، وفي إطار احترامه .2
ّ
 .ال تفتيش إال

 بأمر مكتوب صادر عن الّسلطة القضائّية املختّصة. 0
ّ
 . ال تفتيش إال

  49ادة ـــــــــامل

 (سابقا 55)

املدنّية والّسياسّية، أن يختار بحّرّية موطن إقامته، وأن ي نّقل  يِحّق لكّل مواطن يتمّتع بحقوقه .1

راب الوطنيّ  بحرية
ّ
 . عبر الت

راب الوطنّي والخروج منهفي  حّق لكل مواطن ال .2
ّ
    .الّدخول إلى الت

  . من السلطة القضائية معلل وبموجب قرار ،هذه الحقوق إال ملدة محددةتقييد يمكن ال  .0

  53 ــادةـــــــامل

 (سابقا 80و 82و 81)

 .يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأمالكه .1

 .قانون بموجب أو  ،إال بمقتض ى اتفاقية دولية مصادق عليهاحد أال يمكن إبعاد  .2

 .تسليم أو إبعاد أي الجئ سياس ي استفاد قانونا من حق اللجوء في أي حال ال يمكن .0

  51 ــادةـــــــامل

 (سابقا 42)

 .الّرأي حرية ال مساس بُحرمة .1
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 .وتمارس في إطار احترام القانون مضمونة حرية ممارسة العبادات  .0

  .يإيديولوجأو سياس ي  تأثير أي ة من تضمن الدولة حماية أماكن العباد .3

  52ادة ـــــــــامل

 (سابقا 48)

 .حرية التعبير مضمونة .1

 .تصريحال بمجردوتمارسان  ،مضمونتان سلميالحرية الاجتماع وحرية التظاهر  .2

   .تهاكيفيات ممارسشروط و يحدد القانون . 0 

  50ادة ـــــــــامل

 (سابقا 54)

 .تصريحال بمجردويمارس  ،حّق إنشاء الجمعّيات مضمون . 4

 .العام نفعالدولة الجمعيات ذات ال تشجع -0

 . كيفيات إنشاء الجمعّياتشروط و يحّدد قانون عضوي . 3

 بمقتض ى قرار .1
ّ
 .قضائي ال تحل الجمعيات إال

  54 ــادةـــــــامل

 (سابقا 53)

  .مضمونة لكترونيةإلاو السمعية البصريةو املكتوبة  ،حرية الصحافة. 4

 : الخصوص ما يأتيتتضمن حرية الصحافة على وجه . 0

 حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، -

 ،القانون حق الصحفي في الوصول إلى مصادر املعلومات في إطار احترام  -

 ،والسر املنهي الحق في حماية استقاللية الصحفي -

 ،الصحف والنشريات بمجرد التصريح إنشاءالحق في  -

وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية  -

 ،القانون 

واحترام ثوابت ألامة وقيمها  ،إطار القانون الحق في نشر ألاخبار وألافكار والصور وآلاراء في  -

 .والثقافية الدينية، ألاخالقية

  .حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهمال يمكن أن تستعمل . 3

 .نشر خطاب التمييز والكراهية يحظر . 1

 . يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحريةال . 5
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ذاعية و املواقع و الصحف و إلا ال يمكن توقيف نشاط الصحف و النشريات و القنوات التلفزيونية  .6

 .إلالكترونية إال بمقتض ى قرار قضائي

  55 ــادةـــــــامل

 (سابقا 51)

 .وتداولها و الحصول عليها ،مواطن بالحق في الوصول إلى املعلومات والوثائق وإلاحصائياتيتمتع كل . 4

وبحقوقهم وباملصالح املشروعة  ،للغير الخاصة بالحياةيمكن أن تمس ممارسة هذا الحق ال . 0

 . وبمقتضيات ألامن الوطني ،للمؤسسات

  . يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق. 3

  56ادة ـــــــــامل

 (سابقا 62املادة )

نتخب وأن ُينتخبفي  الحقلكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية    .أن ي 

  57ادة ـــــــــامل

 (سابقا 52)

ف به ومضمون  .1  .حّق إنشاء ألاحزاب الّسياسّية معتر 

 . أو جهوّي  جنس ّي أو منهيّ  ال يجوز تأسيس ألاحزاب الّسياسّية على أساس دينّي أو لغوّي أو عرقّي أو  .2

ال يمكن الّتذّرع بهذا الحّق لضرب الحّرّيات ألاساسّية، والقيم واملكّونات ألاساسّية للهّوّية الوطنّية،  .0

ابع 
ّ
عب، وكذا الط

ّ
راب الوطنّي وسالمته، واستقالل البالد، وسيادة الش

ّ
والوحدة الوطنّية، وأمن الت

 . الّديمقراطّي والجمهورّي للّدولة

تي تقوم على العناصر املبّينة في الفقرة  ال  .4
ّ
جوء إلى الّدعاية الحزبّية ال

ّ
يجوز لألحزاب الّسياسّية الل

 .الّسابقة

 .تجاه كل ألاحزاب السياسية تضمن الدولة معاملة منصفة .5

ر على ألاحزاب الّسياسّية كّل شكل من أشكال الّتبعّية للمصالح أو الجهات ألاجنبّية .6
 
 .ُيحظ

 .ال يجوز أن يلجأ أّي حزب سياس ّي إلى استعمال العنف أو إلاكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما .7

 .يجب على إلادارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق .8

 . ال تحل ألاحزاب السياسية إال بمقتض ى قرار قضائي. 5

يتضمن أحكاما من شأنها و يجب أن ال يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء ألاحزاب السياسية،  .13

 .املساس بحرية إنشائها
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  58ادة ـــــــــامل

 (سابقا 50)

 علىأعاله،  55ظل احترام أحكام املادة في تمييز، ودون أي تستفيد ألاحزاب السياسية املعتمدة،  .1

 :الحقوق التالية منالخصوص، 

 .و التظاهر السلميوالاجتماع والتعبير الرأي  حريات -

 ي ناسب مع تمثيلها على املستوى الوطني،وسائل إلاعالم العمومية في حيز زمني  -

 ،حسب تمثيلها يحدده القانون  عند الاقتضاء،تمويل عمومي  -

إطار وفي  ،من خالل التداول الديمقراطيوالوطني ممارسة السلطة على الصعيدين املحلي  -

 .أحكام هذا الدستور 

  . ادةامل هيحدد القانون كيفيات تطبيق هذ .2

  59ادة ـــــــــامل

 (سابقا 05)

 . املجالس املنتخبةتعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في . 4

  . تطبيق هذه املادة شروطيحدد قانون عضوي . 0

  63ادة ـــــــــامل

 (سابقا 64)

 .امللكّية الخاّصة مضمونة.  4

 في إطار القانون، وبتعويض. 0
ّ
 . منصفعادل و  ال تنزع امللكية إال

 .حّق إلارث مضمون . 3

ف بها، ويحمي القانون تخصيصهاألامالك الوقفّية وأمالك الجمعّيات الخيرّية . 1  .ُمعتر 

 

  61 ــادةـــــــامل

 (سابقا 40)

 .تمارس في إطار القانون  ، ومضمونةو املقاولة  ستثمار حرية التجارة والا 
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  62 ــادةـــــــامل

 (سابقا 40)

الصحة ستهلكين، بشكل يضمن لهم ألامن، السالمة، تعمل السلطات العمومية على حماية امل

 .وحقوقهم الاقتصادية

 60ة ــادـــــــامل

 (66-65تضم املادتين  مادة جديدة) 

 :من ملواطنتمكين اعلى تسهر الدولة  

 .الحصول  على ماء الشرب، و تعمل على املحافظة عليه لألجيال القادمة -

املعدية ملعوزين والوقاية من ألامراض الرعاية الصحية، السيما لألشخاص ا -

 .مكافحتهاو  الوبائيةو 

 .الحصول على سكن، السيما للفئات املحرومة -

  64ادة ـــــــــامل

 (سابقا 68)

 .في إطار التنمية املستدامةبيئة سليمة للمواطن الحق في . 4

  . يحدد القانون واجبات ألاشخاص الطبيعيين واملعنويين لحماية البيئة .0

  65ادة ـــــــــامل

 (سابقا 65)

 .تسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهماو   ،مضمونانوالّتعليم  التربيةالحّق في  .4

تي يحّددها القانون  وفقمّجاني العمومي الّتعليم . 0
ّ
روط ال

ّ
 .الش

  .تنظم الدولة املنظومة التعليمية الوطنية. إجبارّي  الابتدائي و املتوسطالّتعليم . 3

، التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي تسهر الدولة على ضمان حياد املؤسسات. 1

 .يإيديولوجقصد حمايتها من أي تأثير سياس ي أو 

 .تعد املدرسة القاعدة ألاساسية للتربية على املواطنة -5

ساوي في الالتحاق بالّتعليم، والّتكوين املنهيّ  على ضمانالّدولة  تسهر . 6
ّ
 . ال 
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  66ادة ـــــــــامل

 (سابقا 69)

 .العمل حق وواجب .1

. يضمن القانون أثناء العمل الحّق في الحماية، وألامن، والّنظافة. 0

 .ممارستهشروط الحّق في الّراحة مضمون، ويحّدد القانون . 3

 .الضمان الاجتماعييضمن القانون حق العامل في . 1

 .يعاقب القانون على تشغيل ألاطفال. 5

  . تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل. 6

مين يحدد القانون شروط تسخير. 5  .ألغراض املصلحة العامة املستخد 

 .كل عمل يقابله أجر .8

 

  67ادة ـــــــــامل

 (سابقا 63)

د املهاّم والوظائف في الّدولة-4
ّ
 باستثناء املهام والوظائف العليا ذات، ي ساوى جميع املواطنين في تقل

 . الصلة بالسيادة و ألامن الوطنيين

 .يحدد القانون شروط تطبيق هذه املادة -2

  

  68ادة ــامل

 (سابقا 06)

 .سوق ال شغيلتعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في . 4

 الهيئات وإلادارات العمومية وعلى مستوى مناصب املسؤولية في تشجع الدولة ترقية املرأة في . 0

 .املؤسسات

  69ادة ـــــــــامل

 (سابقا 73)

 . ويمارس بكل حرية في إطار القانون مون، ضالحق النقابي م. 4 

 .نتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار القانون ملتعاملي القطاع الاقتصادي أن ي يمكن. 0
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  73ادة ـــــــــامل

 (سابقا 71)

ف به، وُيمار س في إطار القانون  .4  . الحّق في إلاضراب ُمعتر 

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحّق، أو يجعل حدودا ملمارسته في ميادين الّدفاع الوطنّي . 0

 . لألمةالحيوّية  صلحةاملالعمومّية ذات  ألانشطةوألامن، أو في جميع الخدمات أو 

 

  71ادة ـــــــــامل

 (سابقا 72)

 .ألاسرة بحماية الدولة تحظى. 4

 .مع مراعاة املصلحة العليا للطفلحقوق الطفل محمية من طرف الدولة وألاسرة . 0

 .تكفل الدولة ألاطفال املتخلى عنهم أو مجهولي النسبو  تحمي. 3

 .بضمان تربية أبنائهم ، يلزم ألاولياءالجزائية تحت طائلة املتابعات. 1

  . ومساعدتهمى أوليائهم إل واجب القيام باإلحسانبألابناء  الجزائية، يلزم املتابعاتتحت طائلة  .5

 .والتخلي عنهم واستغاللهمضد ألاطفال  كل أشكال العنفالقانون  يعاقب. 6

 .سنينللمتسعى الدولة إلى ضمان املساعدة و الحماية  -5

 72ــادة ـــــــامل

 (سابقا 72) 

الفئات املحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة  إدماج تعمل الدولة على ضمان. 1

 .الاجتماعية

 .يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة. 2

تسهر الدولة على توفير الوسائل املؤسساتية واملادية الكفيلة ب نمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم . 4

 .إلابداعية

 .في الحياة السياسية تشجع الدولة الشباب على املشاركة. 0

 .تحمي الدولة الشباب من آلافات الاجتماعية. 3

 .تطبيق هذه املادة يحدد القانون شروط. 1

 

 



23 
 

 70ادة ـــــــــامل

 (سابقا 70)

تسهر الدولة على توفير الوسائل املؤسساتية واملادية الكفيلة ب نمية قدرات الشباب، .4

 .وتحفيز طاقاتهم إلابداعية

 .الدولة الشباب على املشاركة في الحياة السياسيةتشجع .0

 .تحمي الدولة الشباب من آلافات إلاجتماعية. 3

 .يحدد القانون شروط تطبيق هذه املادة. 1

  74 ــادةـــــــامل

 (سابقا 44)

