
 دستـــــور

 الجمهورية اليمنية
 م5995/ مايو / 51،  51المقر من الشعب في 

 

 األول الباب

 الدولة أسس

 األول الفصل

 السياسية األسس

ظاقؿ مجازنممعاـما عايماظعروقايمواظعاو ممممممم(م:ماىؿفقرؼيماظقؿـقيمدوظيمعلؿؼؾيمذاتمدقودة،موػلموحدةمالمتؿفزأموالمجيقزماظؿـاوزلمساـمأيمجازنمعـفاو،مواظااعىماممممم1عودةم)

 اإلدالعلم.

 واظؾغيماظعروقيمظغؿفوماظرمسقي. (م:ماإلدالممدؼـماظدوظي،2عودةم)

 اإلدالعقيماٌصدرماظرئقللمظؾؿارؼعم. (م:ماظارؼعي3عودةم)

ي،مطؿومؼزاوهلوموطرؼؼفمشريمعؾوذرةمسـمررؼؼماهلقؽوتماظؿارؼعقيماظعوعمغؿكوووت(م:ماظاعىمعوظؽماظلؾطيموعصدرػو،موميوردفومواؽؾمعؾوذرمسـمررؼؼماالدؿػؿونمواال4عودةم)

مواظؿـػقذؼيمواظؼضوئقيموسـمررؼؼماجملوظسماحملؾقيماٌـؿكؾيم.

مرتفموفوموصقرةمسوعيم.وظلماٌع(م:متمطدماظدوظيماظعؿؾممبقـاوقما عؿماٌؿاقادةمواإلسالنماظعوٌلميؼققماإلغلونموعقـاوقمجاوععيماظدولماظعروقايموضقاسدماظؼوغقنماظد5عودةم)

 الثانـي الفصل

 االقتصاديـــة األســس

م(م:مؼؼقمماالضؿصودماظقر مسؾكماٌؾودئماظؿوظقيم:6عودةم)

 اظعداظيماالجؿؿوسقيماإلدالعقيمسيماظعالضوتماإلغؿوجقيمواالجؿؿوسقيم. -1

 وـونمضطوعمسوممعؿطقرمضودرمسؾكماعؿالكمودوئؾمإغؿوجقيمرئقلقيم. -2

مصقوغيماٌؾؽقيماًوصيمصالممتسمإالَّمٌصؾقيمسوعيمووؿعقؼضمسودلموصؼًومظؾؼوغقنم. -3

واظطوضوتمظضؿونموـوًنماضؿصودمور مضودرموعؿقررمعـماظؿؾعقيموهؼقؼمتـؿقيمذوعؾيمتؽػؾمإضوعيمسالضوتماذرتاطقيمعلؿؾفؿيماظرتاثممتقجقفمطؾمػذهماظعالضوت -4

 اإلدالعلماظعرولموزروفماجملؿؿعماظقؿ م.

قوهماإلضؾقؿقيمأوماالعؿدادماظؼوريمواٌـطؼيماالضؿصودؼيماًاوظصيمعؾاؽمماٌ (م:ماظـرواتماظطؾقعقيمجباؿقعمعاؿؼوتفوموعصودرماظطوضيماٌقجقدةمسيموورـما رضمأومصقضفومأومسي7عودةم)

 اظؿالمتؽػؾمادؿغالهلومظؾؿصؾقيماظعوعي. اظدوظي،موػل



ظعوعايمواظطؾقعقايممماالضؿصودؼيمظؾدوظيمسؾكمأدوسماظؿكطقطماظعؾؿل،مومبومؼؽػؾمإغاونماٌمدلوتماظعوعيماظعوعؾيمسيمحؼؾماداؿغاللمواداؿـؿورماٌاقاردماممم (م:متؼقمماظلقاودي8عودةم)

ظعوعيمظؾدوظيممبومخيادمموتـؿقيموتطقؼرمضدراتموصرصمطؾممعـماظؼطوعماظعومم،مواًوصمواٌكؿؾطمسيمذؿكمذبوالتماظؿـؿقايماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموسيمإرورماًطيما

 اٌصؾقايماظعاوعايمواالضؿصودماظقر م.

ػومورصاعمصوسؾقؿفاوموتطقؼعفاومًدعايماالضؿصاودماظاقر م،موتاارفمسؾاكماظؿفاورةماظداخؾقايموفادفمريوؼايممممممممممممم(م:متقجفماظدوظيماظؿفورةماًورجقيموتعؿؾمسؾكمتطقؼر9عودةم)

ماٌلؿفؾؽنيموتقصريماظلؾعما دودقيمظؾؿقارـنيم.

مواٌقازؼـم. (م:مؼـظؿماظؼوغقنماظعؿؾيماظرمسقايمظؾدوظيمواظـظومماٌوظلمواٌصرسيموحيددماٌؼوؼقسمواٌؽوؼقؾ11عودةم)

ماٌقارـني. اظضرائىمواظؿؽوظقػماظعوعيمعصؾقايماجملؿؿعموهؼقؼماظعداظيماالجؿؿوسقيموني اسكمسيمصرض(م:مؼر11عودةم)

إالمسيما حقالماٌؾقـيمسيماظؼوغقنم،موالمجيقزمتؽؾقاػمأحادممم (م:مإغاونماظضرائىماظعوعيموتعدؼؾفوموإظغوؤػومالمؼؽقنمإالَّموؼوغقنموالمؼعػكمأحدمعـمأدائفومطؾفومأوموعضفو12عودةم)

مولدانمشريمذظؽمعـماظضرائىمواظردقممواظؿؽوظقػماظعوعيمإالموؼوغقنم.

م(م:متافاعماظدوظيماظؿعوونمواالدخاورموتؽػؾموترسكموتافعمتؽقؼـماٌـاكتمواظـاوروتماظؿعووغقيممبكؿؾػمصقرػوم.13عودةم)

م(م:محيددماظؼوغقنماظؼقاسدما دودقيمىؾوؼيما عقالماظعوعيموإجراناتمصرصفوم.14عودةم)

ؼايمذبؾاسمممظؾلؾطايماظؿـػقذؼايمسؼدمضروضمأومطػوظؿفاومأوماالرتؾوطممباروعمؼرتتىمسؾقفمإغػوقمعاـمخزاغايماظدوظايمسيمداـيمأومداـقاتمعؼؾؾايمإالَّممبقاصمممممم (م:مالمجياقز15دةم)عو

ماظـقابم.

ماظدوظي. خزاغي(م:محيددماظؼوغقنمعـحماٌرتؾوتمواٌعوذوتمواظؿاعقؼضوتمواإلسوغوتمواٌؽوصكتماظيتمتؿؼررمسؾكم16عودةم)

فمذبوغاًومسيماظعؼاوراتماٌؿؾقطايمممم(م:مسؼدماالعؿقوزاتماٌؿعؾؼيموودؿغاللمعقاردماظـروةماظطؾقعقيمواٌراصؼماظعوعيمالمؼؿؿمإالموؼوغقنم،موؼؾنيماظؼوغقنمأحقالمورارقماظؿصارمم17عودةم)

ذبوغاًومسيما عاقالممم اظؼوغقنمطقػقيمعـحماالعؿقوزاتمظؾقحداتماحملؾقيمواظؿصارفممظؾدوظيمواظؿـوزلمسـمأعقاهلوماٌـؼقظيمواظؼقاسدمواإلجراناتماٌـظؿيمظذظؽم،مطؿومؼـظؿ

ماٌؿؾقطيمهلوم.

 الثالث الفصل

 االجتماعية والثقافية األسس

احملؼؼيمظذظؽم،موتؼدمماظدوظيمطاؾمم(م:متؽػؾماظدوظيمحرؼيماظؾقٌماظعؾؿلموماإلنوزاتما دوقايمواظػـقيمواظـؼوصقيماٌؿػؼيموروحموأػدافماظددؿقرم،مطؿومتقصرماظقدوئؾم18عودةم)

مغؿوئففوم. واظػـقنم،طؿومتافعماالخرتاسوتماظعؾؿقيمواظػـقيمواإلوداعماظػ موهؿلماظدوظي علوسدةمظؿؼدمماظعؾقم

 (م:متؽػؾماظدوظيمتؽوصمماظػرصمىؿقعماٌقارـنيمدقودقًومواضؿصودؼًومواجؿؿوسقًوموثؼوصقًوموتصدرماظؼقاغنيمظؿقؼقؼمذظؽ.19عودةم)

ددماظؼاوغقنمذاروطممم(م:ماًدعيماظعوعيمتؽؾقػموذرفمظؾؼوئؿنيموفو،موؼلؿفدفماٌقزػقنماظؼوئؿقنموفومسيمأدائفؿم سؿوهلؿماٌصاؾقيماظعوعايموخدعايماظااعىم،موحيااممممم21)معودة

 اًدعايماظعوعيموحؼققموواجؾوتماظؼوئؿنيموفو.

وردايماظعؿؾماظذيمخياؿورهمظـػلفمسيمحدودماظؼوغقنم،موالمجياقزمصرضمأيمسؿؾمجارًامسؾاكمم(م:ماظعؿؾمحؼموذرفموضرورةمظؿطقرماجملؿؿعموظؽؾمعقارـمايؼمصالممم21عودةم)

ماٌقارـنيمإالممبؼؿضكمضوغقنم،مو دانمخدعيمسوعفمومبؼووؾمأجارمسودلم.

