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المقدمة
ما فتئ الشعب الجزائري منذ ما ينيف عمى المائة سنة ،يواصل كفاحا مسمحا و كفاحا آخ ار خمقيا و

سياسيا ضد الغزو االستعماري في جميع أشكال ،اضطيادىا ،و ذلك عقب عدوان سنة

الجزائرية و احتالل القوات االستعمارية الفرنسية لمبالد.

 1830عمى الدولة

و في غرة نوفمبر عام  ،1954استنفرت جبية التحرير الوطني تعبئة جميع طاقات األمة ،ذلك أن

النضال من أجل تحقيق االستقالل قد بمغ مرحمتو النيائية.

فاحتدمت حرب اإلبادة التي شنيا االستعمار الفرنسي ،وسقط ضحيتيا في ميدان الشرف أكثر من

مميون شييد ،اشتروا بحياتيم حبيم لموطن و الحرية.

و في شير مارس عام  ،1962خرج الشعب الجزائري منتص ار من ىذه المعركة ،التي اصطمى حرىا

سبع سنوات و نصف ،بقيادة جبية التحرير الوطني.

ثم شرعت الجزائر تجدد لنفسيا أنظمة سياسية قومية ،بعد استرجاعيا لسيادتيا ،اثر مائة و اثنتين و

ثالثين سنة ( )132من السيطرة االستعمارية ،و النظام اإلقطاعي.

فمضت الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توجو مناحي نشاطيا إلى طريق تشييد البالد ،وفاء

منيا لمميثاق الذي أقره المجمس القومي لمثورة الجزائرية في طرابمس ،و طبقا لممبادئ االشتراكية و الممارسة

الفعمية لمسمطة من طرف الشعب الذي يشكل طميعتو الفالحون ،و الجماىير الكادحة ،و المثقفون الثوريون.
إن الشعب الجزائري لمواصل زحفو في طريق ثورة ديمقراطية شعبية ،بعد أن حقق ىدف االستقالل

الوطني الذي استيدفتو جبية التحرير الوطني في غرة نوفمبر .1954
ىذه الثورة المتجسمة في :

 -الشروع في إنجاز اإلصالح الزراعي ،و إنشاء اقتصاد وطني ينيض العمال بتسييره.

 -و انتياج سياسة اجتماعية لفائدة الجماىير كي يرتفع مستوى معيشة العمال ،و التعجيل بترقية المرأة

قصد اشتراكيا في تدبيرالشؤون العامة ،و تطوير البالد ،و محو األمية ،و تنمية الثقافة القومية ،و تحسين

السكن ،و الحالة الصحية العامة.

 -و توخي سياسة دولية قائمة عمى قاعدة من االستقالل ،و التعاون الدولي ،و مناىضة االستعمار،

و المؤازرة الفعمية لمحركات النضالية في العالم من أجل التحرير الوطني و االستقالل.

 -إن اإلسالم و المغة العربية قد كانا و ال يزال كل منيما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي

قام بيا النظام االستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتيم .فيتعين عمى الجزائر التأكيد بأن المغة العربية ىي
المغة القومية الرسمية ليا ،و أنيا تستمد طاقتيا الروحية األساسية من دين اإلسالم ،بيد أن الجميورية تضمن

حرية ممارسة األديان لكل فرد و احترام آرائو و معتقداتو.

إن الجيش الوطني الشعبي الذي كان باألمس جيش التحرير الوطني ىو بمثابة سنان الرمح في نضال

التحرير القومي ،من ثمة سيظل ىذا الجيش مسيما في خدمة الشعب ،ساى ار عمى النشاط السياسي داخل
إطار الحزب ،عامال عمى تشييد األنظمة الجديدة االقتصادية منيا و االجتماعية لمبالد.

من األى ــداف األســاسية لمجـميورية ،الوفاء لتقاليد أمتنا الفمسفية و األخالقية و السياسية ،و المطابقة

لالتجاه السياسي الدولي ،الذي اختاره الشعب الجزائري.

كما أن الحقوق السياسية المعترف بيا لكل مواطن بالجميورية تمكنو من المساىمة بطريقة كمية و

فعالة في فريضة تشييد البالد ،و تخول لو النمو ،و تعده لمعرفة نفسو بصورة منسجمة في نطاق المجموعة

طبقا لمصالح البالد ،و اختيارات الشعب.

إن ض ــرورة ق ـيــام حزب الطميعة الواحد ،و دوره المرجح في إعداد و مراقبة سياسة األمة ،ىما المبدآن

الجوىريان المذان حمال عمى اختيار شتى الحمول لمعالجة المشاكل الدستورية التي تواجــو ال ــدولة الـجزائرية و
بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال لمنظم السياسية المقررة في الدستور عن طريق جبية التحرير

الوطني التي :

 -تعبئ و تنظم الجماىير الشعبية ،و تيذبيا لتحقيق االشتراكية.

