
 دستور
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 1996 ديسمرب 8 املؤرخة يف 76اجلريدة رقم 
 2002 أبريل 10 املمضي يف 03-02معدل بالقانون 

 2002 أبريل 14 املؤرخة يف 25اجلريدة رقم 
 بســم الـله الرمحـن الرحـيم

 ديبــاجة

 .الشعب اجلزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا   
فتارخيه الطويل سلسلة متصلة احللقات من الكفاح واجلهاد، جعلت اجلزائر دائما منبت احلرية،    

 .وأرض العزة والكرامة
 
لقد عرفت اجلزائر يف أعز اللحظات احلامسة اليت عاشها البحر األبيض املتوسط، كيف جتد يف    

تحريرية من االستعمار، روادا أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح اإلسالمي، حىت احلروب ال
 .للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول دميقراطية مزدهرة، طوال فترات اجملد والسالم

 
 نقطة حتول فاصلة يف تقرير مصريها وتتوجيا عظيما ملقاومة ضروس، 1954وكان أول نوفمرب    

ة هلويتها، وهي اإلسالم واجهت هبا خمتلف االعتداءات على ثقافتها، وقيمها، واملكونات األساسي
 .ومتتد جذور نضاهلا اليوم يف شىت امليادين يف ماضي أمتها اجمليد. والعروبة واألمازيغية

 
لقد جتمع الشعب اجلزائري يف ظل احلركة الوطنية، مث انضوى حتت لواء جبهة التحرير الوطين،    

ية واهلوية الثقافية الوطنية وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل مبصريه اجلماعي يف كنف احلر
 .املستعادتني، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية األصيلة

 
   



وقد توجت جبهة التحرير الوطين ما بذلـه خرية أبناء اجلزائر من تضحيات يف احلرب التحريرية  
 .الشعبية باالستقالل، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة

 
اجلماعية مكنه من حتقيق انتصارات كربى، طبعتها استعادة إن إميان الشعب باالختيارات    

الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة يف خدمة الشعب وحده، متارس سلطاهتا بكل استقاللية، 
 .بعيدة عن أي ضغط خارجي

 
إن الشعب اجلزائري ناضل ويناضل دوما يف سبيل احلرية والدميقراطية، ويعتزم أن يبين هبذا    

ور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسيري الشؤون العمومية، الدست
 .والقدرة على حتقيق العدالة االجتماعية، واملساواة، وضمان احلرية لكل فرد

 
فالدستور جيسم عبقرية الشعب اخلاصة، ومرآته الصافية اليت تعكس تطلعاته، ومثرة إصراره،    

ماعية العميقة اليت أحدثها، ومبوافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من ونتاج التحوالت االجت
 .أي وقت مضى مسو القانون

 
إن الدستور فوق اجلميع، وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية    

واجلماعية، وحيمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل 
احلماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح 

 .اإلنسان بكل أبعاده
 
فالشعب املتحصن بقيمه الروحية الراسخة، واحملافظ على تقاليده يف التضامن والعدل، واثق يف    

 .االقتصادي، يف عامل اليوم والغدقدرته على املسامهة الفعالة يف التقدم الثقايف، واالجتماعي، و
 
إن اجلزائر، أرض اإلسالم، وجزء ال يتجزأ من املغرب العريب الكبري، وأرض عربية، وبالد    

متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورهتا، ثورة أول نوفمرب، ويشرفها االحترام الذي أحرزته، وعرفت 
 . يف العاملكيف حتافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة



 
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه باملسؤوليات، ومتسكه العريق باحلرية، والعدالة    

االجتماعية، متثل كلها أحسن ضمان الحترام مبادىء هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إىل 
 . األجيال القادمة ورثة رواد احلرية، وبناة اجملتمع احلر

 
 الباب األول

 امة اليت حتكم اجملتمع اجلزائرياملبادئ الع
 الفـصـل األول
 اجلـزائـر

 .راطية شعبيةاجلزائر مجهورية دميق: املادة األوىل    
 .وهي وحدة ال تتجزأ   

 

 .اإلسالم دين الدولة:  2املادة    
 .اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمسية:  3املادة    
 .ة وطنيةمتازيغت هي كذلك لغ :  مكرر3املادة    
 .ية املستعملة عرب التراب الوطينتعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاهتا اللسان   
 . عاصمة اجلمهورية مدينة اجلزائر :4املادة    
 .العلم الوطين، وخامت الدولة، والنشيد الوطين، حيددها القانون:  5املادة    

 الفـصـل الثـانـي
 الشـعب

 .مصدر كل سلطة الشعب  :6املادة    
 .السيادة الوطنية ملك للشعب وحده   
 .السلطة التأسيسية ملك للشعب : 7املادة    
 .ميارس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارها   
 .ميارس الشعب هذه السيادة عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني   
 . إرادة الشعب مباشرةلرئيس اجلمهورية أن يلتجىء إىل   



 : خيتار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأيت :8املادة    
  احملافظة على االستقالل الوطين، ودعمه،-  
  احملافظة على اهلوية، والوحدة الوطنية، ودعمها،-  
  محاية احلريات األساسية للمواطن، واالزدهار االجتماعي والثقايف لألمة،-  
 استغالل اإلنسان لإلنسان، القضاء على -  
       حواذ،  محاية االقتصاد الوطين من أي شكل من أشكال التالعب، أو االخـتـالس، أو االست-  

 .أو املصادرة غري املشروعة
 
 :ال جيوز للمؤسسات أن تقوم مبا يأيت : 9املادة    
  املمارسات اإلقطاعية، واجلهوية، واحملسوبية،-  
 الستغالل والـتبعية، إقامة عالقات ا-  
 . السلوك املخالف للخلق اإلسالمي وقيم ثورة نوفمرب-  
 
 .الشعب حر يف اختيار ممثليه : 10املادة    
 . ال حدود لتمثيل الشعب، إال ما نص عليه الدستور وقانون االنتخابات   

 
 الفـصل الثـالـث

 الدولة
 . من إرادة الشعبتستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها:  11املادة    
 ".بالشعب وللشعب: " شعارها    
 .وهي يف خدمته وحده    
 
 .متارس سيادة الدولة على جماهلا الربي، وجماهلا اجلوي، وعلى مياهها:  12املادة    
        كما متارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدويل على كل منطقة من خمتلف مناطق    

 . اليت ترجع إليهااجملال البحري



 
 . ال جيوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطين :13املادة    
 
 . تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الدميقراطي والعدالة االجتماعية  :14املادة    
 .وميةاجمللس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العم   
 
 . اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية :15املادة    
 .البلدية هي اجلماعة القاعدية   
 
    ميثل اجمللس املنتخب قاعدة الـالمركزية، ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري  : 16املادة    

 .الشؤون العمومية
 
 .الوطنيةامللكية العامة هي ملك اجملموعة  : 17املادة    
    وتشمل باطن األرض، واملناجم، واملقالع، واملوارد الطبيعية للطاقة، والثروات املعدنية الطبيعية   

 .واحلية، يف خمتلف مناطق األمالك الوطنية البحرية، واملياه، والغابات
كما تشمل النقل بالسكك احلديدية، والنقل البحري واجلوي، والربيد واملواصالت السلكية  
 .الـالسلكية، وأمالك أخرى حمددة يف القانونو
 
 . األمالك الوطنية حيددها القانون :18املادة    
 .وتتكون من األمالك العمومية واخلاصة اليت متلكها كل من الدولة، والوالية، والبلدية   
 .يتم تسيري األمالك الوطنية طبقا للقانون    
 