 الرابع الفصل



 الوطني أسس الدفاع

طؾفموعفؿؿفومريوؼيماىؿفقرؼيمودالعيمأراضقفوموأعـفوم،موالمجيقزم ؼيمػقؽيمأوم(م:ماظدوظيمػلماظيتمتـاهماظؼقاتماٌلؾقيموأؼيمضقاتمأخرىم،موػلمعؾؽماظاعىم22عودةم)

مذيوسيمإغاونمتاؽقالتمسلؽرؼيمأومذؾفمسلؽرؼيم،موؼؾنيماظؼوغقنمذروطماًدعايمواظرتضقايمواظؿلدؼىمسيماظؼقاتماٌلؾقيم.

 ؼيمذبؾسماظـقابم.(م:متـظؿماظؿعؾؽيماظعوعيموؼوغقنموؼعؾـفومرئقسمذبؾسماظرئوديموعدمعقاص23عودةم)

يموداالعؿفومم(م:مؼـالمذباؾسمؼلؿكم)ذبؾسماظدصوعماظقر (موؼؿقديمرئقسمذبؾسماظرئوديمرئودؿفموخياؿصمووظـظرمسيماظامونماًوصايموقداوئؾمتالعنيماىؿفقرؼامممم24عودةم)

 وؼؾنيماظؼوغقنمررؼؼيمتؽقؼـفموحيددماخؿصوصوتفموعفوعفما خرىم.

تمديمواجؾفومسيمخدعيماظاعىموتؽػؾمظؾؿقارـنيماظطؿلغقـيموتلفرمسؾكمحػظماظـظومموا عـماظعوم،مواآلدابماظعوعيم،موؼاـظؿماظؼاوغقنمممم(م:ماظارريمػقؽيمعدغقيمغظوعقي25عودةم)

ؾاقائحممطؿومتؿقديمتـػقذمعومتػرضافمسؾقفاوماظؼاقاغنيمواظممممتؾعقؿفومظؾلؾطيماظؼضوئقيم،موتـػقذمعومتصدرهمإظقفومػذهماظلؾطيمعـمأواعرمدونمعلوسمحبلـمدريماظعداظي،

معـمواجؾوت،موذظؽمطؾفمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظؼوغقنم.

 الثاني الباب

 وواجبات المواطنين األساسية حقوق

واوظؼقلمواظؽؿووايمواظؿصاقؼرمسيمممم(م:مظؽؾمعقارـمحؼماإلدفوممسيمايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيم،موتؽػؾماظدوظيمحرؼيماظػؽرمواإلسرابمسـماظرأيم26عودةم)

ماظؼوغقنم. حدود

أوما صؾمأوماظؾغيمأوماٌفـيم(م:ماٌقارـقنمذيقعفؿمدقادقيمأعومماظؼوغقنم،موػؿمعؿلووونمسيمايؼققمواظقاجؾوتماظعوعيموالممتققزموقـفؿمسيمذظؽمولؾىماىـسمأوماظؾقنم27عودةم)

 أوماٌرطزماالجؿؿوسلمأوماظعؼقدةم.

 ؼوغقنماىـلقيماظقؿـقيموالمجيقزمإدؼورفومسـممي مإرالضًوموالمجيقزمدقؾفومممـماطؿلؾفومإالموصًؼومظؾؼوغقنم.(م:مؼـظؿماظ28عودةم)

مأيمعقارـممي مإديمدؾطيمأجـؾقي. (م:مالمجيقزمتلؾقؿ29عودةم)

ماظلقودقنيمربظقر. (م:متلؾقؿماظالجؽني31عودةم)

قويمإالموؼوغقنم،موالمسؼوبمسؾكما صعولماظيتممتًمضؾؾمصدورماظؼوغقنماجملرممهلوم،موطؾمعؿفؿمورينمحؿاكمتـؾاًممم(م:ماٌلؽقظقيماىـوئقيمذكصقفموالمجرمييموالمسؼ31عودةم)

مإداغؿفمحبؽؿمضضوئلمووتم.

حرؼؿفموالمجيقزمحرعاونمأحادمممتؽػؾماظدوظيمظؾؿقارـنيمحرؼؿفؿماظاكصقيموهوصظمسؾكمطراعؿفؿموأعـفؿم،موحيددماظؼوغقنمايوالتماظيتمحيرممصقفوماٌقارـمعـمم-(:أ32عودةم)

معـمحرؼؿفمإالمحبؽؿمعـمرباؽاؿايمزبؿصي.

وويماظعوعايموصًؼاومممالمجيقزماظؼؾضمسؾكمأيمذكصمأومتػؿقافمأومحفزهمإالمسيمحوظيماظؿؾؾسمأومولعرمتقجؾافمضرورةماظؿقاؼقؼموصقوغيما عـمؼصدرهماظؼوضلمأوماظـقم-ب

ؿقريمسـفمإالَّموصؼًومظؾؼوغقنموطؾمإغلونمتؼقدمحرؼؿفموليمضقدمجياىمأنمتصاونمطراعؿافموحيظارماظؿعاذؼىمممممم حؽومماظؼوغقنم،مطؿومالمجيقزمعراضؾايمأيمذكصمأوماظ

يمأضاقالمإالَّمحبضاقرمممجلدؼًومأومغػلقًومأومععـقؼًوموحيظرماظؼلرمسؾكماالسرتافمإثـونماظؿقؼقؼوتموظإلغلونماظاذيمتؼقادمحرؼؿافماياؼمسيماالعؿـاوعمساـماإلدالنمولؼاممممممم

حفزمأيمإغلونمسيمشريما عوطـماًوضعيمظؼوغقنمتـظقؿماظلفقنموهرمماظعؼقويماىلدؼيمواٌعوعؾيمشريماإلغلوغقيمسـدماظؼؾضمأومأثـاونممربوعقفموحيظرمحؾسمأوم

مصرتةماالحؿفوزمأوماظلفـم.



ظؼاؾضمسؾقافمسؾاكما طـارموسؾاكممممممطؾمعـمؼؼؾضمسؾقفموصػيمعمضؿيمولؾىماالذؿؾوهمسيمارتؽووفمجرمييمجيىمأنمؼؼدممإديماظؼضونمخاللمأروعموساارؼـمداوسيمعاـمامممم-ج

ؼاؾضمأوماإلصاراجمسـافمممماظؼوضلمأنمؼؾؾغفمولدؾاوبماظؼؾضموأنمؼلؿفقوفموميؽـفمعـمإودانمدصوسفمواسرتاضوتفم،موسؾقفمأنمؼصدرمسؾكماظػقرمأعرًامعلؾؾًوموودؿؿرارماظ

م..موسيمطؾما حقالمالمجيقزماالدؿؿرارمسيمايفزموعدماٌدةماٌذطقرةمإالمولعرمضضوئلم.

ذكصم يمدؾىمجيىمأنمخيطرمصقًرامعـمخيؿورهماٌؼؾقضمسؾقفم،مطؿومجيىمذظؽمسـدمصدورمطؾمأعرمضضوئلموودؿؿرارمايفازم،مصانذاممم دمإظؼونماظؼؾضمسؾكمأيسـم-د

مؼفؿفما عر. تعذرمسؾكماٌؼؾقضمسؾقفماالخؿقورموجىمإوالغمأضوروفمأومعـ

 اٌودةم،مطاؿومحياددماظؿعقؼضماٌـودىمسـما ضرارماظيتمضدمتؾقؼمووظاكصمعـمجرانماٌكوظػيم.مخياوظػمأحؽوممأيمصؼرهمعـمصؼراتمػذه حيددماظؼوغقنمسؼوبمعـم-ػا

م(م:مالمجيقزمادؿعؿولمودوئؾمواعيمشريمإغلوغقيمسيمتـػقذماظعؼقووتموالمجيقزمدـمضقاغنيمتؾقحمذظؽم.33عودةم)

سيموظافمايؼمسيمتؼدؼؿماظاؽوويمواالغؿؼوداتمواٌؼرتحوتمإديمأجفزةماظدوظيموعمدلاوتفوموصاقرةممم(م:محيؼمظؾؿقارـمأنمؼؾفلمإديماظؼضونميؿوؼيمحؼقضفموعصويفماٌارو34عودةم)

 عؾوذرةم. عؾوذرةمأومشري

م(م:مظؾؿلوطـمودورماظعؾاودةمودورماظعؾؿمحرعيموالمجيقزمعراضؾؿفومأومتػؿقافومإالمسيمايوالتماظيتمؼؾقـفوماظؼوغقنم.35عودةم)

متماظارؼدؼيمواهلوتػقيمواظارضقيموطوصيمودوئؾماالتصولمعؽػقظيموالمجياقزمعراضؾؿفومأومتػؿقافومأومإصاونمدرؼؿفومأومتلخريػاومأومعصاودرتفومم(م:محرؼيمودرؼيماٌقاصال36عودةم)

مإالمسيمايوالتماظيتمؼؾقـفوماظؼوغقنموولعرمضضوئل.