 و تدرك و تشخص مطامح الجماىير الشعبية باالتصال الدائم بيا. -و تعد و تحدد سياسة األمة و تراقب تنفيذىا.

و يتم إعداد ىذه السياسة و تنشيطيا و توجيييا من طرف أشد العناصر الثورية وعيا ونشاطا.

 -كما تقيم جبية التحرير الوطني تنظيميا و قواعدىا عمى مبدأ المركزية الديمقراطية.

إن الحزب وحده باعتباره الجياز المحرك الدافع الذي يستمد قوتو من الشعب ،ىو الذي يستطيع أن

يحطم أجيزة الماضي االقتصادية ،و يقيم مقاميا نظما اقتصادية يمارسيا الفالحون العاممون ،و الجماىير

الكادحة بصورة ديمقراطية.

كما أنو عمى الشعب أن يسير عمى استقرار األنظمة السياسية لمبالد ،ىذا االستقرار الذي ىو ضرورة

حيوية بالنسبة لميام التشييد االشتراكي التي تواجييا الجميورية.

أما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقميديان لمحكم ،فال يمكن ليما أن يضمنا ىذا االستقرار

المنشود ،بينما النظام القائم عمى قاعدة ىيمنة الشعب صاحب السيادة ،و عمى الحزب الطالئعي الواحد ،فإنو

يمكنو أن يضمن ذلك االستقرار بصورة فعالة.

إن جبية التحرير الوطني التي تمثل القوة الثورة

لألمة ،تسير عمى ىذا االستقرار ،كما أنيا ستكون

خير ضمان لتجاوب سياسة البالد مع المطامح العميقة لمشعب.

رجـوع

المبادئ و األهداف األساسية
المادة األولى  :الجزائر جميورية ديمقراطية شعبية.

المادة  : 2و ىي جزء ال يتج أز من المغرب العربي و العالم العربي و افريقيا.
المادة  : 3شعارىا "الثورة من الشعب و لمشعب".

المادة  :4اإلسالم دين الدولة و تضمن الجميورية لكل فــرد احترام آرائو و معتقداتو و حرية ممارسة األديان.
المادة  : 5المغة العربية ىي المغة القومية و الرسمية لمدولة.

المادة  : 6عمم الدولة أخضر و أبيض يتوسطو ىالل و نجم أحمران.

المادة  : 7عاصمة البالد الجزائرية ىي مدينة الجزائر ،مقر المجمس الوطني و الحكومة.
المادة  : 8الجيش الوطني جيش شعبي ،و ىو في خدمة الشعب و تحت تصرف الحكومة بحكم وفائو لتقاليد
الكفاح من أجل التحرير الوطني.

 -و ىو يتولى الدفاع عن أراضي الجميورية و يسيم في مناحي النشاط السياسي و االقتصادي و

االجتماعي لمبالد في نطاق الحزب.

المادة  : 9تتكون الجميورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداىا و اختصاصيا.
تعتبر البمدية أساسا لممجموعة الترابية و االقتصادية و االجتماعية.

المادة  : 10تتمثل األىداف األساسية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في :

 صيانة االستقالل الوطني و سالمة األراضي الوطنية و الوحدة الوطنية. ممارسة السمطة من طرف الشعب الذي يؤلف طميعتو فالحون و عمالو مثقفون ثوريون.

 تشييد ديمقراطية اشتراكية ،و مقاومة استغالل اإلنسان في جميع أشكالو ،وضمان حق العمل و مجانيةالتعميم ،و تصفية جميع بقايا االستعمار.

 -الدفاع عن الحرية و احترام كرامة اإلنسان.

 مقاومة كل نوع من التمييز و خاصة التمييز العنصري و الديني.-السالم في العالم.

حسي أو معنوي بكيان اإلنسان.
 استنكار التعذيب و كل مساس ّالمادة  : 11توافق الجميورية عمى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و تنضم إلى كل منظمة دولية
تستجيب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منيا بضرورة التعاون الدولي.

رجـوع

الحقوق األساسية
المادة  : 12لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفس الواجبات.
المادة  : 13لكل مواطن استكمل  19عاما من عمره حق التصويت.

المادة  : 14ال يجوز االعتداء عمى حرمة السكن ،و يضمن حفظ سر المراسمة لجميع المواطنين.