 . من اختصاص الدولةتنظيم التجارة اخلارجية : 19املادة    
 .حيدد القانون شروط ممارسة التجارة اخلارجية ومراقبتها    
 



ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، .  ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون :20املادة    
 .ومنصف

 
     ال ميكن أن تكون الوظائف يف مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، وال وسيلة خلدمة : 21املادة    

 .املصاحل اخلاصة
 
 .يعاقب القانون على التعسف يف استعمال السلطة : 22املادة    
 
 .عدم حتيز اإلدارة يضمنه القانون : 23املادة    
 
الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات، وتتكفل حبماية كل مواطن يف  : 24املادة    

 .اخلارج
 
 .لألمة، ودعمها، وتطويرها، حول اجليش الوطين الشعيبتنتظم الطاقة الدفاعية  : 25املادة    
تتمثل املهمة الدائمة للجيش الوطين الشعيب يف احملافظة على االستقالل الوطين، والدفاع عن    

 .السيادة الوطنية
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد، وسالمتها الترابية، ومحاية جماهلا الربي واجلوي، وخمتلف    

 .كها البحريةمناطق أمال
 
   متتنع اجلزائر عن اللجوء إىل احلرب من أجل املساس بالسيادة املشروعة للشعوب  : 26املادة    

 .األخرى وحريتها
 .وتبذل جهدها لتسوية اخلالفات الدولية بالوسائل السلمية  
 
  ي  اجلزائر متضامنة مع مجيع الشعوب اليت تكافح من أجل التحرر السياس :27املادة    

 .واالقتصادي، واحلق يف تقرير املصري، وضد كل متييز عنصري



 
   تعمل اجلزائر من أجل دعم التعاون الدويل، وتنمية العالقات الودية بني الدول،  : 28املادة    

وتتبىن مبادىء ميثاق . على أساس املساواة، واملصلحة املتبادلة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
 .  وأهدافـهاألمم املتحدة

 الفـصـل الرابــع
 احلقوق واحلريات

   وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل . كل املواطنني سواسية أمام القانون : 29املادة    
 .املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

 
 . بالقانوناجلنسية اجلزائرية، معرفة : 30املادة    

 .شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية، واالحتفاظ هبا، أو فقداهنا، أو إسقاطها، حمددة بالقانون
 
 تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق  :31املادة    

فعلية والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وحتول دون مشاركة اجلميع ال
 .يف احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

 
 . احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة :32املادة    

وتكون ترا ثا مشتركا بني مجيع اجلزائريني واجلزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي 
 .حيافظوا على سالمته، وعدم انتهاك حرمته

 
الدفاع الفردي أو عن طريق اجلمعية عن احلقوق األساسية لإلنسان وعن احلريات  : 33املادة    

 .الفردية واجلماعية، مضمون
 
 .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان : 34املادة    

 .وحيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامة



 
 املرتكبة ضد احلقوق واحلريات، وعلى كل ما ميس  يعاقب القانون على املخالفات :35املادة    

 .سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية
 
 . ال مساس حبرمة حرية املعتقد، وحرمة حرية الرأي :36املادة    
 
 .حرية التجارة والصناعة مضمونة، ومتارس يف إطار القانون:  37املادة    
 
 .لعلمي مضمونة للمواطنحرية االبتكار الفكري والفين وا : 38املادة    

 .حقوق املؤلف حيميها القانون
ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال مبقتضى 

 .أمر قضائي
 
 .ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفـه، وحيميها القانون : 39املادة    

 .ت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونةسرية املراسالت واالتصاال
 
 . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن :40املادة    
 .فال تفتيش إال مبقتضى القانون، ويف إطار احترامـه  
 .وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة  
 
 .نة للمواطنحريات التعبري، وإنشاء اجلمعيات، واالجتماع، مضمو : 41املادة    
 
 .حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون : 42املادة    
    وال ميكن التذرع هبذا احلق لضرب احلريات األساسية، والقيم واملكونات األساسية للهوية    

الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطين وسالمته، واستقالل البالد، وسيادة الشعب، وكذا 



 . الدميقراطي واجلمهوري للدولةالطابع
ويف ظل احترام أحكام هذا الدستور، ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو لغوي 

 .أو عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوي
وال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية اليت تقوم على العناصر املبينة يف الفقرة 

 .السابقة
 .على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصاحل أو اجلهات األجنبيةحيظر 

ال جيوز أن يلجأ أي حزب سياسي إىل استعمال العنف أو اإلكراه مهما كانت طبيعتهما أو 
 .شكلهما

 .حتدد التزامات وواجبات أخرى مبوجب قانون
 
 .حق إنشاء اجلمعيات مضمون : 43املادة    

 . دهار احلركة اجلمعويةتشجع الدولة از
 .حيدد القانون شروط وكيفيات إنشاء اجلمعيات

 
حيق لكل مواطن يتمتع حبقوقـه املدنية والسياسية، أن خيتار حبرية موطن إقامته، :  44املادة    

 .وأن يتنقل عرب التراب الوطين
 .حق الدخول إىل التراب الوطين واخلروج منه مضمون له

 
ص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته، مع كل الضمانات كل شخ : 45املادة    

 .اليت يتطلبها القانون
 
 . ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرم :46املادة    
 
ال يتابع أحد، وال يوقف أو حيتجز، إال يف احلاالت احملددة بالقانون، وطبقا  : 47املادة    

 .ليت نص عليهالألشكال ا



 
خيضع التوقيف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية للرقابة القضائية، وال ميكن أن  : 48املادة    

 .ساعة) 48(يتجاوز مدة مثان وأربعني 
 .ميلك الشخص الذي يوقف للنظر حق االتصال فورا بأسرته

 .دة بالقانونوال ميكن متديد مدة التوقيف للنظر، إال استثناء، ووفقا للشروط احملد
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، جيب أن جيرى فحص طيب على الشخص املوقوف، إن طلب 

 .ذلك، على أن يعلم هبذه اإلمكانية
 
 . يترتب على اخلطإ القضائي تعويض من الدولة :49املادة    

 .وحيدد القانون شروط التعويض وكيفياته
 
 .روط القانونية أن ينتخب وينتخب لكل مواطن تتوفر فيه الش :50املادة    
 
 يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية شروط أخرى  :51املادة    

 .غري الشروط اليت حيددها القانون
 
 . امللكية اخلاصة مضمونة :52املادة    
 .حق اإلرث مضمون   
 .ترف هبا، وحيمي القانون ختصيصهااألمالك الوقفية وأمالك اجلمعيات اخلريية مع   
 
 . احلق يف التعليم مضمون :53املادة    
 .التعليم جماين حسب الشروط اليت حيددها القانون  
 .التعليم األساسي إجباري  
 .تنظم الدولة املنظومة التعليمية  
 .تسهر الدولة على التساوي يف االلتحاق بالتعليم، والتكوين املهين  



 
 .الرعاية الصحية حق للمواطنني : 54املادة    
 .تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية ومبكافحتها   
 
 .لكل املواطنني احلق يف العمل : 55املادة    
 .يضمن القانون يف أثناء العمل احلق يف احلماية، واألمن، والنظافة   
 .ممارستهاحلق يف الراحة مضمون، وحيدد القانون كيفيات    
 
 . احلق النقايب معترف به جلميع املواطنني :56املادة    
 
 . احلق يف اإلضراب معترف به، وميارس يف إطار القانون :57املادة    
    ميكن أن مينع القانون ممارسة هذا احلق، أو جيعل حدودا ملمارسته يف ميادين الدفاع الوطين     