 .أبعاده العلمية والفنية مضمونةبما في ذلك  الفكري  بداعحرية الا . 4

 عند املساس بكرامة ألاشخاصال يمكن تقييد هذه الحرية . 0
ّ
و القيم أمة عليا لأل و املصالح الأ ،إال

 .والثوابت الوطنية

 .الفكري  يحمي القانون الحقوق املترتبة عن إلابداع .3

في حالة نقل الحقوق الناجمة عن إلابداع الفكري يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية  -4

 .    املصلحة العامة

  75ادة ـــــــــامل

 (سابقا 44)
  .مضمونةحقوق  ،الحريات ألاكاديمية وحرية البحث العلمي. 4

 .تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية املستدامة. 0

  76ادة ـــــــــامل

  (سابقا 45)
  .الحق في الثقافة مضمون . 4

  .لكل شخص الحق في الثقافة بشكل م ساو مع آلاخرين. 0

 . وتعمل على الحفاظ عليه ،ماديالال و املادي الوطني الدولة التراث الثقافي تحمي . 3
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 77 ــادةـــــــامل

 (مادة جديدة)

 متعلقة طرح انشغاالتل ،يبشكل فردي أو جماع إلادارةالحق في تقديم ملتمسات إلى  لكل مواطن.4

 .ألاساسية همتصرفات ماسة بحقوقبعامة أو الصلحة بامل

 .امللتمسات في أجل معقول الرد على  املعنية إلادارةعلى  يتعين. 0

 .يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه املادة. 3

ـــــــــــالفص  يــــــــــــــــــــــل الثانــــــــــــ

 اتــــــــــــــالواجب

  78ادة ـــــــــامل

 (سابقا 74)
  .بجهل القانون  أحد ال يعذر. 4

 بعد نشرها بالطرق الرسمية حتجال يُ . 0
ّ
 .بالقوانين والتنظيمات إال

 .قوانين الجمهورّيةل الامتثالو ،يجب على كّل شخص أن يحترم الّدستور . 3

  79ادة ـــــــــامل

 (سابقا 75)

ووحدة شعبها يجب على كّل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد وسيادتها وسالمة ترابها الوطنّي  .4

 . وجميع رموز الّدولة

بة ضّد . 0
 
يعاقب القانون بكّل صرامة على الخيانة والّتجّسس والوالء للعدّو، وعلى جميع الجرائم املرتك

  . أمن الّدولة

  83ادة ـــــــــامل

 (سابقا 76)

 . على كّل مواطن أن يؤّدي بإخالص واجباته تجاه املجموعة الوطنّية. 4

 .املواطن إزاء الوطن وإجبارّية املشاركة في الّدفاع عنه، واجبان مقّدسان دائمان امالتز . 0

هداء، وكرامة ذويهم، واملجاهدين. 3
ّ

ورة، وأرواح الش
ّ
 .تضمن الّدولة احترام رموز الث

  . وتعليمه لألجيال الناشئة ألامة  تاريخعلى ترقية كتابة  الدولة تعمل. 1
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  81ادة ـــــــــامل

 (سابقا 77)

ف بها جميع الحريات شخصكل  مارسي ، السـّيــما احـتـرام للغير في الـّدستور  في إطار احترام الحقوق املعتر 

رف، و  قالـحـ
ّ

بابالحياة الخاّصة، وحماية ألاسرة والطفولة في الـش
ّ

 . والش

  82ادة ـــــــــامل

 (سابقا 78)

ث  .4 حد 
ُ
 بمقتض ى القانون ال ت

ّ
 .أّية ضريبة إال

دد القانون حاالت وشروط إلاعفاء الكلي أو كل املكلفين بالضريبة م ساوون أمام الضريبة، ويح  .0

 .الجزئي منها

 .من واجبات املواطنةالضريبة  .0

 .بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعهال تحدث  .1

التحايل على مبدأ املساواة بين املكلفين يهدف إلى يعد مساسا بمصالح املجموعة الوطنية، كل فعل   .5

 .بالضريبة

 .الغش الضريبيو  التهربيعاقب القانون على  .6

  80ادة ـــــــــامل

 (سابقا 83)

 .يحترم ملكية الغيرأن على كل مواطن أن يحمي امللكية العامة، ومصالح املجموعة الوطنية، و يجب 
 

 ثـــــــــــــاب الثالــــــــــــــــــــالب

 تنظيم وفصل السلطات

ــــالفـص  ـل ألاول ـــــــــــ

 رئيس الجمهورية

  84ادة ـــــــــامل

 (سابقا 84)
 ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني ،ُيجّسد رئيس الجمهورّية، رئيس الّدولة، وحدة ألاّمة .1

 . السيادة الوطنية و
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 . ويسهر على احترامه الّدستور  يحمي. 2

 داخل البالد وخارجها .  0
 
 . ُيجّسد الّدولة

                          . يخاطب ألاّمة مباشرةله أن  . 4 

  85ادة ـــــــــامل

 (سابقا 85)
ب رئيس الجمهورّية عن طريق الاقتراع العام املباشر   .1

 
 .والسّري ُينتخ

. يتّم الفوز في الانتخاب بالحصول على ألاغلبّية املطلقة من أصوات الّناخبين املعّبر عنها. 2

 . تطبيق أحكام هذه املادة كيفّياتعضوي قانون يحّدد   .3

  86ادة ـــــــــامل

 (سابقا 86)
            . الّدستور  أحكامحدود الّسلطة الّسامية في  يمارس رئيس الجمهورّية 

  87ادة ـــــــــامل

 (سابقا 87)
ح لرئاسة الجمهورية -4

ّ
   :أن يشترط في املترش

  الجنسية الجزائرية ألاصلية لألب وألام،ويثبت الجزائرّية ألاصلّية فقط،  بالجنسّية ّتعتمي -

س بجنسية أجنبية،لم  -
ّ
 يتجن

دين باإلسالم، -  ي 

ح،كاملة يوم ( 12)ربعين سن ألا  يبلغ -
ّ

 الترش

 مّتع بكامل حقوقه املدنّية والّسياسّية،يت -

 يتمتع بالجنسية الجزائرية ألاصلية فقط،ُيثِبت أن زوجه  -

 سنوات على ألاقل قبل إيداع الترشح،( 42)يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها ملدة عشر  -

   ،4510قبل يوليو  إذا كان مولودا 4551ُيثِبت مشاركته في ثورة أّول نوفمبر  -

 .املبرر القانوني لعدم تأديتها لخدمة الوطنية أويثبت تأديته ا -

 ،4510إذا كان مولودا بعد يوليو  4551ُيثِبت عدم توّرط أبويه في أعمال ضّد ثورة أّول نوفمبر  -

 .يقّدم الّتصريح العلنّي بممتلكاته العقارّية واملنقولة داخل الوطن وخارجه -

 .كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عضوي  يحدد قانون  -0
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  88ادة ـــــــــامل

 (سابقا 88)

 . سنوات( 5)الّرئاسّية خمس  العهدةمّدة   .1

مارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية م ألحدال يمكن  .2

 أبسبب الاستقالة 
ُ
 .عهدة كاملةعد و ألي سبب كان ت

  89ادة ـــــــــامل

 (سابقا 89)
عب بحضور جميع الهيئات العليا في ألاّمة خالل ألاسبوع املوالي 

ّ
يؤّدي رئيس الجمهورّية اليمين أمام الش

 . النتخابه

              . ويباشر مهّمته فور أدائه اليمين

  93ادة ـــــــــامل

 (سابقا 93)

 :اليمين حسب الّنّص آلاتييؤّدي رئيس الجمهورّية 

ه  بسم "
ّ
 الّرحيم،  الّرحمن  الل

ـــــــــه 
ّ
قســـــــــم بالل

ُ
وفــــــــاء للّتضـــــــــحيات الكبـــــــــرى، وألرواح شــــــــهدائنا ألابـــــــــرار، وقـــــــــيم ثـــــــــورة نــــــــوفمبر الخالـــــــــدة، أ

                        العلـــــــــــــــــّي العظـــــــــــــــــيم، أن أحتـــــــــــــــــرم الـــــــــــــــــّدين إلاســـــــــــــــــالمّي وأمّجـــــــــــــــــده، وأدافـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن الّدســـــــــــــــــتور، وأســـــــــــــــــهر 

زمــــــــــــة للّســــــــــــير العــــــــــــادّي للمؤّسســــــــــــات علــــــــــــى 
ّ
ــــــــــــروط الال

ّ
اســــــــــــتمرارّية الّدولــــــــــــة، وأعمــــــــــــل علــــــــــــى تــــــــــــوفير الش

ـــــــــــة اختيـــــــــــار والّنظـــــــــــام الّدســـــــــــتورّي، وأســـــــــــعى مـــــــــــن أجـــــــــــل تـــــــــــدعيم املســـــــــــار الـــــــــــّديمقراط ّي، وأحتـــــــــــرم حّرّي

ــــــــــعب
ّ

وأحــــــــــاف   وأحــــــــــاف  علــــــــــى املمتلكــــــــــات واملــــــــــال العــــــــــام،، ومؤّسســــــــــات الجمهورّيــــــــــة وقوانينهــــــــــا، الش

ـــــــــــعب وألاّمــــــــــــة، وأحمـــــــــــي الحّرّيـــــــــــات والحقــــــــــــوق  ووحـــــــــــدةعلـــــــــــى ســـــــــــالمة 
ّ

ــــــــــــراب الـــــــــــوطنّي، ووحـــــــــــدة الش
ّ
الت

ـــــــعب وازدهـــــــاره، وأســـــــعى 
ّ

ألاساســـــــّية لانســـــــان واملـــــــواطن، وأعمـــــــل بـــــــدون هـــــــوادة مـــــــن أجـــــــل تطـــــــّور الش

ل العليا للعدالة والحّرّية والّسلم في العالم
ُ
 .بكّل قواي في سبيل تحقيق املث

ه على ما أقول شهيد
ّ
  ". والل

  91ادة ـــــــــامل

 (سابقا 91)
تي تخّولها إّياه صراحة أحكام أخرى في الّدستور، 

ّ
يضطلع رئيس الجمهورّية، باإلضافة إلى الّسلطات ال

  : بالّسلطات والّصالحّيات آلاتية

حة للجمهورّية -4
ّ
ى مسؤولّية الّدفاع الوطنّي، و ،هو القائد ألاعلى للقّوات املسل

ّ
 يتول
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بأغلبية ثلثي بعد مصادقة البرملان الوطن خارج لى إ الوطني الشعبي وحدات من الجيشرسال إيقرر  -0

 ،البرملان ة من غرفتيغرفكل أعضاء 

 الخارجّية لألّمة ويوّجهها،يقّرر الّسياسة  -3

 يرأس مجلس الوزراء -1

 وينهي مهامه،حسب الحالة  رئيس الحكومةالوزير ألاول أو يعين  -5

 التنظيمية،يتولى السلطة  -6

ع املراسيم الّرئاسّية، -5
ّ
 يوق

 حّق إصدار العفو وحّق تخفيض العقوبات أو اس بدالها، له -1

عب في كّل قضّية ذات أهّمّية وطنّية عن طريق الاستفتاء،  -5
ّ

 يمكنه أن يس شير الش

 يستدعي الهيئة الناخبة،   -42

 يمكن أن يقرر اجراء انتخابات رئاسية مسبقة، -44

 يبرم املعاهدات الّدولّية ويصادق عليها، -40

شريفّية -43
ّ
م أوسمة الّدولة ونياشينها وشهاداتها ال 

ّ
                .يسل

  92ادة ـــــــــامل

 (سابقا 92)
 : آلاتية في الوظائف واملهام السيمايس الجمهورّية يعّين رئ. 4

 الوظائف واملهاّم املنصوص عليها في الّدستور، -

 الوظائف املدنّية والعسكرّية في الّدولة، -
تي تتّم في مجلس الوزراء -

ّ
، حسب رئيس الحكومة الوزير ألاول أو  باقتراح من الّتعيينات ال

 ،الحالة

 الرئيس ألاول للمحكمة العليا، -
     رئيس مجلس الّدولة، -

 للحكومة، ألامين العام -

 محاف  بنك الجزائر، -
 القضاة، -

 أجهزة ألامن، مسؤولي -

  ،الوالة -

 الضبط، ألاعضاء املسيرين لسلطات -

 يعّين رئيس الجمهورّية سفراء الجمهورّية واملبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم،. 0

لين الّدبلوماسّيين ألاجانب وأوراق إنهاء مهامهم. 3
ّ
 . ي سلّم أوراق اعتماد املمث
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الوظائف يحدد قانون عضوي أعاله،   5و 1 املطتينالوظائف املنصوص عليها في  لىة إباإلضاف .1 