المادة  : 15ال يمكن إيقاف أي شخص و ال متابعتو إال في األحوال المنصوص عمييا في القانون و أمام
القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا لإلجراءات المقررة بموجبو.

المادة  : 16تعترف الجميورية بحق كل فرد في حياة الئقة و في توزيع عادل لمدخل القومي.
المادة  : 17تحمي الدولة األسرة باعتبارىا الخمية األساسية لممجتمع.

المادة  : 18التعميم إجباري ،و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز إال ما كان ناشئا عن استعدادات كل
فرد و حاجيات الجماعة.

المادة  : 19تضمن الجميورية حرية الصحافة ،و حرية وسائل اإلعالم األخرى ،و حرية تأسيس الجمعيات،
و حرية التعبير ،و مخاطبة الجميور و حرية االجتماع.

المادة  : 20الحق النقابي ،و حق اإلضراب ،و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف بيا جميعا ،و
تمارس ىذه الحقوق في نطاق القانون.

المادة  : 21تضمن الجميورية الجزائرية حق االلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية.

المادة  : 22ال يجوز ألي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقالل األمة و
سالمة األراضي الوطنية و الوح ــدة الوطني ــة و مؤسسات الجميورية و مطامح الشعب االشتراكية ،ومبدأ

وحدانية جبية التحرير الوطني.

رجـوع

جبهة التحرير الوطني

المادة  : 23جبية التحرير الوطني ىي حزب الطميعة الواحد في الجزائر.

المادة  : 24جبية التحرير الوطني تحدد سياسة األمة ،و توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجمس الوطني
و الحكومة.

المادة  : 25جبية التحرير الوطني تشــخص المطامح العمــيقة لمجمـاىــير و تيذبيا و تنظميا و ىي رائدىا
في تحقيق مطامحيا.

المادة  : 26جبية التحرير الوطني تنجز أىداف الثورة الديمقراطية الشعبية ،و تشيد االشتراكية في الجزائر.

رجـوع

ممارسة السيادة  -المجمس الوطني

المادة  : 27السيادة الوطنية لمشعب يمارسيا بواسطة ممثمين لو قي مجمس وطني ،ترشحيم جبية التحرير
الوطني ،و ينتخبون باقتراع عام مـباشر و سرى لمدة خمسة سنين.

المادة  : 28يعبر المجمس الوطني عن اإلرادة الشعبية ،و يتولى التصويت عمى القوانين ،و يراقب النشاط

الحكومي.

المادة  : 29يحدد القانــون طريــقة انتــخاب الن ـواب في المجمس الوطني و عددىم ،و شروط صالحية
انتخابيم ،و نظام ما يتنافى و النيابة.

و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب ،تتولى "لجنة مراجعة السمطة و تصحيح النيابة"

المنصوص عمييا في النظام الداخمي لممجمس ،الفصل في الموضوع طبقا لمشروط المحددة.

المادة  : 30ال يمكن لممجمس الوطني اإلعالن عن إسقاط النائب إال بأغمبية ثمثي أعضائو و باقتراح من
الييئة العميا لجبية التحرير الوطني.

المادة  : 31يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خالل مدة نيابتو.

المادة  : 32ال يجوز إيقاف أي نائب ،أو متابعتو فيما يتعمق بالقضايا الجنائية دون إذن المجمس الوطني إال
في حالة التمبس بالجريمة ،و يوقف حبس أو متابعة النائب بطمب من المجمس الوطني.

و في حالة التمبس بالجريمة يقدم فو ار إخطار المتابعة أو اإلجراءات المتخذة ضد النائب إلى مكتب

المجمس الذي يمكنو أن يطالب بموجب سمطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية الحترام مبدأ الحصانة

البرلمانية .و ال تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجمس الوطني ،أو إيقافو أو حبسو ،أو محاكمتو بسبب
ما يدلي بو من آراء أو تصويت خالل ممارسة نيابتو.

المادة  : 33يجتمع المجمس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي النتخاب أعضائو و يعمد إلى
تصحيح نيابتيم.

و ينتخب فو ار رئيسو و مكتبو و لجانو.

المادة  : 34رئيس المجمس الوطني ىو الشخصية الثانية في الدولة.

المادة  : 35يحدد المجمس الوطني في قانونو الداخمي قواعد تنظيمو و تسييره.
المادة  : 36لرئيس الجميورية و لمنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.

توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين عمى مكتب المجمس الذي يحيميا عمى المجان

البرلمانية المختصة لدراستيا.

المادة  : 37ألعضاء الحكومة حق حضور جمسات المجمس الوطني و المشاركة في مناقشة المجان.
المادة  : 38يمارس المجمس الوطني مراقبتو لمنشاط الحكومي بواسطة :

 االستماع إلى الوزراء داخل المجان -السؤال الكتابي.

