
 مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور

 السنة افتتاحه لدى الجمهورٌة رئٌس عنه أعلن الذي المحدود و الجزئً الدستوري التعدٌل مشروع على األمم، بقصر الٌوم بغرفتٌه البرلمان أعضاء ٌصادق

 .التعدٌل مضامٌن حول رأٌه الدستوري المجلس أعطى و الوزراء مجلس علٌه صادق أن بعد وذلك القضائٌة،

 والسلطات المؤسسات بٌن العالقات توضٌح و الدٌمقراطٌة تكرٌس و المجٌدة الثورة رموز على المحافظة فً تتمثل أساسٌة محاور أربعة التعدٌل وٌمس

 :المقترحة التعدٌالت ٌلً فٌما و. المنتخبة المجالس مختلف فً هامة مكانة الجزائرٌة المرأة منح كذا و التنفٌذٌة السلطة خصوصا

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 5 المادة تعّدل: األولى المادة

 .للتغٌٌر قابلٌن غٌر فهما. 1954 نوفمبر أول ثورة مكاسب من الوطنً والنشٌد الوطنً العلم: 5 المادة

 :التالٌة بالصفات للجمهورٌة الرمزان هما الثورة، رموز من الرمزان هذان

 .اللون أحمرا وهالل نجمة تتوسطه وأبٌض، أخضر الجزائر علم ـ 1

 .”قسما “هو مقاطعه، بجمٌع الوطنً، النشٌد ـ 2

 .الدولة خاتم القانون ٌحدد

 :كاآلتً وتحرر مكرر، 31 مادة تضاف: 2 المادة

 .المنتخبة المجالس فً تمثٌلها حظوظ بتوسٌع للمرأة السٌاسٌة الحقوق ترقٌة على الدولة تعمل: مكرر 31 المادة

 .المادة هذه تطبٌق كٌفٌات عضوي قانون ٌحدد

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 62 المادة تعّدل: 3 المادة

 .الوطنٌة المجموعة تجاه واجباته بإخالص ٌؤدي أن مواطن كل على: 62 المادة

 .دائمان مقدسان واجبان عنه، الدفاع فً المشاركة وإجبارٌة الوطن إزاء المواطن التزام

 .والمجاهدٌن ذوٌهم، وكرامة الشهداء، وأرواح الثورة، رموز احترام الدولة تضمن

 .الناشئة لألجٌال وتعلٌمه التارٌخ، كتابة ترقٌة على كذلك وتعمل

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 74 المادة تعّدل: 4 المادة

 .سنوات( 5 )خمس الرئاسٌة المهمة مدة: 74 المادة

 .الجمهورٌة رئٌس انتخاب تجدٌد ٌمكن

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 77 المادة تعّدل: 5 المادة

  :اآلتٌة والصالحٌات بالسلطات الدستور، فً أخرى أحكام صراحة إٌاه تخولها التً السلطات إلى باإلضافة الجمهورٌة، رئٌس ٌضطلع: 77 المادة

 للجمهورٌة، المسلحة للقوات األعلى القائد هو ـ 1

 الوطنً، الدفاع مسؤولٌة ٌتولى ـ 2

 وٌوجهها، لألمة الخارجٌة السٌاسة ٌقرر ـ 3

 الوزراء، مجلس ٌرأس ـ 4

ٌّن ـ 5  مهامهم، وٌنهً والوزراء األول الوزٌر ٌع

 الدستور، من 87 المادة أحكام مراعاة مع الحكومة، اجتماعات لرئاسة األول للوزٌر صالحٌاته من جزءا ٌفوض أن الجمهورٌة رئٌس ٌمكن ـ 6

 مهامهم، أو مهامه وٌنهً وظائفه، ممارسة فً األول الوزٌر مساعدة بغرض األول للوزٌر نواب عدة أو نائبا ٌعٌن أن ٌمكنه ـ 7



 الرئاسٌة، المراسٌم ٌوقع ـ 8

 استبدالها، أو العقوبات تخفٌض وحق العفو إصدار حق له ـ 9

 االستفتاء، طرٌق عن وطنٌة أهمٌة ذات قضٌة كل فً الشعب ٌستشٌر أن ٌمكنه ـ 10

 علٌها، وٌصادق الدولٌة المعاهدات ٌبرم ـ 11

 .التشرٌفٌة وشهاداتها ونٌاشٌنها الدولة أوسمة ٌسلم ـ 12

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 79 المادة تعّدل: 6 المادة

ٌّن: 79 المادة  .األول الوزٌر استشارة بعد الحكومة أعضاء الجمهورٌة رئٌس ٌع

 .الحكومة عمل ذلك، أجل من وٌنسق الجمهورٌة، رئٌس برنامج األول الوزٌر ٌنفذ

 .الوزراء مجلس فً وٌعرضه لتنفٌذه، عمله مخطط األول الوزٌر ٌضبط

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 80 المادة تعّدل: 7 المادة

 .عامة مناقشة الغرض، لهذا الوطنً الشعبً المجلس وٌجري. علٌه للموافقة الوطنً الشعبً المجلس إلى عمله مخطط األول الوزٌر ٌقدم: 80 المادة