تماظـؼوصقيمواظرتوقؼي،موتفؿؿماظدوظيموصقرةمخوصايمورسوؼايماظاـشنموهاؿقاافمعاـمممممم(م:ماظؿعؾقؿمحؼمظؾؿقارـنيمذيقعًومتؽػؾفماظدوظيمونغاونمزبؿؾػماٌدارسمواٌمدلو37عودةم)

ماالسبرافموتقصرمظافماظرتوقيماظدؼـقيمواظعؼؾقيمواظؾدغقيموتفقهمظافماظظروفماٌـودؾيمظؿـؿقايمعؾؽوتفمسيمذيقعماجملوالتم.

ارـم،موالمجيقزمتؼققدػومإالَّمسيمايوالتماظيتمؼؾقـفوماظؼوغقنمٌؼؿضقوتمأعاـموداالعيماٌاقارـنيمممم(م:حرؼيماظؿـؼؾمعـمعؽونمإديمآخرمسيما راضلماظقؿـقايمعؽػقظيمظؽؾمعق38عودةم)

م.،وحرؼيماظدخاقلمإديماىؿفقرؼيمواًروجمعـفومؼـظؿفوماظؼوغقنم،موالمجيقزمإوعودمأيمعقارـمسـما راضلماظقؿـقيمأومعـعفمعـماظعقدةمإظقفو

يممبومالمؼؿعورضمععمغصقصماظددؿقرممايؼمسيمتـظقؿمأغػلفؿمدقااودقًوموعفـقاًوموغؼووقاًومواياؼمصاالمتؽاقؼـماٌـظؿااوتماظعؾؿقاايممممممممم(م:مظؾؿقارـنيمسيمسؿقمماىؿفقرؼ39عودةم)م

عـممممتؽـماٌقارـنيواظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمواالهوداتماظقرـقايممبومخيدممأػدافماظددؿقر،موتضؿـماظدوظيمػذامايؼم،مطؿومتؿكذمجاؿقعماظقدوئؾماظضرورؼيماظيت

ممموردؿف،موتضؿـمطوصيمايرؼوتمظؾؿمدلوتمواٌـظؿوتماظلقودقيمواظـؼووقيمواظـؼوصقيمواظعؾؿقيمواالجؿؿوسقي.

 الثالث الباب

 تنظيم سلطات الدولة

 الفصل األول

 مجلس النواب 

ؼؼررماظؼقاغنيمواظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمواًطيماظعوعيمظؾؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواٌقزاغقايماظعوعايممم(م:مذبؾسماظـقابمػقماهلقؽيماظؿارؼعقيمظؾدوظيموػقماظذيم41عودةم)

 اظددؿقر. وايلوبماًؿوعلم،مطؿومميورسماظؿقجقفمواظرضوويمسؾكمأسؿولماهلقؽيماظؿـػقذؼيمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيمػذا

ؼماالضرتاعماظلريماظعوممايارماٌؾوذرماٌؿلوويموتؼلؿماىؿفقرؼيمإديمدوائرماغؿكووقيمعؿلاووؼيمعاـمحقاٌماظعاددممممم(م:مؼؿلظػمذبؾسماظـقابمعـمأسضونمؼـؿكؾقنموطرؼ41عودةم)

 %(مزؼودةمأومغؼصوغًوموؼـؿكىمسـمطؾمدائرةمسضقمواحدمسيمذبؾسماظـقابم.5اظلؽوغالمععماظؿفاووزمسـمغلؾيم)



 (م:محؼماالغؿكوبمواظرتذقحمعؽػقلمظؽؾمعقارـم:42عودةم)

ماظـوخىماظاروطماآلتقيم: طمسيؼارتم-أم

مميـقًوم. أنمؼؽقن -1

ممثوغقيمسارمسوعًوم. أنمالمؼؼؾمدـفمسـ -2

مؼارتطمسيماٌرذحمظعضقؼيمذباؾسماظـقابماظاروطماآلتقيم:م-ب

 ميـقَو أنمؼؽقن -1

 وسارؼـمسوعًو أنمالمؼؼؾمدـفمسـمزيلي -2

مأنمؼؽقنمالمؼؽقنمأعقًوم. -3

 أنمؼؽقنمعلؿؼقؿماًؾؼمواظلؾقك.م -4

عادةممةمذبؾسماظـقابمأروعمدـقاتممشلقيمتؾدأمعـمتورؼخمأولماجؿؿوعمظف،موؼدسقمرئقسمذبؾاسماظرئودايماظـاوخؾنيمإديماغؿكاوبمذبؾاسمجدؼادمضؾاؾماغؿفاونممممممممم(م:معد43عودةم)

بماجملؾاسممكاوماجملؾسمولؿنيمؼقعًومسؾكما ضؾ،مصنذامتعذرمذظؽمظظروفمضوػرةمزؾماجملؾسمضوئؿًوموؼؾوذرمدؾطوتفماظددؿقرؼيمحؿكمتزولمػذهماظظاروفموؼاؿؿماغؿمم

 اىدؼد.

 ظؾؿفؾسمسؼدماجؿؿوسوتفمخورجماظعوصؿيم. (م:معؼرمذبؾسماظـقابماظعوصؿيمصـعون،موهددماظالئقايماظداخؾقيمايوالتمواظظروفماظيتمجيقزمصقفو44عودةم)

حاقااوتفماظدداؿقرؼي،موالمجياقزمأنمتؿضاؿـممممماظـقابمالئقؿفماظداخؾقايمعؿضؿـيمدريماظعؿؾمصاالماجملؾاسموىااوغفموأصاقلممموردؿاافمظؽوصاايمصالمممممم (م:مؼضعمذبؾس45عودةم)

 اظالئقيمغصقصًومزبوظػيم حؽومماظددؿاقرمأومععدظيمهلوموؼؽقنمصدورماظالئقايموتعدؼؾفوموؼوغقن.

فايماظايتمتؿاقديمممم(م:مخيؿصمذبؾسماظـقابموحدهمووظػصؾمسيمصقيمسضقؼيمأسضوئفموتـظؿماظالئقيماظداخؾقيمظؾؿفؾسمإجراناتمتؼدؼؿماظطعاـمسيمصاقيماظعضاقؼيمواىممم46عودةم)

ورؾيمإالموؼارارمؼصادرممماظطعـموإجراناتماظؿقؼقؼم،موتعرضمأوراقماظؿقؼقؼمسؾكماظـقابمخاللماظلؿنيمؼقعًوماظؿوظقيمظؿؼدؼؿماظطعـمإديماجملؾسموالمتعؿارماظعضقؼيمو

معـمذبؾسماظـقابمولشؾؾقيمثؾـلمسددمأسضونماجملؾسم.

دخاقلممجملؾسماظـقابموحدهمحؼماحملوصظيمسؾكماظـظومموا عـمداخؾمأوـقيماجملؾسمسـمررؼؼمحرسمخوصمؼلمترونمولعره،موالمجيقزم يمضاقةمعلاؾقيمأخارىمممم(م:م47عودةم)

ماجملؾسمأوماالدؿؼرارمسؾكمعؼرويمعـمأوقاوفمإالموطؾىمعـمرئقسماجملؾسم.

ودقيمواإلضؿصودؼيماظدوظقيمذاتماظطووعماظعوممأؼًومطاونمذاؽؾفومأومعلاؿقاػومخوصايمتؾاؽماٌؿعؾؼايمووظادصوعمأومممممممم(م:مؼصودقمذبؾسماظـقابمسؾكماٌعوػداتمواإلتػوضقوتماظلق48عودةم)

ماظؿقوظػمأوماظصؾحمواظلؾؿمأومتعدؼؾمايدودمأوماظيتمؼرتتىمسؾقفوماظؿزاعوتمعوظقيمسؾكماظدوظيمأوماظيتمحيؿوجمتـػقذػومإديمإصدارمضوغقنم.

ٌقازغيماظدوظيمسؾكمذبؾسماظـقابمسيمعدةمالمتزؼدمسؾكمتلعيمأذفرمعـمتورؼخمإغؿفونماظلـيماٌوظقي،موؼؿؿماظؿصقؼًمسؾقفموووًومووواًوم،ممم(:مجيىمسرضمايلوبماًؿوعل49عودةم)

عـمنمؼطؾىموتصدرمعصودضيماجملؾسموؼوغقنم،مطؿومجيىمسرضماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾففوزماٌكؿصمووظرضوويماحملودؾقيموعالحظوتفمسؾكمذبؾسماظـقاب،موظؾؿفؾسمأ

مػذاماىفوزمأيموقوغوتمأومتؼورؼرمأخرىم.

وًوموووًوموتصادرموؼاوغقنممم(:مجيىمسرضمعاروعماٌقازغيماظعوعيمسؾكمذبؾسماظـقابمضؾؾمذفرؼـمسؾكما ضؾمعـمودنماظلـيماٌوظقي،موؼؿؿماظؿصقؼًمسؾكمعاروعماٌقازغيموو51عودةم)

ايؽقعيموالمجيقزمدبصقصمأيمإؼرادمعـماإلؼراداتمظقجفمععنيمعـمأوجفماظصارفمإالموؼاوغقن،ممم،موالمجيقزمجملؾسماظـقابمأنمؼعدلمعاروعماٌقازغيمإالممبقاصؼيم



قنمررؼؼيمإسدادماٌقازغيموعادظقلمموإذام مؼصدرمضوغقنماٌقازغيماىدؼدةمضؾؾمودنماظلـيماٌوظقيمسؿؾمووٌقازغيماظؼدمييمإديمحنيماسؿؿودماٌقازغيماىدؼدةم،موحيددماظؼوغ

ملـيماٌوظقي.اظؾوبم،مطؿومحيددماظ

ؼؿعنيمأنمحيددموؼوغقنمم(:مجيىمعقاصؼيمذبؾسماظـقابمسؾكمغؼؾمأيمعؾؾغمعـمووبمإديمآخرمعـمأوقابماٌقازغيماظعوعيموطؾمعصروفمشريمواردموفومأومزائدمسيمإؼراداتفو51عودةم)

م.