 .عمال العمومية ذات املنفعة احليوية للمجتمعواألمن، أو يف مجيع اخلدمات أو األ
 
 .حتظى األسرة حبماية الدولة واجملتمع:  58املادة    
 
ظروف معيشة املواطنني الذين مل يبلغوا سن العمل، والذين ال يستطيعون القيام به،  : 59املادة    

 . والذين عجزوا عنه هنائيا، مضمونة
 الفصل اخلـامس
 الواحبات

 .ال يعذر جبهل القانون : 60املادة    
 .جيب على كل شخص أن حيترم الدستور وقوانني اجلمهورية

 
جيب على كل مواطن أن حيمي ويصون استقالل البالد وسيادهتا وسالمة تراهبا  : 61املادة    

 .الوطين ومجيع رموز الدولة



اجلرائم املرتكبة ضد يعاقب القانون بكل صرامة على اخليانة والتجسس والوالء للعدو وعلى مجيع 
 .أمن الدولة

 
 .على كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته جتاه اجملموعة الوطنية : 62املادة    
 .التزام املواطن إزاء الوطن وإجبارية املشاركة يف الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان   

 .اهدينتضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، واجمل
 
ميارس كل واحد مجيع حرياته، يف إطار احترام احلقوق املعترف هبا للغري يف  : 63املادة    

الدستور، ال سيما احترام احلق يف الشرف، وستر احلياة اخلاصة، ومحاية األسرة والشبيبة 
 .والطفولـة

 
 .كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة : 64املادة    

 .حد أن يشارك يف متويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبيةوجيب على كل وا
 .ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إال مبقتضى القانون

 .وال جيوز أن حتدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه
 
ورعايتهم، كما جيازي األبناء جيازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية أبنائهم  : 65املادة    

 .على القيام بواجب اإلحسان إىل آبائهم ومساعدهتم
 
جيب على كل مواطن أن حيمي امللكية العامة، ومصاحل اجملموعة الوطنية، وحيترم  : 66املادة    

 .ملكية الغري
 
صه  يتمتع كل أجنيب، يكون وجوده فوق التراب الوطين قانونيا، حبماية شخ :67املادة    

 .وأمالكه طبقا للقانون
 



 .ال يسلم أحد خارج التراب الوطين إال بناء على قانون تسليم اجملرمني وتطبيقا له : 68املادة    
 
 ال ميكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد الجىء سياسي يتمتع قانونا حبق  :69املادة    

 . اللجوء
 اينــباب الثــال

 تنظيم السلطات
 ولالفـصـل األ

 السلطـة التـنفيذية
 .جيسد رئيس اجلمهورية، رئيس الدولة، وحدة األمة:  70املادة    

 .وهو حامي الدستور
 .وجيسد الدولة داخل البالد وخارجها

 .له أن خياطب األمة مباشرة 
 
 . ينتخب رئيس اجلمهورية، عن طريق االقتراع العام املباشر والسري :71املادة    

 .نتخاب باحلصول على األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني املعرب عنهايتم الفوز يف اال
 .وحيدد القانون الكيفيات األخرى لالنتخابات الرئاسية

 
 . ميارس رئيس اجلمهورية، السلطة السامية يف احلدود املثبتة يف الدستور :72املادة    
 
 :ترشح الذيال حيق أن ينتخب لرئاسة اجلمهورية إال امل : 73املادة    
  يتمتع، فقط، باجلنسية اجلزائرية األصلية،-
  يدين باإلسالم،-
 سنة كاملة يوم االنتخاب،) 40( يكون عمره أربعني -
  يتمتع بكامل حقوقه املدنية والسياسية،-
  يثبت اجلنسية اجلزائرية لزوجه،-



  ،1942 إذا كان مولودا قبل يوليو 1954 يثبت مشاركته يف ثورة أول نوفمرب -
 إذا كان مولودا بعد يوليو 1954 يثبت عدم تورط أبويه يف أعمال ضد ثورة أول نوفمرب -

1942،  
 . يقدم التصريح العلين مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه-

 .حتدد شروط أخرى مبوجب القانون
 
 .سنوات) 5( مدة املهمة الرئاسية مخس  :74املادة    

 .خاب رئيس اجلمهورية مرة واحدةميكن جتديد انت
 
يؤدي رئيس اجلمهورية اليمني أمام الشعب حبضور مجيع اهليئات العليا يف األمة،  : 75املادة    

 .خالل األسبوع املوايل النتخابه
 .ويباشر مهمته فور أدائـه اليمني

 
 :يؤدي رئيس اجلمهورية اليمني حسب النص اآليت : 76املادة    

 الرمحن الرحيمبسم اهللا    "
وفاء للتضحيات الكربى و ألرواح شهدائنا األبرار و قيم ثورة نوفمرب اخلالدة أقسم باهللا العلي 
العظيم، أن أحترم الدين اإلسالمي و أجمده، و أدافع عن الدستور، و أسهر على أستمرارية الدولة 

الدستوري، و أسعى من و أعمل على توفري الشروط الالزمة للسري العادي للمؤسسات، و النظام 
أجل تدعيم املسار الدميقراطي، و أحترم حرية اختيار الشعب، و مؤسسات اجلمهورية و قوانينها، 
و أحافظ على سالمة التراب الوطين، ووحدة الشعب و األمة، و أمحي احلريات و احلقوق 

ره، و أسعى األساسية لإلنسان و املواطن، و أعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب و ازدها
و اهللا على ما أقول . بكل قواي يف سبيل حتقيق املثل العليا للعدالة و احلرية و السلم يف العامل

 "شهيد
 
 يضطلع رئيس اجلمهورية، باإلضافة إىل السلطات اليت ختوهلا إياه صراحة أحكام  :77املادة    



 :أخرى يف الدستور، بالسلطات والصالحيات اآلتية
 ألعلى للقوات املسلحة للجمهورية، هو القائد ا- 1
  يتوىل مسؤولية الدفاع الوطين،- 2
  يقرر السياسة اخلارجية لألمة ويوجهها،- 3
  يرأس جملس الوزراء،- 4
  يعني رئيس احلكومة وينهي مهامه،- 5
  يوقع املراسيم الرئاسية،- 6
  له حق إصدار العفو وحق ختفيض العقوبات أو استبداهلا،- 7
  أن يستشري الشعب يف كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق االستفتاء، ميكنه- 8
  يربم املعاهدات الدولـية ويصادق عليها،- 9

 . يسلم أومسة الدولـة ونياشينها وشهاداهتا التشريفية- 10
 
 :يعني رئيس اجلمهورية يف الوظائف واملهام اآلتية  : 78املادة    
 ا يف الدستور، الوظائف واملهام املنصوص عليه- 1
  الوظائف املدنية والعسكرية يف الدولـة،- 2
  التعيينات اليت تتم يف جملس الوزراء،- 3
  رئيس جملس الدولة،- 4
  األمني العام للحكومة،- 5
  حمافظ بنك اجلزائر،- 6
  القضاة،- 7
  مسؤولو أجهزة األمن،- 8
 . الوالة- 9

بعوثني فوق العادة إىل اخلارج، وينهي مهامهم، ويعني رئيس اجلمهورية سفراء اجلمهورية وامل
 .ويتسلم أوراق اعتماد املمثلني الدبلوماسيني األجانب وأوراق إهناء مهامهم

 



يقدم رئيس احلكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس اجلمهورية الذي  : 79املادة    
 .يعينهم

 .راءيضبط رئيس احلكومة برنامج حكومته ويعرضه يف جملس الوز
 
وجيري اجمللس .  يقدم رئيس احلكومة برناجمه إىل اجمللس الشعيب الوطين للموافقة عليه :80املادة    