ٌّف أن األول الوزٌر وٌمكن  .الجمهورٌة رئٌس مع وبالتشاور المناقشة هذه ضوء على هذا، العمل مخطط ٌك

 .الوطنً الشعبً المجلس علٌه وافق مثلما األمة لمجلس عمله مخطط حول عرضا األول الوزٌر ٌقدم

 .الئحة ٌصدر أن األمة مجلس ٌمكن

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 81 المادة تعّدل: 8 المادة

 .عمله مخطط على الوطنً الشعبً المجلس موافقة عدم حالة فً الجمهورٌة لرئٌس الحكومة استقالة األول الوزٌر ٌقدم: 81 المادة

ٌّن  .نفسها الكٌفٌات حسب أول وزٌرا جدٌدا من الجمهورٌة رئٌس ٌع

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 85 المادة تعّدل: 9 المادة

 :اآلتٌة الصالحٌات الدستور، فً أخرى أحكام صراحة إٌاه تخولها التً السلطات على زٌادة األول، الوزٌر ٌمارس: 85 المادة

 الدستورٌة، األحكام احترام مع الحكومة أعضاء بٌن الصالحٌات ٌوّزع ـ 1

 والتنظٌمات، القوانٌن تنفٌذ على ٌسهر ـ 2

 ذلك، على الجمهورٌة رئٌس موافقة بعد التنفٌذٌة، المراسٌم ٌوّقع ـ 3

ٌّن ـ 4  الذكر، السابقتً 78و 77 المادتٌن بأحكام المساس ودون الجمهورٌة، رئٌس موافقة بعد الدولة وظائف فً ٌع

 .العمومٌة اإلدارة سٌر حسن على ٌسهر ـ 5

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 87 المادة تعدل: 10 المادة

 الدستورٌة المؤسسات رؤساء وكذا الحكومة وأعضاء األول الوزٌر تعٌٌن فً سلطته الجمهورٌة رئٌس ٌفوض أن األحوال من حال بأي ٌجوز ال: 87 المادة

 .لتعٌٌنهم أخرى طرٌقة على الدستور ٌنص لم الذٌن وأعضائها

 األحكام وتطبٌق أوانها، قبل التشرٌعٌة االنتخابات إجراء وتقرٌر الوطنً، الشعبً المجلس وحلّ  االستفتاء، إلى اللجوء فً سلطته ٌفوض أن ٌجوز ال كما

 .»الدستور من 128و 127و 126و 124و 97و 95 إلى 93 ومن 91و 78و 77 المواد فً علٌها المنصوص

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 90 المادة تعدل: 11 المادة

 فً الجدٌد الجمهورٌة رئٌس ٌشرع حتى استقالته أو وفاته أو الجمهورٌة لرئٌس مانع حصول إبان القائمة الحكومة تعّدل أو تقال أن ٌمكن ال: 90 المادة

 .مهامه ممارسة



ٌّنه الذي الحكومة أعضاء أحد حٌنئذ األول الوزٌر وظٌفة وٌمارس الجمهورٌة، لرئاسة ترشح إذا وجوبا األول الوزٌر ٌستقٌل  .الدولة رئٌس ٌع

 فً علٌها المنصوص األحكام تطبٌق ،89و 88 المادتٌن فً علٌهما المنصوص ٌوما( 60 )والستٌن ٌوما( 45 )واألربعٌن الخمسة فترتً فً ٌمكن ال

 .الدستور من 177و 176و 174و 137و 136و 129و 124و 79 والمواد 77 المادة من 8و 7 الفقرتٌن

 بعد معا، المجتمعتٌن بغرفتٌه المنعقد البرلمان بموافقة إال الدستور، من 97و 95و 94و 93و 91 المواد أحكام تطبٌق الفترتٌن، هاتٌن خالل ٌمكن، ال

 .لألمن األعلى والمجلس الدستوري المجلس استشارة

 :كاآلتً وتحرر الدستور، من 178 المادة تعدل: 12 المادة

 :ٌمس أن دستوري تعدٌل أي ٌمكن ال: 178 المادة

 للدولة، الجمهوري الطابع ـ 1

 الحزبٌة، التعددٌة على القائم الدٌمقراطً النظام ـ 2

 الدولة، دٌن باعتباره اإلسالم ـ 3

 والرسمٌة، الوطنٌة اللغة باعتبارها العربٌة ـ 4

 والمواطن، اإلنسان وحقوق األساسٌة الحرٌات ـ 5

 ووحدته، الوطنً التراب سالمة ـ 6

 .والجمهورٌة الثورة رموز من باعتبارهما الوطنً والنشٌد الوطنً العلم ـ 7

 من 158و 137 ،129 ،125 ،120 ،119 ،118 ،116 ،91 ،86 ،84 ،83 المواد فً ”األول الوزٌر “بوظٌفة ”الحكومة رئٌس “وظٌفة تستبدل: 13 المادة

الدستور 