ٌلاؿؼؾيمواٌؾقؼايموحلاوووتفوماًؿوعقايم،موتلاريمسؾقفاوما حؽاومماًوصايممممممممم(:محيددماظؼوغقنمأحؽوممعقازغوتماهلقؽوتمواٌمدلوتماظعوعيموحلوووتفومواٌقزاغقاوتمام52عودةم)

مووٌقزاغقيماظعوعيموحلووفوماًؿوعلم.

اجؿؿعماجملؾسمعاـمماادعم(م:مؼعؼدمذبؾسماظـقابمأولماجؿؿوعمظافمخاللمأدؾقسنيمسؾكما طـرمعـمإسالنمغؿوئٍماالغؿكوبموـونمسؾكمدسقةمذبؾسماظرئوداااايم،مصننم مُؼ53عودةم)

متؾؼونمغػلفمصااؾوحماظققمماظؿوظاالمظألدؾقسنيماٌذطقرؼـم.

ػقؽايماظرئودايمممماغؿكوواوتم(م:مؼـؿكىمذبؾسماظـقابمسيمأولماجؿؿوعمظافمعـمونيمأسضوئفمرئقلًوموثالثيمأسضونمُؼؽقغقنمذيقعًومػقؽيماظرئوديم،موؼرأسماجملؾسمأثـاونمم54عودةم)

ميماظداخؾقيمإجراناتماغؿكوبمأسضونمػقؽيماظرئوديمواخؿصوصوتفوما خرىم.أطارما سضونمدـًوم،موهددماظالئق

شؾؾقايماٌطؾؼايممم(م:مؼارتطمظصقيماجؿؿوسوتمذبؾسماظـقابمحضاقرمأطـرمعـمغصػمأسضوئفمععمادؿؾعودما سضونماظاذؼـمأعسؾاـمخؾاقمعؼوسادػؿم،موتصادرماظؼاراراتموو مممممم55عودةم)

صقفوممبقجىماظددؿقرمواظالئقيماظداخؾقيمظؾؿفؾسمأشؾؾقيمخوصي،موسـدمتلوويما صقاتمؼعؿاارمعقضاقعماٌداوظايممممظألسضونمايوضرؼـمإالمسيمايوالتماظيتمؼارتطم

معرصقضًومسيمغػسماظدورة،موتؽقنمظفمأوظقؼيماظعرضمسؾكماجملؾسمسيمحوظيمتؼدميفمسيمدورةماغعؼودمأخرى.

سؾكمرؾىمرئقلفمأومذبؾسماظرئوديمأومايؽقعيمأومسارؼـمسضقًامعاـمأسضاوئفمسؾاكما ضاؾمثاؿمممممم(:جؾلوتمذبؾسماظـقابمسؾـقيموجيقزماغعؼودهمسيمجؾلوتمدرؼيموـونم56عودةم)

مؼؼررماجملؾسمعومإذامطوغًماٌـوضايمسيماٌقضقعماٌطروحمأعوعفمورىمسيمجؾلوتمسؾـقيمأومدرؼي.

مضؾؾماسؿؿودماٌقزاغقيماظعوعيمظؾدوظيم.(:مجيؿؿعمذبؾسماظـقابمسيماظققمماحملددمظافمحلىمالئقؿفماظداخؾقيم،موالمجيقزمصضماظدورةم57عودةم)

م(:مسضقمذبؾسماظـقابمميـؾماظاعىموؽوعؾفموؼرسكماٌصؾقيماظعوعيموالمؼؼقدمغقووؿفمضقدمأومذرط.58عودةم)

م(:مؼؼلؿمسضقمذبؾسماظـقابمضؾؾمعؾوذرةمعفومماظعضقؼيمأعومماجملؾسماظقؿنيماظددؿقرؼيمسيمجؾليمسؾـقي.59عودةم)

ؾسماظـقابموأسضونمػقؽيماظرئوديمووؼقيمأسضونماجملؾسمعؽوصلةمسودظيمحيددػوماظؼوغقن،موالمؼلؿقؼمرئاقسمذبؾاسماظاقزرانموغقاوافمواظاقزرانمممممم(:مؼؿؼوضكمرئقسمذب61عودةم)

ماٌؽوصلةماٌذطقرةمإذامطوغقامأسضونمسيمذبؾسماظـقاب.

ـي،ماغؿكىمخؾػمظفمخاللمدؿنيمؼقعًومعـمتورؼخمإسالنمضرارماجملؾسمخبؾاقمم(:مإذامخالمعؽونمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمضؾؾمغفوؼيمعدةماجملؾسممبومالؼؼؾمسـمد61عودةم)

معؽوغفموتـؿفلمسضقؼؿفمووغؿفونمعدةماجملؾس.

م(:مالمجيقزمظعضقمذبؾسماظـقابمأنمؼؿدخؾمسيما سؿولماظيتمتؽقنمعـماخؿصوصماظلؾطؿنيماظؿـػقذؼيمواظؼضوئقي.62عودةم)

 حقالمولؾىماظقضوئعماظيتمؼطؾعمسؾقفومأومؼقردػومظؾؿفؾاس،مأوما حؽاوممواآلرانماظايتمؼؾادؼفومسيمسؿؾافمسيماجملؾاسمأوممممممم(:مالمؼماخذمسضقمذبؾسماظـقابمحبولمعـما63عودةم)

مىوغفمأومولؾىماظؿصقؼًمسيماىؾلوتماظعؾـقيمأوماظلرؼيموالمؼطؾؼمػذامايؽؿمسؾكمعومؼصدرمعـماظعضقمعـمضذفمأومدى.



بمأيمإجرانمعـمإجراناتماظؿقؼقؼمأوماظؿػؿقشمأوماظؼؾضمأومايؾسمأومأيمإجرانمجزائلمإالمونذنمعـمذبؾاسماظـاقابمعاومممم(:مالمجيقزمأنمؼؿكذمسبقمسضقمذبؾسماظـقا64عودةم)

ؼاؿعنيمايصاقلمممسدامحوظيماظؿؾؾس،موسيمػذهمايوظيمجيىمإخطورماجملؾسمصقرًا،موسؾكماجملؾسمأنمؼؿلطدمعـمدالعيماإلجراناتم،موسيمشريمدورةماغعؼاودماجملؾاسممم

ميماظرئودي،موخيطرماجملؾسمسـدمأولماغعؼودمالحؼمظفممبومادبذمعـمإجرانات.سؾكمإذنمعـمػقؽ

م(:مؼقجِّفمأسضونمذبؾسماظـقابمادؿؼوظؿفؿمإديماجملؾسموػقماظذيمؼؼؾؾمادؿؼوظؿفؿ.65عودةم)

مذاماظددؿقرم.(:مالمجيقزمإدؼوطمسضقؼيمأيمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمإالمإذامصؼدمأحدمذروطماظعضقؼيماٌـصقصمسؾقفومسيمػ66عودةم)

ؾافوم،موطاؾمعااروعمممم(:مظعضقمذبؾسماظـقابموظؾقؽقعيموظؾـؼوووتمواٌمدلوتماىؿوػريؼيمسارمممـؾقفومسيمذبؾسماظـقابمحؼماضرتاحمعاورؼعماظؼقاغنيمواضرتاحمتعدؼ67عودةم)

أىمغظارهمأحقاؾمإديماظؾفـايماٌكؿصايم،موأيمعااروعممممممضوغقنمضعدممعـمسضقماجملؾسمحيولمإديمىـيمخوصيمظػقصفموإودانماظرأيمسيمجقازمغظرماجملؾسمصقفم،مصانذامرم

مضوغقنمضعاادممعـمشريمايؽقعيمورصضفماجملؾسمالمجيقزمتؼدميفمثوغقيمسيمغػسمدورماالغعؼود.

مؿفؾسمدؾىمذظؽ.(:مجملؾسماظـقابمحؼمتؼدؼؿمتقجقفوتمظؾقؽقعيمسيماٌلوئؾماظعوعيمصنذامتعذرمسؾكمايؽقعيمتـػقذمػذهماظؿقجقفوتموجىمسؾقفومأنمتؾنيمظؾ68عودةم)

م(:مجيقزمظعارؼـمووٌوئيمسؾكما ضؾمعـمأسضونماجملؾسمررحمعقضقعمسوممٌـوضاؿفموادؿقضوحمدقوديمايؽقعيمصقفموتؾودلماظرأيمحقظف.69عودةم)

عـمىوغفمظؿؼصلمايؼوئؼمسيمعقضقعمؼؿعاورضمم(:مجملؾسماظـقابموـوًنمسؾكمرؾىمعقضعمعـمسارةمأسضونمسؾكما ضؾمعـمأسضوئفمأنمؼؽقِّنمىـيمخوصي،مأومؼؽؾػمىـيم71عودةم)

ؾفـايمسيمداؾقؾماظؼقاومممممععماٌصؾقيماظعوعي،مأومصقصمغاوطمإحدىماظقزاراتمواهلقؽوتمواٌمدلوتماظعوعيمأوموحداتماظؼطوعماظعوممأوماٌكؿؾطمأوماجملوظسماحملؾقيموظ

سؾكمذيقعماىفوتماظؿـػقذؼيمواًوصايمأنمتلاؿفقىمظطؾؾفاوموأنمتضاعمهاًمممممممبفوعفومأنموؿعمعومتراهمعـمأدظيموأنمتطؾىممسوعمعـمترىمضرورةممسوعمأضقاظفمو

متصرصفومهلذاماظغرضمعوممتؾؽفمعـمعلؿـداتمأوموقوغوت.