رجـوع

 -السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونيا.

السمطة التنفيذية
المادة  : 39تسند السمطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجميورية.
الحزب.

و ىو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق االقتراع ال ـعــام المباش ــر و السري بعد تعيينو من طرف

يمكن لكل مسمم جزائري األصل بمغ عمره  35سنة عمى األقل و متمتع بحقوقو المدنية و السياسية

أن ينتخب رئيسا لمجميورية.

المادة  : 40يؤدي رئيس الجميورية قبل مباشرتو لميام وظيفتو القسم أمام المجمس الوطني بالعبارات التالية :
(وفاء لمبادئ ثورتنا و ألرواح شيدائنا ،أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور و أدافع عميو و أحافظ عمى
سالمة الوطن و استقالل البالد و وحدتيا ،و أن أبذل كل جيدي لرعاية مصالح الشعب و الجميورية

الديمقراطية الشعبية).

المادة  : 41يعتمد لدى رئيس الجميورية السفراء األجانب و المبعوثون فوق العادة.

و يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.

المادة  : 42يوقع رئيس الجميورية بعد استشارة المجمس الوطني و يصادق عمى المعاىدات واالتفاقيات و
المواثيق الدولية و يسير عمى تنفيذىا.

المادة  : 43و ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة لمجميورية.

المادة  : 44يعمن رئيس الجميورية الحرب و يبرم السمم بموافقة المجمس الوطن.ي

المادة  : 45يترأس رئيس الجميورية المجمس األعمى لمدفاع و المجمس األعمى لمقضاء.
المادة  : 46يمارس رئيس الجميورية حق العفو بعد استشارة المجمس األعمى لمقضاء.

المادة  : 47رئيس الجميورية ىو المسؤول الوحيد أمام المجمس الوطني ،يعين الوزراء الذين يجب أن يختار
الثمثين  2/3منيم عمى األقل من بين النواب و يقدميم إلى المجمس.

المادة  : 48يتولى رئيس الجميورية تحديد سياسة الحكومة و توجيييا ،كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة
الداخمية و الخارجية لمبالد طبقا إلرادة الشعب التي يجسميا الحزب ،و يعبر عنيا المجمس الوطني.

المادة  : 49يكمف رئيس الجميورية بإصدار القوانين و نشرىا.

يصدر القوانين خالل األيام العشرة الموالية إلحالتيا عميو من طرف المجمس الوطني ،و يوقع

مرسومات التطبيق .و يمكن التخفيض من أجل األيام العشرة عندما يطمب المجمس الوطني االستعجال.

المادة  : 50يجوز لرئيس الجميورية أن يطمب من المجمس الوطني برسالة مبينة األسباب خالل األجل
المحدد إلصدار القوانين ،لمتداول في شأنيا مرة ثانية ،و ال يمكن رفض طمبو ىذا.

المادة  : 51إذا لم يصدر رئيس الجميورية القوانين في اآلجال المنصوص عمييا فإن رئيس المجمس الوطني
يتول إصدارىا.

المادة  : 52يتولى رئيس الجميورية تنفيذ القوانين.

المادة  : 53تمارس السمطة النظامية من رئيس الجميورية.
المادة  : 54يعين رئيس الجميورية الموظــفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.

المادة  : 55يطعن المجمس الوطني في مسؤولية رئيس الجميورية بإيداع الئحة سحب الثقة ،يتعين توقيعيا
من طرف ثمث النواب الذين يتكون منيم المجمس.

المادة  : 56التصويت عمى الئحة سحب الثقة باألغمبية المطمقة لنواب المجمس الوطني يوجب استقالة رئيس
الجميورية و الحل التمقائي لممجمس .و ال يجوز االلتجاء إلى ىذا التصويت العمني إال بعد مضي أجل
خمسة أيام كاممة عمى إيداع الالئحة.

المادة  : 57في حالة استقالة رئيس الجميورية أو وفاتو أو عجزه النيائي أو سحب الثقة من الحكومة،
يمارس المجمس الوطني ميام رئيس الجميورية ،و يساعده فييا رؤساء المجان في المجمس الوطني.

و ميمتو األساسية تصريف الشؤون العادية ،واعداد االنتخابات في ظرف شيرين لتعيين رئيس

الجميورية و أعضاء المجمس الوطني في حالة حمو.

المادة  : 58يجوز لرئيس الجميورية أن يطمب من المجمس الوطني التفويض لو لمدة محدودة حق اتخاذ

تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجمس الوزراء أو تعرض عمى مصادقة

المجمس في أجل ثالثة أشير.