 .الشعيب الوطين هلذا الغرض مناقشة عامة
 .وميكن رئيس احلكومة أن يكيف برناجمه على ضوء هذه املناقشة
 .يقدم رئيس احلكومة عرضا حول برناجمه جمللس األمة

 .مة أن يصدر الئحةميكن جملس األ
 
يقدم رئيس احلكومة استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية يف حالة عدم موافقة  : 81املادة    

 .اجمللس الشعيب الوطين على الربنامج املعروض عليه
 .يعني رئيس اجلمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها

 
 .لس الشعيب الوطين ينحل وجوباإذا مل حتصل من جديد موافقة اجمل : 82املادة    

تستمر احلكومة القائمة يف تسيري الشؤون العادية إىل غاية انتخاب اجمللس الشعيب الوطين وذلك يف 
 .أشهر ) 3(أجل أقصاه ثالثة 

 
 . ينفذ رئيس احلكومة وينسق الربنامج الذي يصادق عليه اجمللس الشعيب الوطين :83املادة    
 
 .حلكومة سنويا إىل اجمللس الشعيب الوطين بيانا عن السياسة العامةتقدم ا : 84املادة    

 .تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل احلكومة
 .ميكن أن ختتتم هذه املناقشة بالئحة

كما ميكن أن يترتب على هذه املناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به اجمللس الشعيب الوطين طبقا 
 . أدناه137 و136 و135ألحكام املواد 



ويف حالة عدم املوافقة على . لرئيس احلكومة أن يطلب من اجمللس الشعيب الوطين تصويتا بالثقة
 .الئحة الثقة يقدم رئيس احلكومة استقالة حكومته

 129يف هذه احلالة، ميكن رئيس اجلمهورية أن يلجأ، قبل قبول االستقالـة، إىل أحكام املادة 
 .أدناه

 .إىل جملس األمة بيانا عن السياسة العامةميكن احلكومة أن تقدم 
 
ميارس رئيس احلكومة، زيادة على السلطات اليت ختوهلا إياه صراحة أحكام أخرى  : 85املادة    

 :يف الدستور، الصالحيات اآلتية 
  يوزع الصالحيات بني أعضاء احلكومة مع احترام األحكام الدستورية،- 1
  يرأس جملس احلكومة،- 2
  على تنفيذ القوانني والتنظيمات، يسهر- 3
  يوقع املراسيم التنفيذية،- 4
  السابقيت الذكر،78 و77 يعني يف وظائف الدولة دون املساس بأحكام املادتني - 5
 . يسهر على حسن سري اإلدارة العمومية- 6
 
 . ميكن رئيس احلكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية :86املادة    
 
ال جيوز بأي حال من األحوال أن يفوض رئيس اجلمهورية سلطته يف تعيني رئيس  : 87ادة امل   

احلكومة وأعضائها وكذا رؤساء املؤسسات الدستورية وأعضائها الذين مل ينص الدستور على 
 .طريقة أخرى لتعيينهم

، وتقرير إجراء كما ال جيوز أن يفوض سلطته يف اللجوء إىل االستفتاء، وحل اجمللس الشعيب الوطين
 91 و78 و77االنتخابات التشريعية قبل أواهنا، وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد 

 . من الدستور128 و127 و126 و124 و97 و95 إىل 93ومن
 
 



إذا استحال على رئيس اجلمهورية أن ميارس مهامه بسبب مرض خطري ومزمن،  : 88املادة    
ا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا املانع بكل الوسائل املالئمة، يقترح جيتمع اجمللس الدستوري وجوب

 .باإلمجاع على الربملان التصريح بثبوت املانع
 ) 2/3(يعلن الربملان، املنعقد بغرفتيه اجملتمعتني معا، ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية ثلثي 

يوما رئيس جملس ) 45( مخسة وأربعون أعضائه، ويكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها
 . من الدستور90األمة الذي ميارس صالحياته مع مراعاة أحكام املادة 
يوما، يعلن الشغور باالستقالة وجوبا ) 45(ويف حالة استمرار املانع بعد انقضاء مخسة وأربعني 

 .تية من هذه املادةحسب اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني وطبقا ألحكام الفقرات اآل
يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته، جيتمع اجمللس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي 

 .لرئاسة اجلمهورية
 .وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إىل الربملان الذي جيتمع وجوبا

يوما، تنظم خالهلا انتخابات ) 60(يتوىل رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 
 .رئاسية

 .وال حيق لرئيس الدولة املعني هبذه الطريقة أن يترشح لرئاسة اجلمهورية
وإذا اقترنت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته بشغور رئاسة جملس األمة ألي سبب كان، جيتمع 

مهورية وحصول املانع اجمللس الدستوري وجوبا، ويثبت باإلمجاع الشغور النهائي لرئاسة اجل
يضطلع . ويف هذه احلالة، يتوىل رئيس اجمللس الدستوري مهام رئيس الدولة. لرئيس جملس األمة

رئيس الدولة املعني حسب الشروط املبينة أعاله مبهمة رئيس الدولـة طبقا للشروط احملددة يف 
 .سة اجلمهوريةوال ميكنه أن يترشح لرئا.  من الدستور90الفقرات السابقة ويف املادة 

 
 يف حالة وفاة أحد املترشحني لالنتخابات الرئاسية يف الدور الثاين أو انسحابه أو  :89املادة    

حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس اجلمهورية القائم أو من ميارس مهام رئاسة الدولة يف 
 .ممارسة مهامه إىل غاية اإلعالن عن انتخاب رئيس اجلمهورية

 .يوما) 60(لة، ميدد اجمللس الدستوري مهلة إجراء هذه االنتخابات مدة أقصاها ستون يف هذه احلا
 .حيدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه األحكام



 
ال ميكن أن تقال أو تعدل احلكومة القائمة إبان حصول املانع لرئيس اجلمهورية، أو  : 90املادة    

 .مهورية اجلديد يف ممارسة مهامهوفاته، أو استقالته، حىت يشرع رئيس اجل
يستقيل رئيس احلكومة القائمة وجوبا إذا ترشح لرئاسة اجلمهورية، وميارس وظيفة رئيس احلكومة 

 .حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة
يوما املنصوص عليهما يف املادتني ) 60(يوما والستني ) 45(ال ميكن، يف فتريت اخلمسة واألربعني 

 124 و79 واملواد 77 من املادة 8 و7 ، تطبيق األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 89 و88
 . من الدستور177 و176 و174 و137 و136 و129و

 من الدستور، إال 97 و95 و94 و93 و 91ال ميكن، خالل هاتني الفترتني، تطبيق أحكام املواد 
 استشارة اجمللس الدستوري واجمللس األعلى مبوافقة الربملان املنعقد بغرفتيه اجملتمعتني معا، بعد

 .لألمن
 
 يقرر رئيس اجلمهورية، إذا دعت الضرورة امللحة، حالة الطوارىء أو احلصار، ملدة  :91املادة    

معينة بعد اجتماع اجمللس األعلى لألمن، واستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين، ورئيس جملس 
 .س الدستوري، ويتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب الوضعاألمة، ورئيس احلكومة، ورئيس اجملل

وال ميكن متديد حالة الطوارىء أو احلصار، إال بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفـتـيه اجملتمعتني 
 .معا
 
 . حيدد تنظيم حالة الطوارىء وحالة احلصار مبوجب قانون عضوي :92املادة    
 
 يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك  :93املادة    

 .أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا
وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد إستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة 