  . يعّين فيها رئيس الجمهوريةالقضائية ألاخرى التي 

  90ادة ـــــــــامل

(سابقا 131)
 

أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، البعض من أن يفوض للوزير ألاول لرئيس الجمهورية  يمكن .4

 .صالحياته

وأعضاء  رئيس الحكومةيجوز بأّي حال من ألاحوال أن يفّوض رئيس الجمهورّية سلطته في تعيين  ال. 0

ذين لم 
ّ
ينّص الّدستور على طريقة أخرى الحكومة وكذا رؤساء املؤّسسات الّدستورّية وأعضائها ال

 . لتعيينهم

عبّي الوطنّي، وتقرير إجراء  .0
ّ

جوء إلى الاستفتاء وحّل املجلس الش
ّ
ال يجوز أن يفّوض سلطته في الل

شريعّية قبل أوانها، وتطبيق ألاحكام املنصوص عليها في املواّد 
ّ
 421إلى  424من و  56و  55الانتخابات ال 

  . من الّدستور  451و  453و  450و  416و  426و 

  94ادة ـــــــــامل

(سابقا 132)
 

املحكمة  جتمعتإذا استحال على رئيس الجمهورّية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن،  .1

تثّبت من حقيقة هذا املانع بكّل الوسائل املالئمة، توبعد أن ، وبدون أجل بقوة القانون  الدستورية

 . على البرملان الّتصريح بثبوت املانع أعضائها بأغلبية ثالثة أرباعقترح ت

، أعضائه لرئيس الجمهورّية بأغلبّية ثلثي ُيعِلن البرملان، املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا، ثبوت املانع. 0

يوما رئيس مجلس ألامة الذي  (15)  عون بأر دولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و يكلف بتولي رئاسة الو 

 .من الدستور  422يمارس صالحياته مع مراعاة أحكام املادة 

غور باالستقالة وجوبا ( 15)في حالة استمرار املانع بعد انقضاء خمسة وأربعين . 3
ّ

ن الش
 
يوما، ُيعل

 . حسب إلاجراء املنصوص عليه في الفقرتين الّسابقتين وطبقا ألحكام الفقرات آلاتية من هذه املاّدة

غور الّنهائّي ثبت وت جوباو تجتمع املحكمة الدستورية  في حالة استقالة رئيس الجمهورّية أو وفاته،. 1
ّ

الش

ذي يجتمع وجوبا الجمهورّية،لرئاسة 
ّ
غور الّنهائّي إلى البرملان ال

ّ
غ فورا شهادة الّتصريح بالش

ّ
بل

ُ
 . وت

م خاللها يوما ( 52)مهام رئيس الدولة ملدة أقصاها تسعون تولي رئيس مجلس ألامة ي. 5
ّ
انتخابات تنظ

بعد  ،يوما( 52)ألاجل ملدة ال تتجاوز تسعون  ايمكن تمديد هذو في حالة استحالة إجراءها،  .رئاسّية

  .رأي املحكمة الدستورية أخذ

 .ال يحق لرئيس الدولة املعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية .6
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ألّي سبب كان، تجتمع  رئاسة مجلس ألامةإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورّية أو وفاته بشغور  .5

غور الّنهائّي لرئاسة الجمهورّية أغلبية ثالثة أرباع وجوبا، وتثبت ب املحكمة الدستورية
ّ

أعضائها الش

ى  .لرئيس مجلس ألامةوحصول املانع 
ّ
مهام رئيس  املحكمة الدستوريةرئيس وفي هذه الحالة، يتول

روط يضطلع رئيس الدولة املعين حسب الشروط املبين . الّدولة
ّ

ة أعاله بمهمة رئيس الدولة طبقا للش

 .ترشح لرئاسة الجمهوريةأن يوال يمكنه  .من الّدستور  422 املحّددة في الفقرات الّسابقة وفي املاّدة 

  95ادة ـــــــــامل  

 (سابقا 130)
 ال ، املحكمة الدستوريةح لالنتخابات الرئاسية موافقة يرشينال تعندما  .1

ّ
حالة في  يمكن سحبه إال

 . حالة وفاة املترشح املعنيقانونا أو في  املحكمة الدستوريةثبته تحصول مانع خطير 

تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب عند انسحاب أحد املترشحين من الدور الثاني،  .0

 . الحسبانفي 

وجوب  املحكمة الدستوريةعلن ت، قانونيأو تعرضه ملانع في حالة وفاة أحد املترشحين للدور الثاني  .0

هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة ملدة في  تمددو  ،العمليات الانتخابية من جديد إجراء كل

 . يوما( 62)أقصاها ستون 

يتولى وظيفة رئيس يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من عند تطبيق أحكام هذه املادة،  .1

 . منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمينفي الدولة، 

  . املادةشروط تطبيق هذه يحدد قانون عضوي  .5

 96ادة ـــــــــامل

 (سابقا 134)
قال أو تعّدل الحكومة القائمة إّبان حصول املانع لرئيس الجمهورّية، أو وفاته، أو ال  . 1

ُ
يمكن أن ت

شر ع رئيس الجمهورّية الجديد في ممارسة مهامه  . استقالته، حّتى ي 

ح لرئاسة الجمهورّية رئيس الحكومةيستقيل  .2
ّ

حينئذ  رئيس الحكومةيمارس وظيفة و . وجوبا إذا ترش

ذي يعّينه رئيس الّدولة
ّ
 . أحد أعضاء الحكومة ال

ألاحكام املنصوص عليها في أعاله، تطبيق  55و 51املادتين ال يمكن في الفترتين املنصوص عليهما في  .0

 .من الّدستور  032و 005و 005و 465و 466و 455و 416و 421واملواد  55من املاّدة  10و9 الفقرتين

  من 426و 421و 423و 420و 424ال يمكن، خالل هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام املواّد . 4
ّ
الدستور إال

واملجلس ألاعلى  املحكمة الدستوريةبموافقة البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا، بعد اس شارة 

  . لألمن
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 ةــــــــــاالت الاستثنائيــــــــــــالح

 97 ــادةـــــــامل

 (سابقا 136و  135)

وارئ أو الحصار. 1
ّ
ثالثين  أقصاهاملّدة ، يقّرر رئيس الجمهورّية، إذا دعت الّضرورة امللّحة، حالة الط

ورئيس املجلس الشعبي بعد اجتماع املجلس ألاعلى لألمن، واس شارة رئيس مجلس ألامة، يوما ( 32)

زمة الست باب الوضعورئيس املحكمة الدستورية،  ورئيس الحكومة، الوطني، 
ّ
 .ويّتخذ كّل الّتدابير الال

وارئ  .2
ّ
 بعد موافقة البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا ال يمكن تمديد حالة الط

ّ
 .أو الحصار، إال

وارئ وحالة الحصارقانون عضوّي يحّدد  -3
ّ
   . تنظيم حالة الط

 98 ــادةـــــــامل

 (سابقا 137) 

يقّرر رئيس الجمهورّية الحالة الاستثنائّية إذا كانت البالد مهّددة بخطر داهم يوشك أن يصيب  . 1

 . يوما( 62)ستين  أقصاها ملدة مؤّسساتها الّدستورّية أو استقاللها أو سالمة ترابها

 بعد اس شارة رئيس مجلس ألامة، . 2
ّ
 الوطني، ورئيس املجلس الشعبي ال يّتخذ مثل هذا إلاجراء إال

تخّول الحالة . والاستماع إلى املجلس ألاعلى لألمن ومجلس الوزراءورئيس املحكمة الدستورية، 

تي تستوجبها املحافظة على استقالل 
ّ
الاستثنائّية رئيس الجمهورّية أن يّتخذ إلاجراءات الاستثنائّية ال

 . الجمهوريةألاّمة ومؤّسسات 

 .في هذا الشأن خطابا لألمةس الجمهورية رئييوجه . 0

 . يجتمع البرملان وجوبا. 1

على ها ، القرارات التي اتخذها أثناء الحالة الاستثنائيةيعرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة . 5

 .املحكمة الدستورية إلبداء الرأي بشأنها

 تينالبرملان املجتمع غرفتيأعضاء  أغلبية موافقةمدة الحالة الاستثنائية إال بعد  ال يمكن تمديد. 6

 .معا

ت إعالنها. 7 تي أوجب 
ّ
كر ال

ّ
  . تنتهي الحالة الاستثنائّية، حسب ألاشكال وإلاجراءات الّسالفة الذ
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  99 ــادةـــــــامل

 (سابقا 138)

يقّرر رئيس الجمهورّية الّتعبئة العاّمة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى املجلس ألاعلى لألمن 

 . الوطنيواس شارة رئيس مجلس ألامة ورئيس املجلس الشعبي 

  133ادة ـــــــــامل

 (سابقا 139)

رتيبات املالئمة مليثاق ألامم . 1
ّ
إذا وقع ُعدوان فعلّي على البالد أو يوشك أن يقع حسبما نّصت عليه الت

املّتحدة، ُيعِلن رئيس الجمهورّية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى املجلس ألاعلى 

عبّي الوطنّي ورئيس ا
ّ

 . ملحكمة الدستوريةلألمن واس شارة رئيس مجلس ألامة ورئيس املجلس الش

 . يجتمع البرملان وجوبا. 2

                    . يوّجه رئيس الجمهورّية خطابا لألّمة ُيعِلُمها بذلك. 3

 131ادة ـــــــــامل

 (سابقا 113)

ى رئيس الجمهورّية جميع الّسلطات. 1
ّ
ف العمل بالّدستور مّدة حالة الحرب ويتول

 
 . ُيوق

 . إذا انتهت املّدة الّرئاسّية لرئيس الجمهورّية، فإنها تمّدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب. 2

باعتباره رئيس مجلس ألامة  يتولى، أو عجزه البدني املثبت ستقالة رئيس الجمهورّية أو وفاتهفي حالة ا. 0

تي تسري على رئيس 
ّ
روط نفسها ال

ّ
تي تستوجبها حالة الحرب حسب الش

ّ
رئيسا للّدولة، كّل الّصالحّيات ال

 . الجمهورّية

ى رئيس منصب رئيس الجمهورّية و رئاسة مجلس ألامةفي حالة اقتران شغور . 1
ّ
املحكمة ، يتول

روط املبّينة  الدستورية
ّ

  . هأعال وظائف رئيس الّدولة حسب الش

  132ادة ـــــــــامل

 (سابقا 111)

فاقّيات الهدنة ومعاهدات الّسلم. 4
ّ
ع رئيس الجمهورّية ات

ّ
 . يوق

قة به .0
ّ
فاقّيات املتعل

ّ
 . مايلتمس رئيس الجمهورية رأي املحكمة الدستورية بشأن الات

       . يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كّل غرفة من البرملان لتوافق عليها صراحة  .0
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ــــــــــــالفص ــــــانـــــــــــل الثــــــــــــ  يــــــــــــ

 ةـــــــــــــــــالحكوم

 130 ــادةـــــــامل

 (مادة جديدة)

 .أسفرت إلانتخابات ال شريعية عن أغلبية رئاسيةيقود الحكومة وزيرا أوال، في حال . 4

 .الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت إلانتخابات ال شريعية عن أغلبية برملانية قودي. 0

 .تتكون الحكومة من الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و من الوزراء الذين يشكلونها. 3

 

  134ادة ـــــــــامل

 (سابقا 90/1)

 ..، حسب الحالةرئيس الحكومة الوزير ألاول أو  من باقتراح رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة يعين

  135ادة ـــــــــامل

 (مكرر  )

إذا أسفرت إلانتخابات ال شريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أوال ويكلفه ب شكيل 

 .الذي يعرضه على مجلس الوزراءو  حكومة وإعداد مخطط عمل لتمثيل البرنامج الرئاس ي

 136ادة ـــــــــامل

 (سابقا 94)

عبّي الوطنّي للموافقة عليه إلى الحكومة عمل طمخطالوزير ألاول يقدم  .1
ّ

وُيجري املجلس  .املجلس الش

عبّي الوطنّي لهذا الغرض مناقشة عاّمة
ّ

  .الش

 مناقشة املجلس الشعبي الوطنيعلى ضوء  الحكومةعمل  مخططأن يكّيف الوزير ألاول يمكن  .2

               . بال شاور مع رئيس الجمهورية

الحكومة ملجلس ألاّمة مثلما وافق عليه املجلس الشعبي  عمل مخططعرضا حول الوزير ألاول يقّدم  .0

 . الوطني 

. يمكن ملجلس ألاّمة أن يصدر الئحة في هذا إلاطار  .4 
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  137ادة ـــــــــامل

 (سابقا 95)