م.ذبؾسماظـقاب(م:مؼؽقنمإضرارمذبؾسماظـقابمظؾكططماظعوعيمظؾؿـؿقيماإلضؿصودؼيمواإلجؿؿوسقيموؼوغقنموحيددماظؼوغقنمررؼؼيمإسدادمتؾؽماًططموسرضفومسؾكم71عودةم)

اظـؼايموو شؾؾقايممم(:مؼؼدممرئقسمذبؾسماظقزرانمخاللمزيليموسارؼـمؼقعًومسؾكما طـرمعـمتورؼخمتاؽقؾماظقزارةمورغوعٍمايؽقعيمإديمذبؾسماظـقابمظؾقصاقلمسؾاكممم72عودةم)

ظؾؿفؾسمطؽؾماظؿعؼقىمسؾكموقاونمايؽقعايمممظعددمأسضونماجملؾسم،موإذامطونماجملؾسمسيمشريماغعؼودهماظعوديمدسلمإديمدورةماغعؼودمشريمسودؼي،مو سضونماجملؾسمو

موؼعؿارمسدممحصقلمايؽقعيمسؾكما شؾؾقيماٌذطقرةممبـوويمحفىمظؾـؼي.

ظقزرانمأومغاقاوفؿمم(:مذبؾسماظقزرانمعلؽقلمعلؽقظقيمذيوسقيموصردؼيموظؽؾمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمأنمؼقجفمإديمرئقسمذبؾسماظقزرانمأومأحدمغقاوفمأومأحدما73عودةم)

مسيمأيمعقضقعمؼدخؾمسيماخؿصوصفؿموسؾكمعـمؼقجفمإظقفماظلمالمأنمجيقىمسؾقفموالمجيقزمهقؼؾماظلمالمإديمادؿفقابمسيمغػسماىؾلي.أدؽؾيم

ظطؾىمؼؽقنمام(:مجملؾسماظـقابمحؼمدقىماظـؼيمعـمايؽقعي،موالمجيقزمرؾىمدقىماظـؼيمإالموعدمادؿفقابمؼقجفمإديمرئقسماظقزرانمأومعـمؼـقبمسـف،موجيىمأن74عودةم)

ولشؾؾقايمأسضاونمممعقضعًومعـمثؾٌمأسضونماجملؾسموالمجيقزمظؾؿفؾسمأنمؼصدرمضرارهمووظطؾىمضؾؾمدؾعيمأؼوممسؾكما ضؾمعـمتؼدميفموؼؽقنمدقىماظـؼيمعـمايؽقعايمم

ماجملؾس.

ؾؿفؿمساـماظااؽقنماظايتمتادخؾمسيماخؿصوصافؿمممممم(:مظؽؾمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمحؼمتقجقفمادؿفقابمإديمرئقسمذبؾاسماظاقزرانمأومغقاوافمأوماظاقزرانمحملوداممممم75عودةم)

مووريماٌـوضايمسيماالدؿفقابموعدمدؾعيمأؼوممسؾكما ضؾمعـمتؼدميف،مإالمسيمحوالتماالدؿعفولماظيتمؼراػوماجملؾسمومبقاصؼيمايؽقعي.

،موهلؿمأنمؼلؿعقـقاممبـمؼرونمعـمطؾورماٌقزػني،موالمؼؽقنمهلؿم(:مؼلؿعمرئقسمذبؾسماظقزرانموغقاوفمواظقزرانموغقاوفؿمسيمذبؾسماظـقابموىوغفمطؾؿومرؾؾقاماظؽالم76عودةم)

وتف،موسؾاقفؿممأيمصقتمععدودمسـدمأخذماظرأيمإالمإذامطوغقامعـمأسضونمذبؾسماظـقاب،موجملؾسماظـقابمأنمؼطؾىمعـمايؽقعيمأومأحدماظقزرانمحضقرمأيمعاـمجؾلامم

متؾؾقيمذظؽ.



حبضقرمأشؾؾقيمأسضوئفم،موؼصدرماجملؾسمضراراتفموو شؾؾقيماٌطؾؼيمظؾقوضرؼـموذظؽمسيمشريمايوالتماظيتمؼارتطمصقفومم(:مالمؼؽقنماغعؼودمذبؾسماظـقابمصقققًومإال77َّعودةم)

مًوم.أشؾؾقيمخوصيم،موجيرىماظؿصقؼًمسؾكمعاورؼعماظؼقاغنيمعودًةمعودةم،موسـدمتلوويما صقاتمؼعؿارماٌقضقعماظذيمجرتماٌـوضايمسيمذلغفمعرصقض

قةمجملؾسماظرئوديمحؾمذبؾسماظـقابمإالمسـدماظضرورةمووعدمإدؿػؿونماظاعىمسيما دؾوبماظيتمُؼؾـكمسؾقفاوماياؾم،موجياىمأنمؼااؿؾماظؼارارمسؾاكمدسامممممممم(:مالمجيقز78عودةم)

ؾماظادسقةماٌااورمممجدؼدةمجملؾسماظـقابمسيمعقعودمالمؼؿفووزمدؿنيمؼقعًومعـمتورؼخمإسالنمغؿقفيماإلدؿػؿونم،مصانذام مؼااؿؾمضارارماياممممماغؿكوووتاظـوخؾنيموإجرانم

جيؿؿعماجملؾسماىدؼدمخاللماظعارةما ؼاومماظؿوظقايمإلمتاوممممممغؿكوووتاسؿارمووراًلم،موجيؿؿعماجملؾسموؼقةماظددؿقرم،مصنذامجرتماالمغؿكوووتإظقفومأوم مورماال

وتااؽؾمممغؿكوواوتمعنيمأنمتلاؿؼقؾمايؽقعايمضؾاؾمإجارانماالمممم،مصنذام مؼدعمظإلغعؼودماجؿؿعمحبؽؿماظددؿقرمسيمغفوؼيما ؼومماظعارةماٌاورمإظقفاوم،موؼاؿمممغؿكوووتاال

جملؾاسمسيممحؽقعيمعمضؿيمحؿكماغعؼودماجملؾسم،موإذامحؾماجملؾسمصالمجيقزمحؾماجملؾسماىدؼدمظؾلؾىمغػلفمعرةمأخرىم..موسيمذيقعما حقالمالمجيقزمحاؾمام

مدورةماغعؼودهما وديم.

وغقنمأضرهمذبؾسماظـقاب،موجيىمسؾقفمحقـؽٍذمأنمؼعقدهمإديماجملؾسمخاللمثالثنيمؼقعًومعـمتورؼخمرصعفمإظقفموؼارارمم(:مجملؾسماظرئوديمحؼمرؾىمإسودةماظـظرمسيمأيمض79عودةم)

معلؾىم،مصنذام مؼردهمإديماجملؾسمخاللمػذهماٌدةمأومُردَّمإظقفموأضرهماجملؾسمثوغقيمولشؾؾقيمذبؿقعمأسضوئفماسؿارمضوغقغًوموأصدرم.

رؼدةماظرمسقيموتذاعمخاللمأدؾقسنيمعـمتورؼخمإصدارػوم،موؼعؿؾموفوموعدمثالثنيمؼقعًومعـمتاورؼخمغاارػو،موجياقزمعادمأومضصارمػاذاماٌقعاودمممممممم(:متـارماظؼقاغنيمسيماى81عودةم)

موـصمخوصمسيماظؼوغقن.

جيقزمسيمشريماٌقادماظضرؼؾقيمواىزائقايماظاـصممم(:مالمتلريمأحؽومماظؼقاغنيمإالمسؾكمعومؼؼعمعـمتورؼخماظعؿؾموفوموالمؼرتتىمأثرمسؾكمعوموضعمضؾؾمإصدارػو،موععمذظؽم81عودةم)

مسيماظؼوغقنمسؾكمخالفمذظؽ،مومبقاصؼيمثؾـلمأسضونماجملؾس.

 الفصل الثاني

 مجلس الرئاســـــــــــــة

م(:مرئوديماىؿفقرؼيماظقؿـقيمميوردفومذبؾسمرئوديمعؽقنمعـمزيليمأسضونمؼـؿكؾفؿمذبؾسماظـقابم.82عودةم)

نمذبؾسماظرئوديمعـمضؾؾمروعمسددمذبؾسماظـقابم،موؼعؿارماٌرذحمسضقًامسيمذبؾسماظرئوديمحبصقظفمسؾكمأصقاتمثؾـلمأسضونماجملؾسمسيماٌارةمم(م:مؼؿؿمترذقحمأسضو83عودةم)

قالتما خارىممدرؼي،موهددماظالئقيماظداخؾقيمظؾؿفؾسماظؿػصاممغؿكوووتا وديم،موإذام مؼؿؿمصقؽقنموو شؾؾقيماٌطؾؼيمظعددمأسضونماجملؾسم،موؼارتطمأنمتؽقنماال

ماًوصيمووظرتذقحمواالغؿكوبم.