 . األعلى لألمن وجملس الوزراءواجمللس الدستوري، واالستماع إىل اجمللس
ختول احلالة االستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية اليت تستوجبها احملافظة على 



 .استقالل األمة واملؤسسات الدستورية يف اجلمهورية
 .وجيتمع الربملان وجوبا

 .كر اليت أوجبت إعالهناتنتهي احلالة االستثنائية، حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذ
 
يقرر رئيس اجلمهورية التعبئة العامة يف جملس الوزراء بعد االستماع إىل اجمللس  : 94املادة    

 .األعلى لألمن واستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة
 
الترتيبات إذا وقع عدوان فعلي على البالد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه  : 95املادة    

املالئمة مليثاق األمم املتحدة، يعلن رئيس اجلمهورية احلرب، بعد اجتماع جملس الوزراء واالستماع 
 .إىل اجمللس األعلى لألمن واستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة

 .وجيتمع الربملان وجوبا
 .ويوجه رئيس اجلمهورية خطابا لألمة يعلمها بذلك

 
 .يوقف العمل بالدستور مدة حالة احلرب ويتوىل رئيس اجلمهورية مجيع السلطات : 96دة املا   

 .وإذا انتهت املدة الرئاسية لرئيس اجلمهورية متدد وجوبا إىل غاية هناية احلرب
يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، خيول رئيس جملس األمة 

دولـة، كل الصالحيات اليت تستوجبها حالة احلرب، حسب الشروط نفسها باعتباره رئيسا لل
 .اليت تسري على رئيس اجلمهورية

يف حالة اقتران شغور رئاسة اجلمهورية ورئاسة جملس األمة، يتوىل رئيس اجمللس الدستوري 
 .وظائف رئيس الدولة حسب الشروط املبينة سابقا

 
 .تفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلميوقع رئيس اجلمهورية ا:  97املادة    

 .ويتلقى رأي اجمللس الدستوري يف االتفاقيات املتعلقة هبما
 . ويعرضها فورا على كل غرفـة من الربملان لتوافق عليها صراحة



 الفـصـل الثـانـي
 السـلطـة التـشـريـعـيـة

لس الشعيب الوطين  ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتني، ومها اجمل :98املادة    
 .وجملس األمة

 .وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه
 
 133 و84 و80يراقب الربملان عمل احلكومة وفقا للشروط احملددة يف املواد  : 99املادة    
 . من الدستور134و

 .لدستور من ا137 إىل 135ميارس اجمللس الشعيب الوطين الرقابة املنصوص عليها يف املواد من 
 
واجب الربملان، يف إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، :  100املادة    

 .ويظل يتحسس تطلعاته
 
 .ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين عن طريق االقتراع العام املباشر والسري:  101املادة    

 املباشر والسري من بني ومن طرف أعضاء جملس األمة عن طريق االقتراع غري) 2/3(ينتخب ثلثا 
ويعني رئيس اجلمهورية الثلث اآلخر من . أعضاء اجملالس الشعبية البلدية واجمللس الشعيب الوالئي

أعضاء جملس األمة من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية يف اجملاالت العلمية والثقافية واملهنية 
 .واالقتصادية واالجتماعية
 .ة يساوي، على األكثر، نصف عدد أعضاء اجمللس الشعيب الوطينعدد أعضاء جملس األم

 .حيدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة
 
 .سنوات) 5( ينتخب اجمللس الشعيب الوطين ملدة مخس  :102املادة    

 .سنوات) 6(حتدد مهمة جملس األمة مبدة ست 
 .اتسنو) 3(جتدد تشكيلة جملس األمة بالنصف كل ثالث 

 .ال ميكن متديد مهمة الربملان إال يف ظروف خطرية جدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادية



ويثبت الربملان املنعقد بغرفتيه اجملتمعتني معا هذه احلالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس اجلمهورية 
 .واستشارة اجمللس الدستوري

 
 انتخاب أعضاء جملس األمة أو تعيينهم، حتدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات : 103املادة    

وشروط قابليتهم لالنتخاب، ونظام عدم قابليتهم لالنتخاب، وحاالت التنايف، مبوجب قانون 
 .عضوي

 
إثبات عضوية النواب وأعضاء جملس األمة من اختصاص كل من الغرفتني  : 104املادة    

 .علىحدة
 
 وطنية، قابلة للتجديد، وال ميكن اجلمع بينها مهمة النائب وعضو جملس األمة : 105املادة    

 .وبني مهام أو وظائف أخرى
 
كل نائب أو عضو جملس األمة ال يستويف شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، :  106املادة    

 .يتعرض لسقوط مهمته الربملانية
 .أعضائهماويقرر اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة، حسب احلالة، هذا السقوط بأغلبية 

 
النائب أو عضو جملس األمة مسؤول أمام زمالئه الذين ميكنهم جتريده من مهمته  : 107املادة    

 .النيابية إن إقترف فعال خيل بشرف مهمته
حيدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتني، الشروط اليت يتعرض فيها أي نائب أو عضو جملس 

، حسب احلالة، اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة بأغلبية األمة لإلقصاء، ويقرر هذا اإلقصاء
 .أعضائهما، دون املساس جبميع املتابعات األخرى الواردة يف القانون

 
   
 



 . حيدد قانون عضوي احلاالت اليت يقبل فيها الربملان استقالة أحد أعضائه :108املادة     
 
 للنواب وألعضاء جملس األمة مدة نيابتهم ومهمتهم احلصانة الربملانية معترف هبا:  109املادة    

 .الربملانية
وعلى العموم ال ميكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو . وال ميكن أن يتابعوا أو يوقفوا

يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عربوا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كالم، أو بسبب 
 .الربملانيةتصويتهم خالل ممارسة مهامهم 

 
ال جيوز الشروع يف متابعة أي نائب أو عضو جملس األمة بسبب جناية أو جنحة  : 110املادة    

إال بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب احلالة، من اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة الذي يقرر 
 .رفع احلصانة عنه بأغلبية أعضائه

 
لنواب أو أحد أعضاء جملس األمة جبنحة أو جناية، ميكن  يف حالة تلبس أحد ا :111املادة    

 .توقيفه، وخيطر بذلك مكتب اجمللس الشعيب الوطين، أو مكتب جملس األمة، حسب احلالة، فورا
ميكن املكتب املخطر أن يطلب إيقاف املتابعة وإطالق سراح النائب أو عضو جملس األمة، على أن 

 .اله أع110يعمل فيما بعد بأحكام املادة 
 
حيدد قانون عضوي شروط استخالف النائب أو عضو جملس األمة يف حالة  : 112املادة    

 .شغور مقعده
 
تبتدىء الفترة التشريعية، وجوبا، يف اليوم العاشر املوايل لتاريخ انتخاب اجمللس  : 113املادة    

 .مالشعيب الوطين، حتت رئاسة أكرب النواب سنا، ومبساعدة أصغر نائبني منه
 .ينتخب اجمللس الشعيب الوطين مكتبه ويشكل جلانه
 .تطبق األحكام السابقة الذكر على جملس األمة

 



 . ينتخب رئيس اجمللس الشعيب الوطين للفترة التشريعية :114املادة    
 .ينتخب رئيس جملس األمة بعد كل جتديد جزئي لتشكيلة اجمللس

 
لس الشعيب الوطين وجملس األمة، وعملهما، وكذا  حيدد قانون عضوي تنظيم اجمل :115املادة    

 .العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة
 .حيدد القانون ميزانية الغرفتني والتعويضات اليت تدفع للنواب وأعضاء جملس األمة