عبّي استقالة الوزير ألاول يقّدم . 1
ّ

الحكومة لرئيس الجمهورّية في حالة عدم موافقة املجلس الش

 .عمل الحكومة مخططالوطنّي على 

       . حسب الكيفّيات نفسهاوزير أول يعّين رئيس الجمهورّية من جديد  .2

 

 138ادة ـــــــــامل

 (سابقا 96)

عبّي الوطنّي ينحّل وجوبامن  إذا لم تحُصل . 1
ّ

 .جديد موافقة املجلس الش

عبّي الوطنّي وذلك في . 2
ّ

ؤون العادّية إلى غاية انتخاب املجلس الش
ّ

تستمّر الحكومة القائمة في تسيير الش

        . أشهر( 3)أجل أقصاه ثالثة 

  139ادة ـــــــــامل

 (سابقا 97)

عبّي الوطنيّ  العملخطط موينسق  الوزير ألاول ينّفذ 
ّ

ذي صادق عليه املجلس الش
ّ
        . ال

  113 ــادةـــــــامل

 (مادة جديدة)

رئيس الجمهورية يعين  ،إذا أسفرت الانتخابات ال شريعية عن أغلبية برملانية غير ألاغلبية الرئاسية .4

 .ألاغلبية البرملانية إعداد برنامجب شكيل حكومته و  ويكلفه  ،من ألاغلبية البرملانية رئيس الحكومة

رئيس  يعينيوما،  (32) تشكيل حكومته في أجل ثالثين إلىإذا لم يصل رئيس الحكومة املعين  -0

 . جديد و يكلفه ب شكيل الحكومة رئيس حكومةالجمهورية 

حسب ان لبرملل هيقدم ثم ،في كل الحاالت، يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء. 0

 .  440و 444واملادتين  1و 3، 4الفقرات  442الشروط املنصوص عليها في املادة 

  111ادة ـــــــــامل

 (سابقا 98)

عبّي الوطنّي يأن  ، حسب الحالة،رئيس الحكومةالوزير ألاول أو يجب على . 1
ّ

قدم سنويا إلى املجلس الش

. بيانا عن الّسياسة العاّمة

 .العاّمة مناقشة عمل الحكومةتعُقب بيان الّسياسة . 2
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م هذه املناقشة بالئحة. 0 ختت 
ُ
 .يمكن أن ت

عبّي الوطنّي طبقا . 4
ّ

س رقابة يقوم به املجلس الش ب على هذه املناقشة إيداع ُملتم 
ّ
كما يمكن أن يترت

 . أدناه 465و 466و 465 ألحكام املواد 

قة ، حسب الحالة،رئيس الحكومةلوزير ألاول أو ل. 5
ّ
عبّي الوطنّي تصويتا بالث

ّ
. أن يطلب من املجلس الش

قة يقّدم  .6
ّ
 ، حسب الحالة،رئيس الحكومةلوزير ألاول أو اوفي حالة عدم املوافقة على الئحة الث

 .الحكومة استقالة

 

. أدناه 455قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام املاّدة  ،في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورّية أن يلجأ. 7

أن يقّدم إلى مجلس ألاّمة بيانا عن الّسياسة  ، حسب الحالة،رئيس الحكومةلوزير ألاول أو ل يمكن. 8

  . العاّمة

 

  112ادة ـــــــــامل

 (سابقا 99)

تي تخّولها إّياه صراحة ، ، حسب الحالةرئيس الحكومةالوزير ألاول أو يمارس 
ّ
زيادة على الّسلطات ال

        :  الّدستور، الّصالحّيات آلاتيةأحكام أخرى في 

 .عمل الحكومةو يراقب يوجه و ينسق  - 4

 .ة مع احترام ألاحكام الّدستورّيةيوّزع الّصالحّيات بين أعضاء الحكوم -0

 .القوانين والتنظيمات ينفذ -3

 .يرأس اجتماعات الحكومة -4

ع املراسيم الّتنفيذّية -5
ّ
 .يوق

أو تلك  سلطة التعيين لرئيس الجمهورية تندرج ضمنيعين في الوظائف املدنية للدولة التي ال  -6

 .هذا ألاخيرله  هافوضيالتي 

  .املرافق العموميةو  إلادارة العمومّيةيسهر على حسن سير  -7

  110ادة ـــــــــامل

 (سابقا 133)

 . أن يقّدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورّية ،، حسب الحالةرئيس الحكومةالوزير ألاول أو يمكن 
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ــــــالفص  ثـــــــــــــــــــل الثالــــــــــــ

 انـــــــــــــــالبرمل

  114ادة ـــــــــامل

 (سابقا 112)

عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة . 1
ّ

شريعّية برملان يتكّون من غرفتين، وهما املجلس الش
ّ
 . يمارس الّسلطة ال 

              . في إعداد القانون والّتصويت عليهكل غرفة من غرفتي البرملان لها السيادة  . 2

  115ادة ـــــــــامل

 (سابقا 110)

ـروط املـحـّددة في  . 1
ّ

 . من الّدستور  461و 460و 445و 442املواّد يراقب البرملان عمل الحكومة وفقا للش

عبّي الوطنّي الّرقابة املنصوص عليها . 2
ّ

 . من الّدستور  465إلى  465 من في املواّد يمارس املجلس الش

  116ادة ـــــــــامل

 (سابقا 114)
الحياة ألاشغال البرملانية وفي تتمتع املعارضة البرملانية بحقوق تمكنها من املشاركة الفعلية في  .1

 :  ال سيما منهاالسياسية، 

 والتعبير والاجتماع،حرية الرأي  -

   البرملان،بحسب نسبة التمثيل في  الاستفادة من إلاعانات املالية -

 ،ومراقبة نشاط الحكومة املشاركة الفعلية في ألاعمال ال شريعية -

 ،تمثيل يضمن لها املشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرملان، السيما رئاسة اللجان بالتداول  -

من املادة  3و 0ن يالفقرتو  455من املادة  الفقرة ألاولى طبقا ألحكام، املحكمة الدستوريةإخطار  -

 ،من الدستور  451

 . الدبلوماسية البرملانيةاملشاركة في  -

البرملان جلسة شهرية ملناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو غرفتي غرفة من تخصص كل  .2

 . مجموعات برملانية من املعارضة

  . البرملان كيفيات تطبيق هذه املادةغرفتي غرفة من لكل النظام الداخلي  حددي .0

  117ادة ـــــــــامل

 (سابقا 115)
 .وتطلعاته الشعبصاته الدستورية وفّيا لثقة يبقى البرملان في إطار اختصا
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  118ادة ـــــــــامل

 (سابقا 116)
 .النائب أو عضو مجلس ألامة كليا ملمارسة عهدتهغ يتفرّ . 1

ومجلس ألامة على أحكام تتعلق بوجوب الوطني الشعبي ملجلس النظام الداخلي لكل من اينص . 2

جان وفي املشاركة الفعلية ألعضائهما في 
ّ
تحت طائلة العقوبات املطبقة في الجلسات العامة، أشغال الل

 .الغيابحالة 

 .البرملان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها كل غرفة من غرفتيتصوت  .0

 119 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة)

 .يع القوانين حسب إجراء الاستعجالحكومة أن تطلب من البرملان املصادقة على مشار للمكن ي.4

 .كيفيات تطبيق هذه املادةيحدد قانون عضوي شروط و . 0

  123ادة ـــــــــامل

 (سابقا 117)
يغير الذي إلى حزب سياس ي، املنتمي مجلس ألامة، أو في الوطني املجلس الشعبي يجّرد املنتخب في . 1

 .من عهدته الانتخابية بقوة القانون انتخب على أساسه، طوعا الانتماء الذي 

 ويحدد قانون  ،من رئيس الغرفة املعنية وجوبا اشغور املقعد بعد إخطاره املحكمة الدستوريةعلن ت. 2

 . كيفيات استخالفه عضوي 

بعد منه بعهدته بصفة نائب يحتف  النائب الذي . 0
ُ
  . غير ُمنتماستقال من حزبه أو أ

  121ادة ـــــــــامل

 (سابقا 118)
ب أعضاء  . 1

 
عبيّ ُينتخ

ّ
 .الوطنّي عن طريق الاقتراع العام املباشر والّسري  املجلس الش

ب ثلثا. 2
 
من بمقعدين عن كل والية، أعضاء مجلس ألاّمة عن طريق الاقتراع غير املباشر والّسّرّي،  ُينتخ

 .بين أعضاء املجالس الشعبية البلدية وأعضاء املجالس الشعبية الوالئية

ـخــصـّيات والكفاءات يعّين . 3
ّ

لث آلاخـر من أعـضاء مـجـلس ألاّمـة مـن بـيـن الـش
ّ
رئيس الجمهورّيـة الـثـ

 .في املجاالت العلمية واملهنية والاقتصادية والاجتماعيةالوطنّية 
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  122ادة ـــــــــامل

 (سابقا 119)
عبّي الوطنّي لعهدة مدتها  . 1

ّ
ب املجلس الش

 
. سنوات( 5)خمس  ينتخ

 .سنوات( 6)تحّدد عهدة مجلس ألاّمة بمّدة سّت . 2

. سنوات( 3)تجّدد تشكيلة مجلس ألاّمة بالّنصف كّل ثالث . 0

 في ظروف خطيرة جّدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادّية. 4
ّ
 . ال يمكن تمديد عهدة البرملان إال

ين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورّية وُيثِبت البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعت. 5

 واس شارة 
ّ
  . املحكمة الدستورية

 .ال يمكن ألحد ممارسة أكثر من عهدتين برملانيتين منفصلتين أو متتاليتين .6

  120ادة ـــــــــامل

 (سابقا 123)
تحّدد كيفّيات انتخاب الّنّواب وكيفّيات انتخاب أعضاء مجلس ألاّمة أو تعيينهم، وشروط قابلّيتهم 

بموجب قانون لالنتخاب، ونظام عدم قابلّيتهم لالنتخاب، وحاالت الّتنافي، ونظام التعويضات البرملانية، 

 . عضوّي 

  124ادة ـــــــــامل

 (سابقا 121)
         .ةحـدعلى  غرفة وأعضاء مجلس ألاّمة من اختصاص كّل إثبات عضوّية الّنّواب 

  125ادة ـــــــــامل

 (سابقا 122)
        . أو وظائف أخرى  عهداتالّنائب وعضو مجلس ألاّمة وطنّية، وال يمكن الجمع بينها وبين  عهدة

  126ادة ـــــــــامل

 (سابقا 120)
 عهدته يتعّرض لسقوط شروط قابلّية انتخابه أو يفقدها كل نائب أو عضو مجلس ألاّمة ال يستوفي. 1

 .البرملانّية

عبّي الوطنّي أو مجلس ألاّمة، حسب الحالة، هذا الّسقوط. 2 
ّ

  . بأغلبّية أعضائه يقّرر املجلس الش
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  127ادة ـــــــــامل

 (سابقا 124)
ذين يمكنهم تجريده من  الّنائب. 1

ّ
إن اقترف فعال عهدته أو عضو مجلس ألاّمة مسؤول أمام زمالئه ال

 .بشرفهاُيخّل 

تي يتعّرض فيها أّي نائب أو عضو مجلس  يحّدد الّنظام الّداخلي. 2
ّ
روط ال

ّ
لكّل واحدة من الغرفتين، الش

عبّي الوطنّي أو مجلس ألاّمة بأغلبّية ألاّمة لاقصاء، 
ّ

ويقّرر هذا إلاقصاء، حسب الحالة، املجلس الش

   . أعضائه، دون املساس بجميع املتابعات ألاخرى الواردة في القانون 

  128ادة ـــــــــامل

 (سابقا 125)
تي يقبل فيها البرملان استقالة أحد أعضائه الشروطيحّدد قانون عضوّي 

ّ
  . ال

  129 ــادةـــــــامل

 (سابقا 126)
 .يتمتع عضو البرملان بالحصانة بالنسبة لألعمال املرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور  

  103 ــادةـــــــامل

 (سابقا 127)
البرملانية بعد تنازل بمهامه ألاعمال غير املرتبطة  عنمحل متابعة قضائية عضو البرملان يمكن أن يكون 

 .من املعني عن حصانته صريح

جهات إلاخطار اخطار املحكمة الدستورية إلصدار قرار  بشأن في حال عدم التنازل عن الحصانة يمكن 

 .رفع الحصانة من عدمها

  101ادة ـــــــــامل

 (سابقا 128)
ويخطر حالة تلّبس أحد الّنّواب أو أحد أعضاء مجلس ألاّمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، في   .4

عبّي الوطنّي، أو مكتب مجلس ألاّمة، حسب الحالة، فورا
ّ

 . بذلك مكتب املجلس الش

ر أن يطلب إيقاف املتابعة وإطالق سراح الّنائب أو. 2
 
عضو مجلس ألاّمة، على أن  يمكن املكتب املخط

  . أعاله 431يعمل فيما بعد بأحكام املاّدة 
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  102ادة ـــــــــامل

 (سابقا 129)
        . يحّدد قانون عضوّي شروط استخالف الّنائب أو عضو مجلس ألاّمة في حالة شغور مقعده 

  100ادة ـــــــــامل

 (سابقا 103)
شريعّية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر تبتدئ . 1

ّ
املحكمة إعالن تاريخ يلي الذي ( 45)الفترة ال 

 . تحت رئاسة أكبر الّنّواب سّنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهمالنتائج،  الدستورية

ل لجانه. 2
ّ
عبّي الوطنّي مكتبه ويشك

ّ
نتِخب املجلس الش  . ي 

كر على مجلس ألاّمة. 0
ّ
  . تطّبق ألاحكام الّسابقة الذ

  104ادة ـــــــــامل

 (سابقا 101)
1 . 