م(:مؼـؿكىمذبؾسماظرئوديمسؼىماغؿكووفمرئقلًومظفمعـمونيمأسضوئفموذظؽمظؾؿدةماظددؿقرؼيمظؾؿفؾسم.84عودةم)

م(:ؼارتطمسيمسضقمذبؾسماظرئوديم:85عودةم)

مأنمالمؼؼؾمدـفمسـمزيليموثالثنيمدـي. -أم

مأنمؼؽقنمعـمواظدؼـمميـقني. -بم

مأنمؼؽقنمعؿؿؿعًومحبؼقضفماظلقودقيمواٌدغقي. -جم

مأنمالمؼؽقنمعؿزوجًومعـمأجـؾقيم. -دم

مأعوممذبؾسماظـقابمضؾؾمأنمؼؾوذرواممعفوممعـوصؾفؿماظقؿنيماظددؿقرؼي.مذبؾسماظرئودي(:مؼمديمرئقسموأسضونم86عودةم)



م(:ممعدةمذبؾسماظرئوديمزيسمدـقاتممشلقيماوؿداًنمعـمتورؼخمأدانماظقؿنيم.87عودةم)

اظـقووقايمممغؿكوواوتمظقؿاورسمعفوعافمإديمعاوموعادماغؿفاونماالممممممذبؾسماظرئوديؼلؿؿرممذبؾسماظرئودي(:مإذاماغؿفًمعدةمذبؾسماظـقابمسيماظافرماظذيماغؿفًمصقفمعدةم88دةم)عو

مـقابماىدؼد.(مؼقعًومعـمأولماغعؼودمجملؾسماظ61اىدؼاادموذظؽمخاللمدؿنيم)مذبؾسماظرئوديواجؿؿوعماجملؾسماىدؼدمسؾكمأنمؼؿؿماغؿكوبم

ذبؾسمرئوديمجدؼد،موجيىمأنمؼؿؿماغؿكووفمضؾؾماغؿفونماٌدةمولدؾقعمسؾكما ضاؾ،مصانذاممممغؿكوووتوؿلعنيمؼقعًومتؾدأماإلجراناتمالمذبؾسماظرئودي(:مضؾؾماغؿفونمعدةم89عودةم)

ممعـصؾفموؿؽؾقػمعـمذبؾسماظـقابمٌدةمالمتؿفووزمتلعنيماغؿفًماٌدةمدونمأنمؼؿؿماغؿكوبماجملؾسماىدؼدم يمدؾىمطونمادؿؿرماجملؾسماظلووؼمسيمعؾوذرةمعفو

م.غؿكوووتؼقعاًوموالمتزؼدمػذهماٌدةمإالمسيمحوظيمحربمأومطورثيمرؾقعقيمأومأؼيمحوظيمأخرىمؼلؿققؾمععفومإجرانماال

ظـقابموؼؾقلماالدؿؼوظيموو شؾؾقيماٌطؾؼايمظعاددمأسضاوئفممممأنمؼؼدعقامادؿؼوظيمعلؾؾيمإديمذبؾسماظـقاب،موؼؽقنمضرارمذبؾسمامذبؾسماظرئودي(:مجيقزمظرئقسموأسضونم91عودةم)

مصنذام متؼؾؾماالدؿؼوظي،مصؿـمحؼفمخاللمثالثيمأذفرمأنمؼؼدمماالدؿؼوظيموسؾكمذبؾسماظـقابمأنمؼؼؾؾفو.

إذامطاونمذبؾاسماظـاقابمعاـقاًلمحؾاًمممممم(:مسيمحوظيمخؾقمعـصىمرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديمؼؿقديمعفوممذبؾسماظرئودايمعمضؿاًومػقؽايمرئودايمذبؾاسماظـاقابم،مومممممم91عودةم)

ؿوعمجملؾسماظـقابمايؽقعيمربؾماهلقؽيمٌؿورديمعفوممذبؾسماظرئوديمعمضؿًوم،موؼؿؿماغؿكوبمذبؾسماظرئوديمخاللمعدةمالمتؿفووزمدؿنيمؼقعًومعـمتورؼخمأولماجؿ

ماىدؼد.

م يمعـفؿمأنمؼؿؼوضكمأيمعرتىمأومعؽوصلةمأخرى.(:محيددماظؼوغقنمعرتؾوتموزبصصوتمرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديم،موالمجيقزم92عودةم)

قًو،مطؿاومالمجياقزم يمعاـفؿمممم(:مالمجيقزمظرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديمأثـونمعدتفؿمأنمؼزاوظقاموظقموطرؼؼيمشريمعؾوذرةمعفـيمحرةمأومسؿاًلموورؼًومأومعوظقًومأومصـوس93عودةم)

مزادماظعؾ مأومأنمؼمجرػومأومؼؾقعفومذقؽًومعـمأعقاظفمأومؼؼوؼضفومسؾقف.أنمؼارتيمأومؼلؿلجرمذقؽًومعـمأعقالماظدوظيموظقموطرؼؼيماٌ

م(:ممؼؿقديمذبؾسماظرئوديماالخؿصوصوتماظؿوظقي:94عودةم)

ممتـقؾماىؿفقرؼيمسيماظداخؾمواًورج. -1

مدسقةماظـوخؾنيمسيماٌقسدماحملددمإديماغؿكوبمذبؾسماظـقاب. -2

ماظدسقةمإديماالدؿػؿونماظعوم. -3

معيموإصدارماظؼرارماىؿفقريموؿلؿقيمأسضوئفو.تؽؾقػمعـمؼاؽؾمايؽق -4

 ؼضعمووالذرتاكمععمايؽقعيماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيموؼارفمسؾكمتـػقذػومسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظددؿقر. -5

 دسقةمذبؾسماظقزرانمإديماجؿؿوعمعارتكمععمذبؾسماظرئوديمطؾؿومدسًمايوجيمإديمذظؽ. -6

 .تلؿقيمأسضونمذبؾسماظدصوعماظقر مرؾؼًومظؾؼوغقن -7

 إصدارماظؼقاغنيماظيتمواصؼمسؾقفومذبؾسماظـقابموذبؾسماظرئوديموغارػوموإصدارماظؼراراتماٌـػذةمهلو. -8

 تعقنيموسزلمطؾورمعقزػلماظدوظيمعـماٌدغقنيمواظعلؽرؼنيموصؼًومظؾؼوغقن. -9

 إغاونماظرتىماظعلؽرؼيممبؼؿضكماظؼوغقن. -11

 سؾقفوماظؼوغقنمأوماإلذنمحبؿؾماظـقوذنيماظيتممتـحمعـمدولمأخرى.عـحماظـقوذنيموا ومسيماظيتمؼـصم -11



 إصدارمضرارماٌصودضيمسؾكماٌعوػداتمواالتػوضقوتماظيتمؼقاصؼمسؾقفومذبؾسماظـقاب. -12

 اٌصودضيمسؾكماالتػوضقوتماظيتمالمهؿوجمإديمتصدؼؼمذبؾسماظـقابموعدمعقاصؼيمذبؾسماظقزران. -13

 دؿدسونماظلػرانمرؾؼًومظؾؼوغقن.إغاونماظؾعـوتماظدوؾقعودقيموتعقنيموا -14

 اسؿؿودماٌؿـؾنيمظؾدولمواهلقؽوتما جـؾقي. -15

 عـحمحؼماظؾفقنماظلقودل. -16

 إسالنمحوظيماظطقارئمواظؿعؾؽيماظعوعيموصؼًومظؾؼوغقن. -17

 ؼؿقديمأيماخؿصوصوتمأخرىمؼـصمسؾقفوماظددؿقرمواظؼوغقن. -18

أنمؼؿكذمسيمذالغفومممؾسماظرئوديصرتةمحؾفمعومؼقجىماإلدراعمسيمإدبوذمضراراتمالمهؿؿؾماظؿلخريمجوزمجملم(م:مإذامحدثمصقؿومونيمأدوارمإغعؼودمذبؾسماظـقابم،مأومسي95عودةم)

ؾاسماظـاقابمسيمأولمممضراراتمتؽقنمهلومضقةماظؼوغقنمسؾكمأنمالمتؽقنمزبوظػيمظؾددؿقرمأومظؾؿؼدؼراتماظقاردةمسيمضوغقنماٌقزاغقيموجيىمسرضمػذهماظؼراراتمسؾكمذب

تعرضمؼؿقديماجملؾسمعـوضايماٌقضقعموادبوذماظؼراراتماٌـودؾيم،مأعومإذامسرضاًمو مؼقاصاؼمسؾقفاوماجملؾاس،مزالمعاومطاونمهلاومعاـمضاقةمممممممممممإجؿؿوعمظفم،مصنذام 

 اظؼوغقنمعـمتورؼخمرصضمإضرارػومأومعـماظؿورؼخماظذيمؼؼرهماجملؾسمععمتلقؼيمٌومؼرتتىمعـمآثورمسؾكماظـققماظذيمؼؼرهم.