 .يعد اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما
 
 .لربملان عالنية جلسات ا :116املادة    

 .وتدون مداوالته يف حماضر تنشر طبقا للشروط اليت حيددها القانون العضوي
جيوز للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسهما، أو من 

 .أغلبية أعضائهما احلاضرين، أو بطلب من رئيس احلكومة
 
وطين وجملس األمة جلاهنما الدائمة يف إطار نظامهما يشكل اجمللس الشعيب ال : 117املادة    

 .الداخلي
 
أشهر ) 4(جيتمع الربملان يف دورتني عاديتني كل سنة، ومدة كل دورة أربعة  : 118املادة    

 .على األقل
وميكن كذلك أن جيتمع . ميكن أن جيتمع الربملان يف دورة غري عادية مببادرة من رئيس اجلمهورية

أعضاء ) 2/3(ئيس اجلمهورية بطلب من رئيس احلكومة، أو بطلب من ثلثي باستدعاء من ر
 .اجمللس الشعيب الوطين

 . ختتتم الدورة غري العادية مبجرد ما يستنفذ الربملان جدول األعمال الذي استدعي من أجله
 
 .لكل من رئيس احلكومة والنواب حق املبادرة بالقوانني : 119املادة    

 .نائبا) 20(وانني قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون تكون اقتراحات الق



تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء، بعد األخذ برأي جملس الدولة، مث يودعها رئيس 
 . احلكومة مكتب اجمللس الشعيب الوطين

 
جيب أن يكون كل مشروع أو إقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف اجمللس  : 120املادة    

 .الوطين وجملس األمة على التوايل حىت تتم املصادقة عليهالشعيب 
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانني من طرف اجمللس الشعيب الوطين على النص املعروض 

 .عليه
يناقش جملس األمة النص الذي صوت عليه اجمللس الشعيب الوطين ويصادق عليه بأغلبية ثالثة أرباع 

 .أعضائه) 3/4(
 حدوث خالف بني الغرفتني، جتتمع، بطلب من رئيس احلكومة، جلنة متساوية األعضاء ويف حالة

 .تتكون من أعضاء كلتا الغرفتني من أجل اقتراح نص يتعلق باألحكام حمل اخلالف
تعرض احلكومة هذا النص على الغرفتني للمصادقة عليه، وال ميكن إدخال أي تعديل عليه إال 

 .مبوافقة احلكومة
 . استمرار اخلالف يسحب النصويف حالة

من تاريخ إيداعه، ) 75(يصادق الربملان على قانون املالية يف مدة أقصاها مخسة وسبعون يوما 
 .طبقا للفقرات السابقة

ويف حالة عدم املصادقـة عليه يف األجل احملدد سابقا، يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة 
 .بأمر

 . من الدستور115قانون العضوي املذكور يف املادة حتدد اإلجراءات األخرى مبوجب ال
 
 ال يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته ختفيض املوارد العمومية، أو زيادة  :121املادة    

النفقات العمومية، إال إذا كان مرفوقا بتدابري تستهدف الزيادة يف إيرادات الدولة، أو توفري مبالغ 
 .فقات العمومية تساوي على األقل املبالغ املقترح إنفاقـها مالية يف فصل آخر من الن

 
 :يشرع الربملان يف امليادين اليت خيصصها له الدستور، وكذلك يف اجملاالت اآلتية : 122املادة    



 حقوق األشخاص وواجباهتم األساسية، ال سيما نظام احلريات العمومية، ومحاية احلريات -) 1
 طنني،الفردية، وواجبات املوا

 القواعد العامة املتعلقة بقانون األحوال الشخصية، وحق األسرة، ال سيما الزواج، والطالق، -) 2
 والبنوة، واألهلية، والتركات،

  شروط استقرار األشخاص،-) 3
  التشريع األساسي املتعلق باجلنسية،-) 4
  القواعد العامة املتعلقة بوضعية األجانب،-) 5
 ة بالتنظيم القضائي، وإنشاء اهليئات القضائية، القواعد املتعلق-) 6
 قواعد قانون العقوبات، واإلجراءات اجلزائية، ال سيما حتديد اجلنايات واجلنح، والعقوبات -) 7

 املختلفة املطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم اجملرمني، ونظام السجون،
  القواعد العامة لإلجراءات املدنية وطرق التنفيذ،-) 8
  نظام االلتزامات املدنية والتجارية، ونظام امللكية،-) 9

  التقسيم اإلقليمي للبالد،-) 10
  املصادقة على املخطط الوطين،-) 11
  التصويت على ميزانية الدولة،-) 12
  إحداث الضرائب واجلبايات والرسوم واحلقوق املختلفة، وحتديد أساسها ونسبها،-) 13
  النظام اجلمركي،-) 14
  نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،-) 15
  القواعد العامة املتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،-) 16
  القواعد العامة املتعلقة بالصحة العمومية والسكان،-) 17
  القواعد العامة املتعلقة بقانون العمل والضمان االجتماعي، وممارسة احلق النقايب،-) 18
 لقواعد العامة املتعلقة بالبيئة وإطار املعيشة، والتهيئة العمرانية، ا-) 19
  القواعد العامة املتعلقة حبماية الثروة احليوانية والـنباتية،-) 20
  محاية التراث الثقايف والتارخيي، واحملافظة عليه،-) 21
  النظام العام للغابات واألراضي الرعوية،-) 22
 ، النظام العام للمياه-) 23



  النظام العام للمناجم واحملروقات،-) 24
  النظام العقاري،-) 25
  الضمانات األساسية للموظفني، والقانون األساسي العام للوظيف العمومي،-) 26
  القواعد العامة املتعلقة بالدفاع الوطين واستعمال السلطات املدنية القوات املسلحة،-) 27
 العام إىل القطاع اخلاص، قواعد نقل امللكية من القطاع -) 28
  إنشاء فـئات املؤسسات،-) 29
 . إنشاء أومسة الدولة ونياشينها وألقاهبا التشريفية-) 30
 
إضافة إىل اجملاالت املخصصة للقوانني العضوية مبوجب الدستور، يشرع الربملان  : 123املادة    

 :بقوانني عضوية يف اجملاالت اآلتية
  وعملها، تنظيم السلطات العمومية،-
  نظام االنتخابات،-
  القانون املتعلق باألحزاب السياسية،-
  القانون املتعلق باإلعالم،-
  القانون األساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،-
  القانون املتعلق بقوانني املالية،-
  القانون املتعلق باألمن الوطين،-

أعضاء ) 3/4(للنواب وبأغلبية ثالثة أرباع تتم املصادقة على القانون العضوي، باألغلبية املطلقة 
 .جملس األمة

 .خيضع القانون العضوي ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف اجمللس الدستوري قبل صدوره
 
لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني :  124املادة    

 .دوريت الربملان
مهورية النصوص اليت اختذها على كل غرفة من الربملان يف أول دورة له لتوافق ويعرض رئيس اجل

 .عليها
 .تعد الغية األوامر اليت ال يوافق عليها الربملان



 . من الدستور93ميكن رئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية املذكورة يف املادة 
 .تتخذ األوامر يف جملس الوزراء

 
 .ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون : 125دة املا   

 .يندرج تطبيق القوانني يف اجملال التنظيمي الذي يعود لرئيس احلكومة
 
يوما، ابتداء من تاريخ ) 30( يصدر رئيس اجلمهورية القانون يف أجل ثالثني  :126املادة    

 .تسلمه إياه
 اآلتية، اجمللس الدستوري، 166طرت سلطة من السلطات املنصوص عليها يف املادة غري أنه إذا أخ