 
عبّي الوطنّي لُينتخ

ّ
شريعّيةلفترة ب رئيس املجلس الش

ّ
 .ال 

ب رئيس مجلس ألاّمة بعد كّل تجديد جزئّي ل شكيلة املجلس. 2 
 
ويتعين أن تتوافر فيه الشروط ، ُينتخ

 .من الدستور  54املادة املنصوص عليها في 

  105ادة ـــــــــامل

 (سابقا 102)
عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة، وعملهما، وكذا. 1

ّ
العالقات  يحّدد قانون عضوّي تنظيم املجلس الش

 .الوظيفّية بينهما وبين الحكومة

 .يحّدد القانون ميزانّية الغرفتين. 2

عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة من  كليعّد . 0
ّ

 .نظامه الداخلي ويصادق عليهاملجلس الش

 

  106ادة ـــــــــامل

 (سابقا 100)
 . جلسات البرملان عالنّية. 1

تي يحّددها القانون العضوّي  البرملان تدّون مداوالت. 2
ّ
روط ال

ّ
. في محاضر تنشر طبقا للش

عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من  يمكن كل من املجلس. 0 
ّ

، أو رئيسهالش

                    . ، حسب الحالةرئيس الحكومة  وأالوزير ألاول  الحاضرين، أو بطلب من أعضائهأغلبّية   من 



41 
 

  107ادة ـــــــــامل

 (سابقا 104)
ل يُ . 1

ّ
عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة كل من شك

ّ
 .نظامه الداخلي الّدائمة في إطار لجانهاملجلس الش

يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعالم مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع . 2

 . معين

 . عالميةستالا تخضع لها البعثة غرفة من الغرفتين ألاحكام التي لكل يحدد النظام الداخلي . 0

  108ادة ـــــــــامل

 (سابقا 105)
ثاني يوم عمل وتبتدئ في أشهر، ( 42)يجتمع البرملان في دورة عادية واحدة كّل سنة، مدتها عشرة . 1

 .وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو ،شهر سبتمبرمن 

طلب تمديد الدورة العادية أليام معدودة ، ، حسب الحالةرئيس الحكومة  ألاول اوالوزير يمكن . 0

 .جدول ألاعماللغرض الانتهاء من دراسة نقطة في 

 .يمكن أن يجتمع البرملان في دورة غير عادّية بمبادرة من رئيس الجمهورّية. 0

رئيس   الوزير ألاول اوكذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورّية بطلب من  البرملان يمكن. 4

عبّي الوطنيّ  بطلب من ثلثيأو  ، حسب الحالة،الحكومة
ّ

 . أعضاء املجلس الش

ذي استدعي من أجله. 5 
ّ
م الّدورة غير العادّية بمجّرد ما يس نفد البرملان جدول ألاعمال ال ت   .تخت 

  109ادة ـــــــــامل

 (سابقا 143)
تي يخّصصها له الّدستور، وكذلك في املجاالت آلاتية

ّ
  : يشرع البرملان في امليادين ال

حقوق ألاشخاص وواجباتهم ألاساسّية، ال سّيما نظام الحّرّيات العمومّية، وحماية الحّرّيات  - 4

 الفردّية، وواجبات املواطنين، 

خصّية، و  - 0
ّ

قة بقانون ألاحوال الش
ّ
الق قانون القواعد العاّمة املتعل

ّ
 ألاسرة، ال سّيما الّزواج، والط

ركات، النسبو 
ّ
 وألاهلّية، والت

 شروط استقرار ألاشخاص، -3

ق بالجنسّية، - 1
ّ
شريع ألاساس ّي املتعل

ّ
 ال 

قة بوضعّية ألاجانب،  - 5
ّ
 القواعد العاّمة املتعل

قة بإنشاء الهيئات القضائّية،القواعد  - 6
ّ
 املتعل



42 
 

القواعد العامة لقانون العقوبات، وإلاجراءات الجزائّية، ال سّيما تحديد الجنايات والجنح،  - 5

امل، وتسليم املجرمين، ونظام الّسجون،
ّ

 والعقوبات املختلفة املطابقة لها، والعفو الش

 وطرق الّتنفيذ، القواعد العاّمة لاجراءات املدنّية وإلادارية - 1

       نظام الالتزامات املدنّية والّتجارّية ونظام امللكّية، -5

 ،بالصفقات العموميةالقواعد العامة املتعلقة  -10

 الّتقسيم إلاقليمّي للبالد،  - 11

 املالية،قوانين  التصويت على - 12

 تحديد أسسها و نسبها و تحصيلها، قوق املختلفة، و الحإحداث الضرائب والجبايات والرسوم و  - 13

 الّنظام الجمركّي، - 14

 نظام إصدار الّنقود، ونظام البنوك والقرض والّتأمينات، - 15

قة بالّتعليم، والبحث العلمّي، - 16
ّ
 القواعد العاّمة املتعل

ان، -17
ّ
قة بالّصّحة العمومّية والسك

ّ
 القواعد العاّمة املتعل

قة بقانون العمل والّضمان الاجتماعّي، وممارسة الحّق الّنقابّي،القواعد العاّمة  - 18
ّ
 املتعل

قة بالبيئة وإطار املعيشة، والّتهيئة العمرانّية، - 19
ّ
 القواعد العاّمة املتعل

روة الحيوانّية والّنباتّية، - 20
ّ
قة بحماية الث

ّ
 القواعد العاّمة املتعل

قافّي  - 21
ّ
راث الث

ّ
 والّتاريخّي واملحافظة عليه،حماية الت

 الّنظام العاّم للغابات وألاراض ي الّرعوّية، - 22

 الّنظام العاّم للمياه، - 23

 ،و الطاقات املتجددة الّنظام العاّم للمناجم واملحروقات، -24

 الّنظام العقارّي، - 25

فين، والقانون ألاساس ّي العاّم  - 26
ّ
 ،ةالعموميّ  ةللوظيفالّضمانات ألاساسّية للموظ

حة،  - 27
ّ
قة بالّدفاع الوطنّي واستعمال الّسلطات املدنّية للقوات املسل

ّ
 القواعد العاّمة املتعل

 قواعد نقل امللكّية من القطاع العاّم إلى القطاع الخاّص، - 28

 إنشاء فئات املؤّسسات، - 29

شريفيّ  - 30
ّ
    .ةإنشاء أوسمة الّدولة ونياشينها وألقابها ال 
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  143ادة ـــــــــامل

  (سابقا 141)
إضافة إلى املجاالت املخّصصة للقوانين العضوّية بموجب الّدستور، يشّرع البرملان بقوانين عضوّية . 4

  :  في املجاالت آلاتية

 تنظيم الّسلطات العمومّية، وعملها، -

 نظام الانتخابات، -

ق باألحزاب  - 
ّ
 الّسياسّية،القانون املتعل

ق باإلعالم، - 
ّ
 القانون املتعل

 القانون ألاساس ّي للقضاء، والّتنظيم القضائّي، -

ق بقوانين املالّية -
ّ
 . القانون املتعل

 . وألعضاء مجلس ألامة باألغلبّية املطلقة للّنّوابتتّم املصادقة على القانون العضوّي . 0

املحكمة ّدستور من طرف لل مطابقتهملراقبة  إصداره قبل يخضع القانون العضوّي . 3

 .الدستورية

  141 ــادةـــــــامل

  (سابقا 140)
 . يمارس رئيس الجمهورّية الّسلطة الّتنظيمّية في املسائل غير املخّصصة للقانون . 1

ذي يعود لرئيس الحكومة نفيذيندرج ت. 2
ّ
 .القوانين في املجال الّتنظيمّي ال

  142ادة ـــــــــامل

 (سابقا 142)
عبّي الوطنيّ  شغور حالة مسائل عاجلة في في يشّرع بأوامر لرئيس الجمهورّية أن . 1

ّ
أو خالل  املجلس الش

 .مجلس الدولةبعد رأي  العهدة البرملانية

خذها على كّل غرفة من  ألاوامر  يعرض رئيس الجمهورّية. 0
ّ
تي ات

ّ
    . عليها توافقدورة له ل أول البرملان ال

تي ال يوافق عليها البرملان. 3
ّ
ــّد الغية ألاوامر ال  .تع 

 . من الّدستور  420املذكورة في املاّدة ثنائّية يمكن رئيس الجمهورّية أن يشّرع بأوامر في الحالة الاست. 4 

  . تّتخذ ألاوامر في مجلس الوزراء. 5
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  140ادة ـــــــــامل

 (سابقا 106)
والنواب وأعضاء مجلس ألامة حّق املبادرة  ، حسب الحالة،رئيس الحكومةالوزير ألاول أو لكّل من . 4

 . بالقوانين

الوزير ألاول أو تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الّدولة، ثّم يودعها . 2

عبّي الوطنّي  ، حسب الحالة،رئيس الحكومة
ّ

  . أو مكتب مجلس ألامةمكتب املجلس الش

  144ادة ـــــــــامل

 (سابقا 107)
مكتب مجلس وتهيئة إلاقليم والتقسيم إلاقليمي تودع مشاريع القوانين املتعلقة بالتنظيم املحلي . 1

 . ألامة

تودع كل مشاريع القوانين ألاخرى مكتب املجلس الشعبي الفقرة أعاله، باستثناء الحاالت املبّينة في . 2

                                     . الوطني

. 

  145ادة ـــــــــامل

 (سابقا 108)
يكون كل مشروع أو اقتراح قانون يجب أن  أعاله، 411من املادة مع مراعاة أحكام الفقرة ألاولى . 1

عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة، 
ّ

 . حّتى تتّم املصادقة عليهعلى الّتوالي موضوع مناقشة من طرف املجلس الش

عبّي الوطنّي على الّنّص الذي . 0
ّ

يعرضه عليه تنصّب مناقشة مشاريع القوانين من طرف املجلس الش

 411املادة في املسائل املنصوص عليها عليه مجلس ألامة في صادق أو على النص الذي  رئيس الحكومة

 .أعاله

غرفة كل  تناقش. صّوتت عليه الغرفة ألاخرى تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي . 3 

 . صّوتت عليه الغرفة ألاخرى وتصادق عليهالنص الذي 

بأغلبية الوطني صّوت عليه املجلس الشعبي يصادق مجلس ألامة على النص الذي كل الحاالت، وفي . 1

اريع القوانين العادية أو باألغلبية املطلقة بالنسبة ملشاريع القوانين أعضائه الحاضرين بالنسبة ملش

 . العضوية

اجتماع لجنة م ساوية ألاعضاء تتكون  رئيس الحكومةيطلب حالة حدوث خالف بين الغرفتين، في . 5

يتعلق باألحكام القتراح نص يوما، ( 45)أجل أقصاه خمسة عشر في كلتا الغرفتين،  منمن أعضاء 

 . يوما( 45)أجل أقصاه خمسة عشر اللجنة نقاشاتها في وتنهي محل الخالف، 
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6 . 
ّ
تعرض الحكومة هذا الّنّص على الغرفتين للمصادقة عليه، وال يمكن إدخال أّي تعديل عليه إال

 . بموافقة الحكومة

الوطني لب من املجلس الشعبي يمكن الحكومة أن تطي حالة استمرار الخالف بين الغرفتين، ف. 5

أعدته اللجنة امل ساوية بالنص الذي الوطني يأخذ املجلس الشعبي هذه الحالة وفي . الفصل نهائيا

 . صوت عليهبالنص ألاخير الذي إذا تعذر ذلك، أو، ألاعضاء 

 . طبقا للفقرة السابقةالوطني سحب النص إذا لم تخطر الحكومة املجلس الشعبي ي. 1

  146 ــادةـــــــامل

 (سابقا 13/11/12الفقرات  108)
 . يوما من تاريخ إيداعه( 55)يصادق البرملان على قانون املالّية في مّدة أقصاها خمسة وسبعون . 1