عوعاي،مموـوًنمسؾكماضرتاحماظقزؼرماٌكؿصمووعدمعقاصؼيمذبؾسماظقزرانماظؼراراتمواظؾقائحماظالزعيمظؿـػقذماظؼقاغنيموتـظقؿماٌصوحلمواإلداراتماظميذبؾسماظرئود(:مؼصدرم96عودةم)

اقزمأنمؼعانيماظؼاوغقنمعاـممممسؾكمأنمالمؼؽقنمسيمأيمعـفومتعطقؾم حؽومماظؼقاغانيم،مأومإسػونمعـمتـػقذػوموظفمأنمؼػقضمشريهمسيمإصدارمتؾؽماظؾقائحمواظؼرارات،موجيام

 ؼصدرماظؾقائحمواظؼراراتماظالزعيمظؿـػقذه.

حوظيماظطقارئموؼرارمذيفقريمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظؼوغقنموجيىمدسقةمذبؾسماظـاقابمظعارضمػاذاماإلساالنمسؾقافمخااللماظلاؾعيما ؼاومممممممممممذبؾسماظرئودي(:مؼعؾـم97عودةم)

ؼدماجملؾسماظؼدؼؿمحبؽؿماظددؿقرمصنذام مؼدعماجملؾسمظالغعؼودمأوم متعرضمسؾقفمسيمحوظيماغعؼودهمسؾاكماظـقاقممماظؿوظقيمظإلسالنمصنذامطونمذبؾسماظـقابمعـقاًلمؼـع

رثماظطؾقعقايموالمماظلووؼ،مزاظًمحوظيماظطقارئمحبؽؿماظددؿقر،موسيمذيقعما حقالمالمتعؾـمحوظيماظطقارئمإالمولاؾىمضقاومماياربمأوماظػؿـايماظداخؾقايمأوماظؽاقامممممم

ماظطقارئمإالمٌدةمربدودةموالمجيقزمعدػومإالممبقاصؼيمذبؾسماظـقاب.مؼؽقنمإسالنمحوظي

م(:مخيؿصمرئقسمذبؾسماظرئوديموندارةمأسؿولماجملؾسموؼقضعمسؾكماظؼراراتماظصودرةمسـفم.98عودةم)

م(:مميـؾمرئقسمذبؾسماظرئوديماىؿفقرؼيمسيمسالضوتفوماًورجقيم.99عودةم)

مؼطؾىمتؼورؼرمعـمرئقسماظقزرانمتؿعؾؼموؿقؼقؼماٌفومماٌلمولمسـمتـػقذػومذبؾسماظقزران.(:محيؼمظرئقسمذبؾسماظرئوديمأنم111عودةم)

ووًقوغيماظعظؿكمأومخبرقماظددؿقرمأوموليمسؿؾمميسمادؿؼاللمودقودةماظؾالدموـوًنمسؾكمرؾىمعـمغصػمأسضونمذبؾاسمممذبؾسماظرئودي(:مؼؽقنماتفوممرئقسموأسضونم111عودةم)

وممإالمولشؾؾقيمثؾـلمأسضوئفموؼؾنيماظؼوغقنمإجراناتمربوطؿؿفؿم،مصنذامطونماالتفوممعقجفاًومإديمذيقاعمأسضاونمذبؾاسماظرئودايمتؾوذارممممممماظـقابموالمؼصدرمضرارماالتف

عمضؿًومحؿكمصدورمحؽؿماحملؽؿايم،موجياىمأنمؼصادرماظؼاوغقنماٌااورمإظقافمخااللمدورماالغعؼاودماظعاوديما ولمممممممممممذبؾسماظرئوديػقؽيمرئوديمذبؾسماظـقابمعفومم

ىم،موسيمذيقاعممؾسماظـاقابماظؿوظلمظلرؼونمػذاماظددؿقرموإذامحؽؿمووإلداغيمسؾكمأيمعـفؿومأسػلمعـمعـصؾفمحبؽؿماظددؿقرمععمسدمماإلخاللمووظعؼقووتما خارمجمل

مايوالتمالمتلؼطمووظؿؼودممأيمعـماىرائؿماٌذطقرةمسيمػذهماٌودة.



م

 الفصل الثاني

 مجلس الـــوزراء

 جفازةمواٌمدلاوتممم(:مذبؾسماظقزرانمػقمحؽقعيماىؿفقرؼيماظقؿـقيموػقماهلقؽيماظؿـػقذؼيمواإلدارؼيماظعؾقومظؾدوظايموؼؿؾعفاوموادونماداؿــونمذيقاعماإلداراتمواممممم112عودةم)

ماظؿـػقذؼيماظؿووعيمظؾدوظي.

اظقزران،موحيددماظؼوغقنماخؿصوصوتموتـظقؿمذبؾسماظاقزرانمواخؿصوصاوتمرئاقسمممم(:متؿؽقنمايؽقعيمعـمرئقسماظقزرانموغقاوفمواظقزران،موؼمظػقنمذيقعًومذبؾسم113عودةم)

ماظقزرانموغقاوفمواظقزرانم،مطؿومحيددماخؿصوصوتماظقزاراتموتـظقؿوتفوم.

ماظـقاب.وؼطؾىماظـؼيموويؽقعيمسؾكمضقنمورغوعٍمؼؿؼدمموفمإديمذبؾسممذبؾسماظرئودي(:مخيؿورمرئقسماظقزرانمأسضونموزارتفمووظؿاوورمععم114عودةم)

م(:مرئقسماظقزرانمواظقزرانمعلموظقنمأعوممذبؾسماظرئوديموذبؾسماظـقابمعلموظقيمذيوسقيمسـمأسؿولمايؽقعي.115عودةم)

م.ذبؾسماظرئوديم(:مضؾؾمأنمؼؾوذرمرئقسموأسضونمذبؾاسماظقزرانمصالحقوتفؿمؼمدونماظقؿنيماظددؿقرؼيمأعوممرئقسم116عودةم)

مئقسماظقزرانموغقاوفمواظقزرانموغقاوفؿ.(:محيددماظؼوغقنمعرتؾوتمر117عودةم)

وذارةمعفـايمحارةمأومسؿاااًلممممم(:مالمجيقزمظرئقسماظقزرانموالم يمعـماظقزرانمأثـونمتقظقفؿماظقزارةمأنمؼؿقظقامأيموزقػيمسوعيمأخرىمأومأنمؼزاوظقاموظقموطرؼؼيمشريمعؾ118عودةم)

زاعوتمتعؼدػومايؽقعيمأوماٌمدلوتماظعوعيمأومأنمجيؿعقامونيماظقزارةمواظعضقؼيمسيمذبؾسمإدارةمأيموورؼًومأومعوظقًومأومصـوسقًو،مطؿوالمجيقزمهلؿمأنمؼلفؿقامسيماظؿ

مجروػومأومؼؾقعقػومذاقؽًومعاـمممذرطيموالمجيقزمخاللمتؾؽماٌادةمأنمؼارتوامأومؼلؿلجروامأعقااًلمعـمأعقالماظدوظيمأومؼؼوؼضقامسؾقفوموظقموطرؼؼيماٌزادماظعؾ مأومأنمؼ

موؼضقػومسؾقف.أعقاهلؿمأومؼؼ

اغنيمواظؼاراراتمطؿاوممياورسمممم(:مؼؿقديمذبؾسماظقزرانمتـػقذماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمسيماجملوالتماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمواظدصوسقيموصؼًومظؾؼاقم119عودةم)

م-وقجفمخوصماالخؿصوصوتماظؿوظقي:

مظؾلقوديماًورجقيمواظداخؾقي.سيمإسدادماًطقطماظعرؼضيممذبؾسماظرئودياالذرتاكمععمم-أمم

 إسدادمعاروعماًطيماالضؿصودؼيمظؾدوظيمواٌقزاغقيماظلـقؼيموتـظقؿمتـػقذػوموإسدادمايلوبماًؿوعلمظؾدوظي.م-ب

موصؼماخؿصوصمطؾمعـفؿو.مذبؾسماظرئوديإسدادمعاورؼعماظؼقاغنيمواظؼراراتموتؼدميفومإديمذبؾسماظـقابمأوممم-ج

موصؼماخؿصوصمطؾمعـفؿو.مذبؾسماظرئوديواالتػوضقوتمضؾؾمسرضفومسؾكمذبؾسماظـقابمأوماٌقاصؼيمسؾكماٌعوػداتممم-د

مادبوذماإلجراناتماظالزعيمظؾؿقوصظيمسؾكمأعـماظدوظيماظداخؾلمواًورجلمويؿوؼيمحؼققماٌقارـني.م-ػا

مطوسنيماظعوممواٌكؿؾطموصؼًومظؾؼوغقن.تقجقفموتـلقؼموعراجعيمأسؿولماظقزاراتموا جفزةماإلدارؼيمواٌمدلوتمواهلقؽوتماظعوعيمواظؼمم-و

اظؾاارؼيموصؼاًوممممتعقنيموسزلماٌقزػنيماظؼقودؼنيمرؾؼًومظؾؼوغقنموردؿموتـػقذماظلقودايماهلودصايمإديمتـؿقايماظؽاقادرماظػـقايمسيمأجفازةماظدوظايموتلػقاؾماظؼاقىممممممممممم-ز

مالحؿقوجوتماظؾالدمسيمإرورماًطيماالضؿصودؼي.