المادة  : 59في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجميورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقالل
األمة و مؤسسات الجميورية .و يجتمع المجمس الوطني وجوبا.

رجـوع

العدالة
المادة  : 60يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا لمشروط التي يحددىا قانون التنظيم القضائي.
المادة  : 61يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.

المادة  : 62ال يخضع القضاة في ممارستيم لوظائفيم إال لمقانون و لمصالح الثورة االشتراكية.

رجـوع

استقالليم مضمون بالقانون و بوجود المجمس األعمى لمقضاء.

المجمس الدستوري
المادة  : 63يتألف المجمس الدستـوري من الرئيــس األول لممحكمة العميا ،و رئيسي الحجرتين المدنية
واإلدارية في المحكمة العميا و ثالثة نواب يعينيم المجمس الوطني و عضو يعينو رئيس الجميورية.
ينتخب أعضاء المجمس الدستوري رئيسيم الذي ليس لو صوت مرجح.

المادة  : 64يفصل المجمس الدستوري في دستورية القوانين و األوامر التشريعية بطمب من رئيس الجميورية
أو رئيس المجمس الوطني.

رجـوع

المجمس األعمى
المادة  : 65المجمس األعمى لمقضاء  :يتألف المجمس األعمى لمقضاء من رئيس الجميورية و وزير العدل،
و الرئيس األول لممحكمة العميا ،و وكيل الدولة العام لدييا ،و محام لدى المحكمة العميا ،واثنين من رجال

القضاء أحدىما من قضاة الصمح ،ينتخبان من طرف زمالئيم عمى المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبيم

لجنة العدل الدائمة في المجمس الوطني من بين أعضائيا.

المادة  : 66اختصاصات المجمس األعمى لمقضاء و قواعد سيره تحدد بقانون.

المادة  : 67المجمس األعمى لمدفاع  :يتألف المجمس األعمى لمدفاع من رئيس الجميورية و وزير الدفاع

الوطني ،و وزير الداخمية ،و وزير الشؤون الخارجية ،و رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجمس ،و عضوين
يعينيما رئيس الجميورية.

المادة  : 68يستشار المجمس في جميع المسائل العسكرية.
المادة  : 69المجمس األعمى االقتصادي و االجتماعي :

يتألف المجمس األعمى االقتصادي و االجتماعي من خمسة نواب يعينيم المجمس الوطني ،و مدير

التصميم ،و حاكم البنك المركــزي لمجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية و ممثمين لمنواحي الرئيسية من

النشاط القومي االقتصادي واالجتماعي يعينيم رئيس الجميورية.

ينتخب المجمس األعمى االقتصادي و االجتماعي رئيسو.

المادة  : 70يستشار المجمس األعمى االقتصادي واالجتماعي في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات
الطابــع االقتصادي و االجتماعي ،و يمكنو االستماع إلى أعضاء الحكومة.

رجـوع

تعديل الدستور
المادة  : 71ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيس الجميــورية و األغمبية المطمقة ألعضاء
المجمس الوطني معا.

المادة  : 72يتضمن إجراء تعديل الدستور ،تالوتين و تصويتين باألغمبية المطمقة ألعضاء المجمس الوطني
يفصل بينيما أجل شيرين.

المادة  : 73يعرض مشروع قانون التعديل عمى مصادقة الشعب عن طريقة االستفتاء.

المادة  : 74في حالة مصادقة الشعب عمى مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجميورية
باعتباره قانونا دستوريا خالل األيام الثمانية الموالية لتاريخ االستفتاء.

رجـوع

أحكام انتقالية
المادة  : 75النشيد الوطني مؤقتا ىو "قسما" ،و سيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في
المستقبل.

المادة  : 76يجب تحقيق تعميم المغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجميورية .بيد أنو،
خالفا ألحكام ىذا القانون ،سوف يجوز استعمال المغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب المغة العربية.

المادة  : 77يمدد أجل النيابة التشريعية ألعضاء المجمس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ  20سبتمبر

 ،1962حتى تاريخ  20سبتمبر  .1964و تجرى قبل ىذا التاريخ انتخابات المجمس الوطني طبقا لمدستور،
و لمدة أربع سنوات.

و يواصل رئيس الحكومة أداء ميامو الراىنة حتى يتم انتخاب رئيس الجميورية الذي يتعين أن يجرى خالل

أجل أقصاه شير بعد المصادقة عمى الدستور عن طريق االستفتاء.

المادة  : 78يصدر رئيس الجميورية مشروع الدستور في ظرف ثمانية أيام بعد مصادقة الشعب عميو.

رجـوع