   في حالة عدم املصادقة عليه في ألاجل املحّدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورّية مشروع الحكومة. 2

 .بأمر

 .من الّدستور  435املاّدة  املشار إليهنون العضوّي تحّدد إلاجراءات ألاخرى بموجب القا. 0

  147ادة ـــــــــامل                                                                                                                                                                                                                  

 (سابقا 109)
ل اقتراح أّي قانون ال  ، يكون مضمونه أو ن يجته تخفيض أو تعديل لقانون يقدمه أعضاء البرملانُيقب 

 إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الّزيادة في إيرادات 
ّ
املوارد العمومّية، أو زيادة الّنفقات العمومـــّيـة، إال

مّية تساوي على ألاقّل املبالغ املقترح الّدولة، أو توفير مبالغ مالّية في فصل آخر من الّنفقات العمو 

 .إنفاقها

  148 ــادةـــــــامل

 (سابقا 144)
مه إّياه( 32)ُيصِدر رئيس الجمهورّية القانون في أجل ثالثين . 1

ّ
 . يوما، ابتداء من تاريخ تسل

رت سلطة من الّسلطات املنصوص عليها في . 2
 
خط

 
ه إذا أ

ّ
، الدستوريةاملحكمة  أدناه 451املاّدة غير أن

تي  املحكمة الدستوريةفي ذلك  تفصلقبل صدور القانون، يوقف هذا ألاجل حّتى 
ّ
روط ال

ّ
وفق الش

  .022املادة  و  455املاّدة تحّددها 
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  149ادة ـــــــــامل

 (سابقا 145)
الثين  قراءةيمكن رئيس الجمهورّية أن يطلب  .  1

ّ
( 32)ثانية في قانون تّم الّتصويت عليه في غضون الث

 . املصادقة عليهيوما املوالية لتاريخ 

 بأغلبيّ  تتم املصادقة علىال في هذه الحالة . 0
ّ
عبّي الوطنّي  ة ثلثيالقانون إال

ّ
وأعضاء أعضاء املجلس الش

  . مجلس ألامة

  153ادة ـــــــــامل

 (سابقا 146)
  . يمكن رئيس الجمهورّية أن يوّجه خطابا إلى البرملان

  151ادة ـــــــــامل

 (سابقا 147)
عبّي الوطنّي، أو إجراء انتخابات تشريعّية قبل . 1

ّ
يمكن رئيس الجمهورّية أن يقّرر حّل املجلس الش

عبّي الوطنّي، ورئيس أوانها، بعد اس شارة رئيس مجلس ألاّمة، 
ّ

 ،املحكمة الدستوريةورئيس املجلس الش

  . ، حسب الحالةرئيس الحكومةالوزير ألاول أو  و

تنظيمها في هذا  وإذا تعذر  ،أشهر( 3)هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثالثة  تجرى   .2

                 . املحكمة الدستورية أخذ رأيبعد أشهر ( 3)ألجل أقصاه ثالثة املدة  هذه يمكن تمديد ،جلألا 

  152ة ادـــــــــامل

 (سابقا 148)
يمكن البرملان أن يفتح مناقشة حول الّسياسة الخارجّية بناء على طلب رئيس الجمهورّية أو رئيس .  1

 .إحدى الغرفتين

يمكن أن تتّوج هذه املناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرملان، املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا،  .2

غها إلى رئيس الجمهورّية
ّ
        . الئحة يبل

  150ادة ـــــــــامل

 (سابقا 149)
حاد، واملعاهدات 

ّ
فاقّيات الهدنة، ومعاهدات الّسلم، والّتحالف والات

ّ
يصادق رئيس الجمهورّية على ات

ب عليها نفقات غير 
ّ
تي تترت

ّ
قة بقانون ألاشخاص، واملعاهدات ال

ّ
قة بحدود الّدولة واملعاهدات املتعل

ّ
املتعل

طراف املتعلقة بمناطق التبادل الحر والاتفاقات الثنائية أو املتعددة ألا واردة في ميزانّية الّدولة، 

              . والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كّل غرفة من البرملان صراحة
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  154ادة ـــــــــامل

 (سابقا 153)
روط املنصوص عليها في الّدستور، 

ّ
تي يصادق عليها رئيس الجمهورّية، حسب الش

ّ
 تسمو املعاهدات ال

 . على القانون 

 155 ــادةـــــــامل 

 .  تقدم الحكومة املعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرملان عند ممارسة مهامه الرقابية

  156ادة ـــــــــامل

 (سابقا 179)
تي أقّرتها لكّل سنة . 1

ّ
تقّدم الحكومة لكّل غرفة من البرملان عرضا عن استعمال الاعتمادات املالّية ال

 . مالّية

تم الّسنة املالّية فيما يخّص البرملان، بالّتصويت على قانون يتضّمن تسوية ميزانّية الّسنة املالّية . 2 خت 
ُ
ت

ل كّل غرفة من البرملان  . املعنّية من ِقب 

  157 ــادةـــــــامل

(151/2) 
 .حول كل مسألة تتعلق باملصلحة العامة أعضاء الحكومةللجان البرملانية سماع  يمكن

  158ادة ـــــــــامل

(سابقا 152)
 

 . يمكن أعضاء البرملان أن يوّجهوا أّي سؤال شفوّي أو كتابّي إلى أّي عضو في الحكومة  .4

 .يوما( 32)يكون الجواب عن الّسؤال الكتابّي كتابّيا خالل أجل أقصاه ثالثون . 2

 بالنسبة لألسئلة الشفوية، . 3
ّ
  . يوما( 32)يتعدى أجل الجواب ثالثين يجب أال

جلسة أسبوعية تخصص ألجوبة بالتداول، ومجلس ألامة، الوطني كل من املجلس الشعبي  يعقد. 1

 .ألاسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس ألامةالحكومة على 

إذا رأت أّي من الغرفتين أّن جواب عضو الحكومة، شفوّيا كان أو كتابّيا، يبّرر إجراء مناقشة، .  5

عـبّي الوطنّي ومجلس 
ّ
تي ينّص عليها الّنظام الّداخلّي للمجلس الـشـ

ّ
روط ال

ّ
تجري املناقشة حسب الش

 . ألاّمة

تي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرملانتنشر ألاسئلة و. 6
ّ
روط ال

ّ
 .ألاجوبة طبقا للش
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  159ادة ـــــــــامل
 (سابقا 183)

يمكن كّل غرفة من البرملان، في إطار اختصاصاتها، أن تنش ئ في أّي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات  -4

 . مصلحة عاّمة

 .إجراء قضائيال يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل  -0

  163ادة ـــــــــامل

 (سابقا 151)

تنفيذ  حالمسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن  ةأي يمكن أعضاء البرملان استجواب الحكومة في

  . يوما( 32)ويكون الجواب خالل أجل أقصاه ثالثون  .القوانين

 161ادة ـــــــــامل

 (سابقا 150)

عبّي الوطنّي لدى مناقشته بيان الّسياسة العاّمة، . 1
ّ

أن يصّوت  استجواب أو على إثريمكن املجلس الش

 . على ملتمس رقابة ينصّب على مـسـؤولــّيـة الحكومة

عه ُسُبع . 2
ّ
 إذا وق

ّ
 .ألاقّل عدد الّنّواب على ال ُيقبل هذا امللتمس إال

 162ادة ـــــــــامل

 (0 كفقرة 167ضم املادة )  

 (سابقا 154)

 .الّنّواب تتّم املوافقة على ملتمس الّرقابة بتصويت أغلبّية ثلثي .4

 بعد ثالثة  .0
ّ
 . أّيام من تاريخ إيداع ملتمس الّرقابة ( 3)ال يتّم الّتصويت إال

عبّي الوطنّي على ملتمس الّرقابة، يقّدم رئيس الحكومة .3
ّ

استقالة الحكومة إلى  إذا صادق املجلس الش

 الجمهورّيةرئيس 
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ــــالفص  عــــــــــــــــــــــــــــالراب لــــــــــــ

ـــــــالقض  اءــــــــــــ

  160 ــادةـــــــامل

 (سابقا 156)
 ،ةمستقل سلطة القضاء  -4

 .ال يخضع إال للقانون  ،القاض ي مستقل  -0

  164ادة ـــــــــامل

 (سابقا 157)
 .املواطنين طبقا للدستور  حقوق و حريات و  املجتمع يحمي القضاء 

 165ادة ـــــــــامل

 (سابقا 158) 
رعّية واملساواة علىالقضاء يقوم . 1

ّ
  .أساس مبادئ الش

 .القضاء متاح للجميع. 2

 .تطبيقهيضمن القانون التقاض ي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات  .0

  166ادة ـــــــــامل

 (سابقا 159)
 .الشعبيصدر القضاء أحكامه باسم 

  167ادة ـــــــــامل

 (سابقا 163)
خصّيةملتخضع العقوبات الجزائّية 

ّ
رعّية والش

ّ
 .بدأي الش

  168ادة ـــــــــامل

 (سابقا 161)
 .قرارات السلطات إلاداريةفي  الطعون  يفينظر القضاء 

  169ادة ـــــــــامل

 (سابقا 162)
ل ألاحكام . 4

ّ
 .القضائيةوألاوامر تعل

ق  .2
 
 .نّيةعلفي جلسات  األحكام القضائيةبُينط
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  173ادة ـــــــــامل

 (سابقا 164)
تي يحّددها  وفقمساعدون شعبّيون  هم القضائيةمهامفي ممارسة القضاة  ُيساعديمكن أن 

ّ
روط ال

ّ
الش

 . القانون 

  171ادة ـــــــــامل

 (سابقا 165)
عليها، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات يلتزم القاض ي في ممارسة وظيفته بتطبيق املعاهدات املصادق 

 .املحكمة الدستورية

  172 ــادةـــــــامل

 (سابقا 166)
 .الفقرة الثانية أدناهفي حددة املالشروط  ضمنإال قاض ي الحكم غير قابل للنقل  .1

أثناء ال يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، و ، القاض ي ال يعزل  .2

الضمانات التي يحددها القانون بقرار معلل من  إال في الحاالت وطبقممارسة مهامه أو بمناسبتها، 

 .املجلس ألاعلى للقضاء

 .مساس باستقالليته حالة تعرضه ألي في يخطر القاض ي املجلس ألاعلى للقضاء  .0

 .تحمي الدولة القاض ي وتجعله في منأى عن إلاحتياج. 1

 .كيفيات تطبيق هذه املادة عضوي قانون يحدد  .5

  170ادة ـــــــــامل 

 (سابقا 167)
 .ويلتزم بواجب التحف  .يمتنع القاض ي عن كل ما يخل بواجبات الاستقاللية والنزاهة. 4

وفق ألاشكال وإلاجراءات التي  ملهمته، أدائهعن كيفّية  القاض ي مسؤول أمام املجلس ألاعلى للقضاء. 0

 . يحددها القانون 

  174ادة ـــــــــامل

 (سابقا 168)
  . يحمي القانون املتقاض ي من أّي تعّسف يصدر عن القاض ي
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  175ادة ـــــــــامل

 (سابقا 169)
  . الحّق في الّدفاع معترف به. 4

  . الحّق في الّدفاع مضمون في القضايا الجزائّية. 0

  176ادة ـــــــــامل

  (سابقا 173)
 وتمكنه من ،تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوطمن الضمانات القانونية التي يستفيد املحامي 

  . إطار القانون ممارسة مهنته بكل حرية في 

   177 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

  .أن يستعين بمحام يمكنهالجهات القضائية، و  أمامبحقوقه  املطالبةللمتقاض ي  يحق

 178ادة ـــــــــامل
 (سابقا 160) 

روف، مطالبةكّل أجهزة الّدولة املختّصة . 4
ّ
تنفيذ بالسهر على  في كّل وقت وفي كّل مكان، وفي جميع الظ

 .أحكام القضاء

   .يعاقب القانون كل من يمس باستقاللية القاض ي، أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها. 0

  179ادة ـــــــــامل

 (سابقا 171)
ل املحكمة العليا الهيئة املقّومة ألعمال املجالس القضائّية واملحاكم. 4

ّ
 .تمث

الجهات و  واملحاكم إلاداريةلالستئناف املحاكم إلادارية  يمثل مجلس الدولة الهيئة املقومة ألعمال. 0

 .داريةالفاصلة في املواد إلا ألاخرى 

الاجتهاد القضائّي في جميع أنحاء البالد ويسهران على تضمن املحكمة العليا ومجلس الّدولة توحيد . 3

 .احترام القانون 

وهيئات القضاء حاالت تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي تفصل محكمة التنازع في . 1