قبل صدور القانون، يوقف هذا األجل حىت يفصل يف ذلك اجمللس الدستوري وفق الشروط اليت 
 . اآلتية167حتددها املادة 

 
 التصويت عليه ميكن رئيس اجلمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية يف قانون مت:  127املادة    

 .يوما املوالية لتاريخ إقراره) 30(يف غضون الثالثني 
 .أعضاء اجمللس الشعيب الوطين) 2/3(ويف هذه احلالة ال يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي 

 
 .ميكن رئيس اجلمهورية أن يوجه خطابا إىل الربملان : 128املادة    
 
 يقرر حل اجمللس الشعيب الوطين، أو إجراء انتخابات ميكن رئيس اجلمهورية أن : 129املادة    

تشريعية قبل أواهنا، بعد استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين، ورئيس جملس األمة، ورئيس 
 .احلكومة

 .أشهر) 3(وجتري هذه االنتخابات يف كلتا احلالتني يف أجل أقصاه ثالثة 
 
ل السياسة اخلارجية بناء على طلب رئيس  ميكن الربملان أن يفتح مناقشة حو :130املادة    

 .اجلمهورية أو رئيس إحدى الغرفتني



ميكن أن تتوج هذه املناقشة، عند االقتضاء، بإصدار الربملان، املنعقد بغرفـتيه اجملتمعتني معا، الئحة 
 .يبلغها إىل رئيس اجلمهورية

 
اهدات السلم والتحالف يصادق رئيس اجلمهورية على اتفاقيات اهلدنة، ومع : 131املادة    

واالحتاد، واملعاهدات املتعلقة حبدود الدولـة، واملعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص، واملعاهدات 
اليت تترتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولـة، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من 

 .الربملان صراحة
 
 رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها املعاهدات اليت يصادق عليها : 132املادة    

 .يف الدستور، تسمو على القانون
 
 .ميكن أعضاء الربملان استجواب احلكومة يف إحدى قضايا الساعة : 133املادة    

 .ميكن جلان الربملان أن تستمع إىل أعضاء احلكومة
 
كتايب إىل أي عضو يف  ميكن أعضاء الربملان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو :134املادة    

 .احلكومة
 .يوما) 30(ويكون اجلواب عن السؤال الكتايب كتابيا، خالل أجل أقصاه ثالثون 

 .وتتم اإلجابة عن األسئلة الشفوية يف جلسات اجمللس
إذا رأت أي من الغرفتني أن جواب عضو احلكومة، شفويا كان أو كتابيا، يربر إجراء مناقشة، 

وط اليت ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين وجملس جتري املناقشة حسب الشر
 .األمة

 .تنشر األسئلة واألجوبة طبقا للشروط اليت خيضع هلا نشر حماضر مناقشات الربملان
 
  

 



ميكن اجمللس الشعيب الوطين لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على  : 135املادة   
 .ؤولية احلكومةملتمس رقابة ينصب على مس

 .عدد النواب على األقل) 1/7(وال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه سبع 
 
 .النواب) 2/3(تتم املوافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي  : 136املادة    

 .أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة) 3(وال يتم التصويت إال بعد ثالثة 
 
 اجمللس الشعيب الوطين على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس احلكومة  إذا صادق :137املادة    

 . استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهورية
 الفـصل الثـالـث

 السـلـطـة القـضـائـيـة
 .السلطة القضائية مستقلة، ومتارس يف إطار القانون:  138املادة    
 
ضمن للجميع ولكل واحد احملافظة  حتمي السلطة القضائية اجملتمع واحلريات، وت :139املادة    

 .على حقوقهم األساسية
 
 . أساس القضاء مبادىء الشرعية واملساواة :140املادة    

 .الكل سوا سية أمام القضاء، وهو يف متناول اجلميع وجيسده احترام القانون
 
 .يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب:  141املادة    
 
 .جلزائية إىل مبدأي الشرعية والشخصيةختضع العقوبات ا:  142املادة    
 
 .ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية : 143املادة    
 



 .تعلل األحكام القضائية، وينطق هبا يف جلسات عالنية:  144املادة    
 
على كل أجهزة الدولة املختصة أن تقوم، يف كل وقت ويف كل مكان، ويف  : 145املادة    

 .لظروف، بتنفيذ أحكام القضاءمجيع ا
 
 .خيتص القضاة بإصدار األحكام : 146املادة    

 .وميكن أن يعينهم يف ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط اليت حيددها القانون
 
 .ال خيضع القاضي إال للقانون : 147املادة    
 
 اليت قد تضر القاضي حممي من كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات : 148املادة    

 .بأداء مهمته، أو متس نزاهـة حكمه
 
 القاضي مسؤول أمام اجمللس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهمته، حسب  :149املادة    

 .األشكال املنصوص عليها يف القانون
 
 . حيمي القانون املتقاضي من أي تعسف أو أي احنراف يصدر من القاضي :150املادة    
 
 .احلق يف الدفاع معترف به : 151املادة    

 .احلق يف الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية
 
 .متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال اجملالس القضائية واحملاكم : 152املادة    

 .يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية
الجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد ويسهران على تضمن احملكمة العليا وجملس الدولة توحيد ا

 .احترام القانون



 .تؤسس حمكمة تنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع االختصاص بني احملكمة العليا وجملس الدولة
 
 حيدد قانون عضوي تنظيم احملكمة العليا، وجملس الدولة، وحمكمة التنازع،  :153املادة    

 .األخرىوعملهم، واختصاصاهتم 
 
 .يرأس رئيس اجلمهورية، اجمللس األعلى للقضاء : 154املادة    
 
يقرر اجمللس األعلى للقضاء، طبقا للشروط اليت حيددها القانون، تعيني القضاة،  : 155املادة    

 .ونقلهم، وسري سلمهم الوظيفي
اة حتت رئاسة ويسهر على احترام أحكام القانون األساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القض

 .الرئيس األول للمحكمة العليا
 
يبدي اجمللس األعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا يف ممارسة رئيس اجلمهورية حق  : 156املادة    
 .العفو

 
 .حيدد قانون عضوي تشكيل اجمللس األعلى للقضاء، وعمله، وصالحياته األخرى : 157املادة    
 
يا للدولة، ختتص مبحاكمة رئيس اجلمهورية عن األفعال اليت  تؤسس حمكمة عل :158املادة    

ميكن وصفها باخليانة العظمى، ورئيس احلكومة عن اجلنايات واجلنح، اليت يرتكباهنا مبناسبة 
 .تأديتهما مهامهما

 . حيدد قانون عضوي تشكيلة احملكمة العليا للدولة وتنظيمها وسريها وكذلك اإلجراءات املطبقة
 
 
 
 



 الثـالثاب ـالب
 الرقابة و املؤسسات اإلستشارية

 الفـصـل األول
 الرقـابـة

 . تضطلع اجملالس املنتخبة بوظيفة الرقابة يف مدلولـها الشعيب :159املادة    
 
تقدم احلكومة لكل غرفة من الربملان عرضا عن استعمال االعتمادات املالية اليت  : 160املادة    

 .أقرهتا لكل سنة مالية
لسنة املالية فيما خيص الربملان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة املالية ختتتم ا

 .املعنية من قبل كل غرفة من الربملان
 
 ميكن كل غرفة من الربملان، يف إطار اختصاصاهتا، أن تنشىء يف أي وقت جلان  :161املادة    

 .حتقيق يف قضايا ذات مصلحة عامة
 
املؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق يف تطابق العمل التشريعي   :162املادة    