 . إلاداري 

 .يحّدد قانون عضوّي تنظيم و سير و اختصاصات املحكمة العليا، مجلس الّدولة، ومحكمة الّتنازع -5
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  183ادة ـــــــــامل
 (مادة جديدة)

 .القضاءيضمن املجلس ألاعلى للقضاء استقاللية  .1

 .يرأس رئيس الجمهورية املجلس ألاعلى للقضاء -0

 .يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس ألاول للمحكمة العليا برئاسة املجلس-

  : ي شكل املجلس ألاعلى للقضاء من  .0

  ،نائبا للرئيس لمحكمة العلياألاول لرئيس ال -

  رئيس مجلس الدولة، -

  :قاضيا ينتخبون من طرف زمالئهم حسب التوزيع آلاتي( 45)خمسة عشر  - 

من ( 4)للحكم وقاض واحد ( 0)قضاة من املحكمة العليا، من بينهم قاضيين اثنين ( 3)ثالثة  -

  النيابة العامة،

  ،(4)للحكم ومحاف  الدولة ( 0)بينهم قاضيين اثنين قضاة من مجلس الدولة، من ( 3)ثالثة  -

من ( 4)للحكم وقاض واحد ( 0)قضاة من املجالس القضائية، من بينهم قاضيين اثنين( 3)ثالثة  -

 النيابة العامة، 

قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيين  قضاة من الجهات القضائية إلادارية غير( 3)ثالثة  -

 ،(4)  الدولة للحكم ومحاف( 0)اثنين 

( 0)قضاة من املحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيين اثنين( 3)ثالثة   -

  من النيابة العامة،( 4)للحكم وقاض واحد 

منهم يختارون من ( 0)شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنين ( 6)ست  -

ون من طرف رئيس املجلس الشعبي الوطني من غير يختار ( 0)طرف رئيس الجمهورية، واثنين 

  يختارون من طرف رئيس مجلس ألامة من غير أعضائه،( 0)النواب، واثنين 

 .رئيس املجلس الوطني لحقوق إلانسان -

 .يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء املجلس ألاعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله -0

  181ادة ـــــــــامل

 (سابقا 174)

 مسارهم ويقرر املجلس ألاعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم . 1

  .الوظيفي
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لمجلس ألاعلى ل رأي مطابق بعدفي الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاس ي  يتم التعيين .2

 .للقضاء

  .يسهر على احترام أحكام القانون ألاساس ي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة .0

  182ادة ـــــــــامل

 (سابقا 175)

 . يبدي املجلس ألاعلى للقضاء رأيا اس شارّيا قبلّيا في ممارسة رئيس الجمهورّية حّق العفو

 

 

 ة العليا للدولةـاملحكم

  180ادة ـــــــــامل

 (سابقا 177)
يمكن تكييفها خيانة عظمى والتي يرتكبها رئيس  تيفعال البالنظر في ألا  العليا للّدولةحكمة امل تختص  .1

 .الجمهورية أثناء ممارسة عهدته

تي يرتكب العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنحمة املحكتختص  .2
ّ
 رئيس الحكومة بمناسبة تأديةها ال

 .مهامه

 املحكمة العليا للّدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك إلاجراءات املطّبقةيحّدد قانون عضوّي تشكيلة . 3

  . أمامها

 عــــــــــــــــــــــــراباب الــــــــــــــــالب

 ةــــــــــات الرقابــــــــــــــــــــمؤسس

  184ادة ـــــــــامل

 (سابقا 181)
فة بالّتحقيق في 

ّ
شريعّي ا مطابقةاملؤسسات الّدستورّية وأجهزة الّرقابة مكل

ّ
 نظيميوالتّ لعمل ال 

. استخدام الوسائل املاّدّية وألاموال العمومّية وتسييرها كيفياتّدستور، وفي لل
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ــــــــــــالفص  ل ألاول ــــــــــــ

 ةــــــــــــة الدستوريــــــــــــــــــاملحكم

  185 ــادةـــــــامل

 (سابقا 182) 

 .الّدستور  بضمان احترام مكلفةقلة مست مؤسسة دستوريةالحكمة امل .1

 .ونشاط السلطات العموميةاملؤسسات املحكمة الدستورية سير تضبط  .2

 .تحدد املحكمة الدستورية قواعد عملها .3

  186ادة ـــــــــامل

 (سابقا 180)
 : عضوا( 40)عشر من اثني  الدستوريةاملحكمة ت شكل 

  .من بينهم رئيس املحكمةيعّينهم رئيس الجمهورّية أعضاء ( 1)أربعة  -

 ينتخبه مجلس الّدولة( 4) عضو واحد، و من بين أعضائها تنتخبه املحكمة العليا( 4) عضو واحد -

 ، من بين أعضائه

  .أعضاء ينتخبون باإلقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري (6)ستة  -

 

  187ادة ـــــــــامل

 (سابقا 184)
 :املنتخب أو املعين املحكمة الدستورية في عضوشترط يُ  . 1

 انتخابه أو تعيينه،يوم كاملة  سنة  ( 52)خمسين بلوغ  - 

 .سنة( 02)عشرين التمتع بخبرة في القانون الدستوري ال تقل عن -

 .عليه بسبب جريمة االتمتع بالحقوق املدنية والسياسية، وأال يكون محكوم - 

 .عدم الانتماء الحزبي - 

فون عن ممارسة أّي عضوّية أو أّي  املحكمة الّدستورّيةبمجّرد انتخاب أعضاء . 2
ّ
أو تعيينهم، يتوق

 . نشاط آخر أو مهنة حرةأو أي وظيفة أو تكليف أو مهّمة أخرى، 
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  188ادة ـــــــــامل 

 (سابقا 180)
أن  على ،سنوات( 6)لعهدة واحدة مّدتها ست املحكمة الدستورية يعّين رئيس الجمهورّية رئيس  .4

 .باستثناء شرط السن من الدستور  54الشروط املنصوص عليها في املادة  تتوافر فيه

سنوات، ويجّدد نصف عدد ( 6)بمهاّمهم مّرة واحدة مّدتها ست  املحكمة الدستوريةيضطلع أعضاء . 2

 . سنوات( 3)كّل ثالث  املحكمة الدستوريةأعضاء 

 .يزئجوكيفيات التجديد ال شروطلدستورية يحدد النظام الداخلي للمحكمة ا .0

  189 ــادةـــــــامل

    (سابقا 185)
 . ألاعمال املرتبطة بممارسة مهامهم عنيتمتع أعضاء املحكمة الدستورية بالحصانة . 1

يكون عضو املحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب ألاعمال غير املرتبطة يمكن أن ال . 2

 .بممارسة مهامه إال ب نازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من املحكمة الدستورية

 .انةرفع الحصإجراءات يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية . 0 

  193ادة ـــــــــامل

 (سابقا 186)
 املحكمةتفِصل الدستور،  أخرى فيخولتها إياها صراحة أحكام باإلضافة إلى الاختصاصات التي . 1

 . والتنظيمات وألاوامر دستورية املعاهدات والقوانين في  الدستورية بقرار

قبل املصادقة عليها، والقوانين قبل يمكن إخطار املحكمة الدستورية بشأن دستورية املعاهدات . 0

 .إصدارها

 .يمكن إخطار املحكمة الدستورية بشأن دستورية ألاوامر والتنظيمات خالل شهر من تاريخ نشرها. 3

تفصل املحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع املعاهدات، ضمن الشروط . 1

 .3و 0املحددة على التوالي في الفقرتين 

بعد لدستور لالقوانين العضوّية  مطابقةُيخِطر رئيس الجمهورّية املحكمة الدستورية وجوبا، حول . 5

 .كله النصبشأن وتفصل املحكمة الدستورية بقرار . أن يصـادق عـــليهـا البرملان

، حسب لدستور ل لكّل من غرفتي البرملان الّنظام الّداخلي مطابقةاملحكمة الدستورية في فِصل ت .6

 . إلاجراءات املذكورة في الفقرة الّسابقة
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  454ادة ـــــــــامل

 (سابقا 182)
تتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية في الطعون التي املحكمة الدستورية تنظر  

  . علن النتائج النهائية لكل هذه العملياتتو  والاستفتاءوالانتخابات ال شريعية 

 192 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

، بشأن الخالفات التي قد 451يمكن إخطار املحكمة الدستورية من طرف الجهات املحددة في املادة . 4

 .تحدث بين السلطات الدستورية

والتي ، يمكن لهذه الجهات إخطار املحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية. 0

 .تبدي رأيا بشأنها

 

  190ادة ـــــــــامل

 (سابقا 415)
من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس ألامة أو رئيس املجلس الشعبي  املحكمة الدستوريةخطر ت .1

 .رئيس الحكومةأو الوطني 

 . مجلس ألامةعضوا في ( 05)خمسة وعشرين نائبا أو  (12)أربعين يمكن إخطارها كذلك من  .2

الفقرتين ألاولى والثانية إلى إلاخطار بالدفع بعدم الدستورية املبين ال تمتد ممارسة إلاخطار املبّين في  -0

 .أدناه 200املادة في 

  194ادة ـــــــــامل

 . (سابقا 415)
يومـا من تاريـخ ( 32)في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثالثين  املحكمة الدستوريةتداول ت

 .أيام( 42)يخفض هذا ألاجـل إلـى عشرة وبطلب من رئيس الجمهوريــة، حال وجود طـارئ، وفـي . إلاخطـار

 195ادة ـــــــــامل

 (سابقا 411) 
بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة العليا أو  املحكمة الدستوريةيمكن إخطار  .1

الحكم ال شريعي أو املحاكمة أمام جهة قضائية أن أحد ألاطراف في يدعي عندما مجلس الدولة، 

 . يضمنها الدستور  حقوقه وحرياته التيينتهك يتوقف عليه مآل النزاع الذي  التنظيمي
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 عندما  .2
ُ
يصدر خالل ألاشهر  افإن قرارهأعاله، الفقرة ألاولى على أساس  املحكمة الدستوريةخطر ت

أشهر، ( 1)ويمكن تمديد هذا ألاجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة  . اتاريخ إخطارهتلي التي ( 1)ألاربعة 

 . إلى الجهة القضائية صاحبة إلاخطارويبلغ  املحكمةبناء على قرار مسّبب من 

 196 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

 .كيفيات إلاخطار و إلاحالة املتبعة أمام املحكمة الدستوريةيحدد قانون عضوي إجراءات و 

 197 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

تخذ قرارات املحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد ألاصوات  .1
ُ
ت

 .يكون صوت الرئيس مرجحا

تخذ القرارات املتعلقة برقابة القوانين العضوية باألغلبية املطلقة لألعضاء .2
ُ
 .ت

  198ادة ـــــــــامل

 (سابقا 191)
فاقّية، فال يتّم الّتصديق عليها عدماملحكمة الدستورية  قررتإذا  4

ّ
فاق، أو ات

ّ
   . دستورّية معاهدة أو ات

 . إذا قررت املحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، ال يتم إصداره .2

ابتداء من فإن هذا النص يفقد أثره، إذا قررت املحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، . 3

  .املحكمة الدستورية صدور قراريوم 

 200على أساس املادة  أّن نّصا تشريعّيا أو تنظيمّيا غير دستورّي  املحكمة الدستورية قررت إذا. 4

 .املحكمة الدستوريةيحّدده قرار يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي ، أعاله

نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات إلادارية  املحكمة الدستوريةتكون قرارات . 5

             . والقضائية

 يــــــــــــــــل الثانــــــــــــالفص

 مجلس املحاسبة

  199ادة ـــــــــامل

 (سابقا 192)
ف بالّرقابة  .للرقابة على املمتلكات وألاموال العموميةمستقلة  عليا مؤسسةمجلس املحاسبة  -1

ّ
يكل

وكذلك رؤوس ألاموال التجارية أموال الّدولة والجماعات إلاقليمّية واملرافق العمومّية،  علىالبعدّية 

 . التابعة للدولة
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تسيير ألاموال العمومية وإيداع ترقية الحكم الراشد والشفافية في مجلس املحاسبة في يساهم  -0

 .الحسابات

سنوات قابلة للتجديد مرة ( 5)يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس املحاسبة لعهدة مدتها خمس  -3

 .واحدة

كما يوجه هذا  .الذي يتولى نشرهيعّد مجلس املحاسبة تقريرا سنوّيا يرفعه إلى رئيس الجمهورّية،  -1

 . ورئيس الحكومةالوطني التقرير كذلك إلى رئيس مجلس ألامة ورئيس املجلس الشعبي 

الجزاءات املترتبة عن  وو عمله و اختصاصاته عضوي تنظيم مجلس املحاسبة يحّدد قانون  -5

يحدد عالقاته بالهياكل ألاخرى في الدولة املكلفة بالرقابة و  كما. القانون ألاساس ي ألعضائه و  ،رياتهتح

  .التفتيش و مكافحة الفساد
 

ـــــــــــل الثالـــــــــــــالفص  ثـــــــــ

 السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات

  233 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

 .مستقلة مؤسسة لالنتخابات املستقلة وطنيةالسلطة ال 

  231 ــادةـــــــامل
 (مكرر ) 

( 4)لعهدة واحدة يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية املستقلة لانتخابات وأعضائها، . 4

 .لى أحزاب سياسيةإغير املنتمين سنوات غير قابلة للتجديد من (  6)مدتها ست 

قواعد تنظيم وعمل وصالحيات السلطة الوطنية إلانتخابات   بنظام يحدد القانون العضوي املتعلق. 0

 .املستقلة لانتخابات

  232 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

تتولى السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات مهمة تحضير، وتنظيم، وتسيير الانتخابات الرئاسية . 4

 .عليهاوال شريعية واملحلية وعمليات الاستفتاء، وإلاشراف 
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 سجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، تمارس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات مهام ال .0

وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب 

 .ال شريع الساري املفعول 

هامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعالن مالسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات تمارس  .3

 .النتائج املؤقتة لالقتراع

 . مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز لالنتخاباتتمارس السلطة الوطنية املستقلة . 1

  230 ــادةـــــــامل
 (مادة جديدة) 

ملمارسة  لالنتخابات للسلطة الوطنية املستقلة الدعم الضروري السلطات العمومية املعنية  تقدم

 . مهامها

 

ــــالفص  عــــــــــــــــــــل الرابــــــــــــ

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

  234 ــادةـــــــامل

 (سابقا 232)

  .مستقلة مؤسسة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالسلطة ال  

  235 ــادةـــــــامل

 (سابقا 230)
 :السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص املهام آلاتية تولىت. 4

 وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها -       

  ،ابعاتهاومت

في متناول ألاجهزة بمجال اختصاصها ووضعها املرتبطة املعلومات  ومعالجة وتبليغ جمع -

  ،املختصة

ت، و اصدار اخطار مجلس املحاسبة والسلطة القضائية املختصة كلما عاينت وجود مخالفا-

 .أوامر عند إلاقتضاء للمؤسسات و ألاجهزة املعنية

 .املساهمة في تدعيم قدرات املجتمع املدني والفاعلين الاخرين في مجال مكافحة الفساد-

 .ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفسادمتابعة وتنفيذ ونشر -
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 .ابداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها-

 .جهزة املكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساداملشاركة في تكوين أعوان الا -

كافحة املساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية، الحكم الراشد والوقاية وم.

 .الفساد

 ســـــــــــاب الخامـــــــــــــالب

 الاسـتـشـاريـة  الهيئات

 املجلس إلاسالمي ألاعلى

  236ادة ـــــــــامل

 (سابقا 195)

  : وجه الخصوصيتولى على  .الجمهورّيةلدى رئيس  هيئة اس شاريةاملجلس إلاسالمي ألاعلى  -4

 على الاجتهاد وترقيته، -
ّ

 الحث

رعّي فيما ُيعر ض عليه، -
ّ

 إبداء الحكم الش

 . رفع تقرير دورّي عن نشاطه إلى رئيس الجمهورّية -

  237املادة 

 (سابقا 196)
عضوا منهم الّرئيس، يعّينهم رئيس الجمهورّية من ( 45)يتكّون املجلس إلاسالمّي ألاعلى من خمسة عشر 

  . بين الكفاءات الوطنّية العليا في مختلف العلوم

 املجلس ألاعلى لألمن

  238ادة ـــــــــامل

 (سابقا 197)
 .على لألمنألا  يرأس رئيس الجمهورية املجلس .4

قة باألمن الوطنيّ املسائل افي  يقدم املجلس ألاعلى لألمن لرئيس الجمهورية آراء .0
ّ
 . ملتعل

  . املجلس ألاعلى لألمن وعمل كيفّيات تنظيم مرسوم رئاس ييحّدد  .3
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 والاجتماعي والبيئيالاقتصادي املجلس الوطني 

  239ادة ـــــــــامل

 (سابقا 234)
وإلاس شراف و  إطار للحوار وال شاور والاقتراح والبيئيوالاجتماعي الاقتصادي املجلس الوطني  .4

 . ، لدى رئيس الجمهوريةوالبيئيةوالاجتماعية املجاالت الاقتصادية في  التحليل

 .مس شار الحكومةكذلك هو  .0

  213ادة ـــــــــامل

 (سابقا 235)
  : مهمةلى وجه الخصوص ع والاجتماعي والبيئيالاقتصادي الوطني  يتولى املجلس

حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ال شاور الوطني في توفير إطار ملشاركة املجتمع املدني  -

 املستدامة،والبيئية في إطار التنمية 

 ضمان ديمومة الحوار وال شاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، -

والتكويني والتربوي  والبيئيوالاجتماعي املجال الاقتصادي تقييم املسائل ذات املصلحة الوطنية في  -

 ودراستها،والتعليم العالي 

. عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة -

 

 املجلس الوطني لحقوق إلانسان

  211ادة ـــــــــامل

 (سابقا 198)
  .لدى رئيس الجمهوريةهيئة اس شارية املجلس الوطني لحقوق إلانسان 

  212ادة ـــــــــامل

  (سابقا 199)
 . مجال احترام حقوق إلانسانوإلانذار املبكر والتقييم في رقابة يتولى املجلس مهمة ال. 1

كل حاالت انتهاك حقوق إلانسان التي دون املساس بصالحيات السلطة القضائية، يدرس املجلس، . 2

غ 
ّ
بل

ُ
ويعرض نتائج تحقيقاته على  . هذا الشأنويقوم بكل إجراء مناسب في إلى علمه، يعاينها أو ت

 . على الجهات القضائية املختصةوإذا اقتض ى ألامر، السلطات إلادارية املعنية، 

 . يبادر املجلس بأعمال التحسيس وإلاعالم والاتصال لترقية حقوق إلانسان. 3
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 . آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق إلانسان وحمايتهايبدي كما . 1

 .الذي يتولى نشره يرفعه إلى رئيس الجمهوريةسنويا املجلس تقريرا يعّد . 5

   .وكيفيات تعيين أعضاءه والقواعد املتعلقة ب نظيمه وعملهتشكيلة املجلس يحدد القانون . 6

 

 املرصد الوطني للمجتمع املدني

 210ادة ــــــــــامل
 (مادة جديدة) 

 .الوطني للمجتمع املدني هيئة اس شارية لدى رئيس الجمهورية رصدامل -4

 .آراء وتوصيات متعلقة بانشغاالت املجتمع املدني رصديقدم امل -0

يشارك مع املؤسسات  و  املمارسة الديمقراطية واملواطنةفي ترقية القيم الوطنية و  املرصد يساهم -3

 .ألاخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

 .يحدد مرسوم رئاس ي تشكيلة املجلس و مهامه ألاخرى  -1

 املجلس ألاعلى للشباب

 214ادة ـــــــــامل
 (سابقا 233)

   .لدى رئيس الجمهوريةاس شارية  هيئة على للشبابألا جلس امل .4

ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن املؤسسات العمومية ألاعلى للشباب املجلس  يضم  . 0

                . املكلفة بشؤون الشباب

 .يحدد مرسوم رئاس ي تشكيلة املجلس و مهامه ألاخرى  .3

 

  215ادة ـــــــــامل
 (سابقا 231)

املجاالت وازدهاره في لشباب األاعلى للشباب آراء وتوصيات حول املسائل املتعلقة ب يقدم املجلس. 4

 .والرياضيةوالثقافية والاجتماعية، الاقتصادية، 

والتضامن والحس املدني ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني في ألاعلى للشباب يساهم املجلس . 0

 .الشباب أوساطفي الاجتماعي 
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 والتكنولوجياتللبحث العلمي املجلس الوطني   

 216ادة ـــــــــامل
  ( سابقا 236)

  .اس شارية هيئة والتكنولوجياتللبحث العلمي وطني الجلس امل

 217ادة ـــــــــامل
 (سابقا 237)

  :يتولى املجلس على الخصوص املهام ألاتية -4

 والعلمي،مجال الابتكار التكنولوجي في ترقية البحث الوطني  -

 مجال البحث والتطوير،اقتراح التدابير الكفيلة ب نمية القدرات الوطنية في  -

إطار في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني تقييم فعالية ألاجهزة الوطنية املتخصصة في  -

 .التنمية املستدامة

 .املجلس كفاءة وطنية معترف بها يعينها رئيس الجمهورية يرأس - 0

                                                        .كذا صالحياته و املجلس  ملوعو تشكيل  تنظيمقواعد يحدد القانون . 3

 ألاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

 218ادة ـــــــــامل
 (مادة جديدة) 

 . مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي هيئة جزائرية للعلوم والتكنولوجياتالكاديمية ألا.4

 .تشكيلتها وعملها ومهامهاو  تنظيم ألاكاديميةيحدد القانون . 0

 ادســـــاب الســـــــــــــــــــــــالب

 التعديل الدستوري

 219ادة ـــــــــامل
 (سابقا 208) 

 .املبادرة بالّتعديل الّدستورّي لرئيس الجمهورّية حّق .4
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عبّي الوطنّي ومجلس ألاّمة  .0
ّ

روط  على املبادرةبعد أن يصّوت املجلس الش
ّ

بنفس الّصيغة حسب الش

تي تطّبق على نّص تشريعيّ 
ّ
عب لالستف ،نفسها ال

ّ
( 52)اء عليه خالل الخمسين تيعرض الّتعديل على الش

 . يوما املوالية إلقراره

عب. 3
ّ

ذي صادق عليه الش
ّ
  . يصدر رئيس الجمهورّية الّتعديل الّدستورّي ال

 

  223ادة ـــــــــامل
 (سابقا (209

عب
ّ

ذي يتضّمن مشروع الّتعديل الّدستورّي الغيا، إذا رفضه الش
ّ
 . يصبح القانون ال

عب خالل
ّ

شريعّية نفس وال يمكن عرضه من جديد على الش
ّ
  . الفترة ال 

 

  221ادة ـــــــــامل
 (سابقا 210)

تي تحكم  الّدستورّية املحكمةإذا ارتأت 
ّ
أّن مشروع أّي تعديل دسـتـورّي ال يمّس البّتة املبادئ العاّمة ال

املجتمع الجزائرّي، وحقوق إلانـسان والـمـواطـن وحـّرّياتهما، وال يمّس بأّي كيفّية الّتوازنات ألاساسّية 

ل رأيه، أمكن رئيس الجمهورّية أن يصدر القانون 
ّ
ذي يتضّمن  للّسلطات واملؤّسسات الّدستورّية، وعل

ّ
ال

عرضه على الاستفتاء عبّي، متى أحرز ثالثة أرباع الّتعديل الّدستورّي مباشرة دون أن ي 
ّ

أصوات  الش

 . أعضاء غرفتي البرملان

  222ادة ـــــــــامل
 (سابقا (211

أعضاء غرفتي البرملان املجتمعين معا،أن يبادروا باقتراح تعديل الّدستور على رئيس  يمكن ثالثة أرباع. 1

عبيّ 
ّ

 . الـجمهورّية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الش

  . ويصدره في حالة املوافقة عليه. 2

  220ادة ـــــــــامل
 (سابقا 212)

 :ال يمكن أّي تعديل دستورّي أن يمّس 

ابع  -4
ّ
 الجمهورّي للّدولة،الط

 الّنظام الّديمقراطّي القائم على الّتعّددّية الحزبّية، -0

 الطابع إلاجتماعي للدولة، -3

 إلاسالم باعتباره دين الّدولة، -1

غة الوطنّية والّرسمّية، -5
ّ
 العربّية باعتبارها الل
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 .تمازيغت كلغة وطنية ورسمية -6

 إلانسان واملواطن،الحّرّيات ألاساسّية وحقوق  -5

راب الوطنّي ووحدته، -1
ّ
 سالمة الت

 ،وألامة والجمهورية املجيدة 4551نوفمبر  باعتبارهما من رموز ثورةوالنشيد الوطني العلم الوطني  -5

( 5)ومدة كل عهدة خمس  عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين -42

 .سنوات

 الانتقاليةألاحكام 

 )  224ادة ـــــــــامل (

تعديال أو إلغاء في أداء  القانوني في هذا الدستور  تستمر املؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها-

 نشر إلى غاية تعويضها باملؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ مهامها 

 .هذا الدستور في الجريدة الرسمية

 )  225ادة ـــــــــامل (

يستوجب تعديلها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية تعديلها التي  يستمر سريان مفعول القوانين-

 .في آجال معقول 

    