 .والتنفيذي مع الدستور، ويف ظروف استخدام الوسائل املادية واألموال العمومية وتسيريها
 
 .يؤسس جملس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور : 163املادة    

مليات االستفتاء، وانتخاب رئيس اجلمهورية، كما يسهر اجمللس الدستوري على صحة ع
 .واالنتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات

 
أعضاء من بينهم ) 3(ثالثة : أعضاء ) 9(يتكون اجمللس الدستوري من تسعة  : 164املادة    

) 2(ن ينتخبهما اجمللس الشعيب الوطين، واثنا) 2(رئيس اجمللس يعينهم رئيس اجلمهورية، وإثنان 
ينتخبه جملس ) 1(تنتخبه احملكمة العليا، وعضو واحد ) 1(ينتخبهما جملس األمة، وعضو واحد 

 .الدولة



مبجرد انتخاب أعضاء اجمللس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة 
 .أو تكليف أو مهمة أخرى

 .سنوات) 6(حدة مدهتا ست يعني رئيس اجلمهورية رئيس اجمللس الدستوري لفترة وا
سنوات، وجيدد نصف عدد ) 6(يضطلع أعضاء اجمللس الدستوري مبهامهم مرة واحدة مدهتا ست 

 .سنوات) 3(أعضاء اجمللس الدستوري كل ثالث 
 
 يفصل اجمللس الدستوري، باإلضافـة إىل االختصاصات اليت خولتها إياه صراحة  :165املادة    

 دستورية املعاهدات والقوانني، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح أحكام أخرى يف الدستور، يف
 .واجبة التنفيذ، أو بقرار يف احلالة العكسية

يبدي اجمللس الدستوري، بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية، رأيه وجوبا يف دستورية القوانني 
 .العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان
ابقة النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان للدستور، حسب كما يفصل اجمللس الدستوري يف مط
 .اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة

 
خيطر رئيس اجلمهورية أو رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة،  : 166املادة    

 .اجمللس الدستوري
 
 رأيه أو يصدر قراره يف ظرف  يتداول اجمللس الدستوري يف جلسة مغلقة، ويعطي :167املادة    

 .يوما املوالية لتاريخ اإلخطار) 20(العشرين 
 .حيدد اجمللس الدستوري قواعد عمله

 
 إذا إرتأى اجمللس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فال يتم  :168املادة    

 .التصديق عليها
 
  



 نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا إذا إرتأى اجمللس الدستوري أن : 169املادة   
 .النص أثره، ابتداء من يوم قرار اجمللس

 
يؤسس جملس حماسبة يكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية  : 170املادة    

 .واملرافق العمومية
 .يعد جملس احملاسبة تقريرا سنويا يرفعه إىل رئيس اجلمهورية

 . قانون صالحيات جملس احملاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء حتقيقاتـهحيدد ال
 

 الفـصـل الثـانـي
 املـؤسـسـات االسـتـشـاريـة

يؤسس لدى رئيس اجلمهورية جملس إسالمي أعلى، يتوىل على اخلصوص ما  : 171املادة    
 :يأيت
  احلث على االجتهاد وترقيته،-
  عليه، إبداء احلكم الشرعي فيما يعرض-
 . رفع تقرير دوري عن نشاطه إىل رئيس اجلمهورية-
 
عضوا منهم الرئيس، ) 15( يتكون اجمللس اإلسالمي األعلى من مخسة عشر  :172املادة    

 .يعينهم رئيس اجلمهورية من بني الكفاءات الوطنية العليا يف خمتلف العلوم
 
مهورية، مهمته تقدمي اآلراء إىل رئيس  يؤسس جملس أعلى لألمن يرأسه رئيس اجل :173املادة    

 .اجلمهورية يف كل القضايا املتعلقة باألمن الوطين
 . حيدد رئيس اجلمهورية كيفيات تنظيم اجمللس األعلى لألمن وعمله

 
 
 



 عــباب الرابـال
 التعديل الدستوري

 عليه اجمللس  لرئيس اجلمهورية حق املبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت :174املادة    
الشعيب الوطين وجملس األمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها اليت تطبق على نص تشريعي، 

 .يوما املوالية إلقراره) 50(يعرض التعديل على استفتاء الشعب خالل اخلمسني 
 .يصدر رئيس اجلمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب

 
ذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري الغيا، إذا رفضه  يصبح القانون ال :175املادة    

 .الشعب
 .وال ميكن عرضه من جديد على الشعب خالل الفترة التشريعية

 
 إذا إرتأى اجمللس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ال ميس البتة  :176املادة    

ن وحرياهتما، وال ميس بأي املبادىء العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري، وحقوق اإلنسان واملواط
كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس اجلمهورية 
أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء الشعيب، 

 .أصوات أعضاء غرفيت الربملان) 3/4(مىت أحرز ثالثة أرباع 
 
أعضاء غرفيت الربملان اجملتمعني معا، أن يبادروا باقتراح ) 3/4( ميكن ثالثة أرباع  :177ملادة ا   

 .تعديل الدستورعلى رئيس اجلمهورية الذي ميكنه عرضه على االستفتاء الشعيب
 .ويصدره يف حالة املوافقة عليه

 
 :ال ميكن أي تعديل دستوري أن ميس : 178املادة    
 ري للدولـة، الطابع اجلمهو- 1
  النظام الدميقراطي القائم على التعدديـة احلزبـيـة،- 2
  اإلسالم باعتباره دين الدولـة،- 3



  العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرمسيـة،- 4
  احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن،- 5
 .  سالمة التراب الوطين ووحدتـه- 6

 
 قاليةـكام إنتـأح

تتوىل اهليئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإىل غاية انتهاء مهمتها  : 179املادة    
وكذا رئيس اجلمهورية بعد انتهاء هذه املهمة وإىل غاية انتخاب اجمللس الشعيب الوطين، مهمة 

 .التشريع بأوامر مبا يف ذلك يف املسائل اليت أصبحت تدخل ضمن القوانني العضوية
 
 : ريثما يتم تنصيب املؤسسات املنصوص عليها يف هذا الدستور :180املادة    
 يستمر سريان مفعول القوانني اليت تتعلق باملواضيع اليت ختضع جملال القوانني العضوية، إىل أن -

 تعدل أو تستبدل وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور،
ملسندة إليه مبوجب هذا الدستور، حىت  ميارس اجمللس الدستوري بتمثيله احلايل االختصاصات ا-

 من 3وكل تغيري أو إضافة جيب أن يتم مع مراعاة الفقرة . تاريخ تنصيب املؤسسات املمثلة فيه
  من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند احلاجة،164املادة 

وميكن . مة ميارس اجمللس الشعيب الوطين املنتخب السلطة التشريعية كاملة حىت تنصيب جملس األ-
رئيس اجلمهورية وقف إصدار القوانني املتخذة مببادرة من النواب إىل غاية املصادقة عليها من قبل 

 .جملس األمة
 
عدد أعضاء جملس األمة أثناء مدة العضوية األوىل عقب ) 1/2(جيدد نصف  : 181املادة    

وقعت عليهم القرعة وفق ويستخلف أعضاء جملس األمة الذين . السنة الثالثة عن طريق القرعة
 .الشروط نفسها وحسب اإلجراء نفسه املعمول به يف انتخاهبم أو تعيينهم
 .سنوات) 6(ال تشمل القرعة رئيس جملس األمة الذي ميارس العهدة األوىل مدة ست 

 



يصدر رئيس اجلمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ  : 182املادة    
 . لجمهوريةكقانون أساسي ل

 
 