ميمسؾكمأعقالماظدوظي.عؿووعيمتـػقذماظؼقاغنيمواحملوصظم-ح



ماإلذرافمسؾكمتـظقؿموإدارةمغظاؿماظـؼدمواالئؿؿونمواظؿلعني.مم-ط

مسؼدماظؼروضموعـقفومسيمحدودماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيموسيمحدودمأحؽومماظددؿقر.م-ي

قوديماظعوعيمظؾدوظيموؼارفموؼعؿؾمسؾاكمتـػقاذمضاراراتمممم(:مؼدؼرمرئقسماظقزرانمأسؿولماجملؾسموؼرأسماجؿؿوسوتفموػقماظذيمميـؾماجملؾسمصقؿومؼؿعؾؼموؿـػقذماظل111عودةم)

صوصاوتماظايتمممذبؾاسماظقزرانمواظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمواؽؾمعقحدموعـلؼم،موظفمأنمؼطؾىمعـمأسضونماجملؾسماظؿؼورؼرمسيمأيمذالنمعاـمذامونماظاقزاراتمواالخؿمممم

مؼؾوذروغفومواٌفومماظيتمؼؽؾػقنموفوموػؿمعؾزعقنموذظؽ.

أسؿاولموزاوئػفؿمأومممم(:محيؼمجملؾسماظرئوديمإؼؼوفمرئقسماظقزرانمأومغقاوفمأوماظقزرانمسـمأسؿوهلؿموإحوظؿفؿمإديماظؿقؼقؼمسؿومؼؼاعمعاـفؿمعاـمجارائؿمأثـاونمتلدؼايمممممم111عودةم)

ظؾؿقؼقؼمسؿومؼؼعمعـفؿمعـمجرائؿمأثـونممولؾؾفوم،موجيقزمجملؾسماظـقابمأنمؼقصلمذبؾسماظرئوديمونؼؼوفمرئقسماظقزرانموغقاوفمأوماظقزرانمسـمسؿؾفؿموإحوظؿفؿ

ؿقؼقاؼمدونمإضوعايمممتلدؼؿفؿمأسؿولموزوئػفؿمأومولؾؾفوم،موؼؿكذمذبؾسماظـقابماظؿقصقيمووإلؼؼوفمولشؾؾقيمثؾـلمأسضوئفم،موالمحيقلمإغفونمخدعيمعاـمأحقاؾمإديماظمم

مجفماٌؾنيمسيماظؼوغقنم،موتلريمػذهما حؽوممسؾكمغقابماظقزران.اظدسقىمأوماالدؿؿرارمصقفوم،موتؽقنماحملوطؿيموإجراناتفوموضؿوغوتفومواظعؼوبمسؾكماظق

مظقزارةماىدؼدة.(:مسـدمادؿؼوظيماظقزارةمأومإضوظؿفومأومدقىماظـؼيمعـفومتؽؾػماظقزارةموؿصرؼػماظامونماظعوعيماظعودؼيمعوسداماظؿعقنيمواظعزلمحؿكمتاؽؾما112عودةم)

مأنمؼعرضما عرمسؾكمذبؾسماظرئوديمظقؼررمعومؼراهمعـودؾًوم.مم-غفمععمأحدمأسضاونمذبؾسماظقزرانمضدمأصؾحمعلؿققاًلم(:مجيقزمظرئقسماظقزرانمإذامتؾنيمأنمتعوو113عودةم)

ظيمايؽقعايمإديمم(:مإذام مؼعدمسيمادؿطوسيمرئقسماظقزرانمهؿؾمعلموظقوتفمأومإذامدقىمذبؾسماظـقابماظـؼيمعـمايؽقعيموجىمسؾكمرئاقسماظاقزرانمتؼادؼؿماداؿؼومممم114عودةم)

مقسمذبؾسماظرئوديم.رئ

م(:مإذامضدممأشؾؾقيمأسضونمذبؾسماظقزرانمادؿؼوظؿفؿموجىمسؾكمرئقسماظقزرانمتؼدؼؿمادؿؼوظيمايؽقعي.115عودةم)

وزارتافموؼاؾنيمممسيمم(:ممؼؿقديمطؾموزؼرماإلذرافمسؾكمذمونموزارتفموتقجقفمإدارتفوموصروسفومسيمذيقعمأسبونماىؿفقرؼي،موؼؼقمموؿـػقذماظلقوديماظعوعيمظؾقؽقعايم116عودةم)

ماظؼوغقنمايوالتماظيتمميؽـمصقفومظؾقزؼرمإصدارماظؼراراتمظؿـػقذماظؼقاغني.

 

 الفصل الرابع 

 أجهزة السلطة المحلية

ـممممم117عودةم) اظؼاوغقنمتقزؼاعمممظؿم(:مُتؼلؿمأراضلماىؿفقرؼيماظقؿـقيمإديموحداتمإدارؼيمتؿؿؿعمووظاكصقيماالسؿؾورؼيم،موؼعنيماظؼوغقنمساددػوموتؼلاقؿوتفوموحادودػوم،مطؿاومؼا

ظااي،موؼؽاقنممماالخؿصوصوتمظرؤدونماظقحداتماإلدارؼيمورؤدونماٌصوحلمصقفوم،موتعؿارماظقحاداتماإلدارؼايمواجملاوظسماحملؾقايمجازنًامالمؼؿفازأمعاـمداؾطيماظدومممممممم

ماحملوصظقنمربودؾنيموعلموظنيمأعوممذبؾسماظقزرانموضراراتفمعؾزعيمهلؿم،موجيىمسؾقفؿمتـػقذػومسيمطؾمايوالت.

ؼاوغقنمررؼؼايممم(:مؼؽقنمظؾقحداتماإلدارؼيمذبوظسمربؾقيمعـؿكؾيماغؿكووًوم،موحيددماظؼوغقنمعومميـحمهلومعاـمعفاومموصاالحقوتموحؼاققموواجؾاوتم،مطؿاومؼاؾنيماظممممممم118عودةم)

ماغؿكووفوموغظوممسؿؾفوموعقاردػوماٌوظقيمودورػومسيمإسدادموتـػقذمخطيماظؿـؿقيم.

مسؾكمأسؿولماجملوظسماحملؾقيم.(:محيااددماظؼوغقنمررؼؼيماظرضوويم119عودةم)

م



 الباب الرابع

 القضاء والنيابة العامة

دخؾمسيماظؼضوؼومأومسيمذلنم(:ماظؼضونمدؾطيمعلؿؼؾيمسيمأدانمعفوعفم،مواظؼضوةمعلؿؼؾقنمالمدؾطونمسؾقفؿمسيمضضوئفؿمظغريماظؼوغقن،موالمجيقزم ؼيمجفيموولؼيمصقرةماظؿ121عودةم)

مذمونماظعداظيموؼعؿارمعـؾمػذاماظؿدخؾمجرمييمؼعوضىمسؾقفوماظؼوغقن،موالمتلؼطماظدسقىمصقفومووظؿؼودمم.عـم

ضاونموذاروطممم(:ماظؼضونموحدةمعؿؽوعؾيموؼرتىماظؼوغقنماىفوتماظؼضوئقيمودرجوتفاوموحياددماخؿصوصاوتفومطؿاومحياددماظااروطماظااقاجىمتقصرػاومسيمعاـمؼؿاقديماظؼمممممممممم121عودةم)

مضوةموغؼؾفؿموترضقؿفؿمواظضؿوغوتما خرىماًوصيموفؿموالمجيقزمإغاونمربوطؿمادؿــوئقيموليمحولمعـما حقال.وإجراناتمتعقنيماظؼ

مإديمأيموزاوئػمشاريمضضاوئقيممم(:ماظؼضوةموأسضونماظـقوويماظعوعيمشريمضووؾنيمظؾعزلمإالمسيمايوالتموووظاروطماظيتمحيددػوماظؼوغقنموالمجيقزمغؼؾفؿمعـماظلؾؽماظؼضوئلم122عودةم)

مفـيماحملوعوة.إالمورضوػؿمومبقاصؼيماجملؾسماٌكؿصمواموغفؿمعوم ممؼؽـمذظؽمسؾكمدؾقؾماظؿلدؼىموؼـظؿماظؼوغقنمربوطؿؿفؿماظؿلدؼؾقيمطؿومؼـظؿماظؼوغقنمع

ؿعاقنيمواظرتضقايمواظػصاؾمواظعازلموصؼاًومممممم(:مؼؽقنمظؾؼضونمذبؾسمأسؾكمؼـظؿفماظؼوغقنموؼؾنيماخؿصوصوتفم،موؼعؿؾمسؾكمتطؾقؼماظضؿوغوتماٌؿـقحيمظؾؼضوةمعـمحقٌماظ123عودةم)

مظؾؼوغقنم.

مصمعومؼؾل:(:متـالمربؽؿيمسؾقومظؾفؿفقرؼيم،موحيددماظؼوغقنمطقػقيمتاؽقؾفوموؼؾنيماخؿصوصوتفومواإلجراناتماظيتمتؿؾعمأعوعفو،مومتورسمسؾكموجفماًصق124عودةم)

ماظرضوويمسؾكمددؿقرؼيماظؼقاغنيمواظؾقائحموا غظؿيمواظؼراراتم. -1

متـوزعماالخؿصوصمونيمجفوتماظؼضون.ماظػصؾمسي -2

ماظػصؾمسيماظطعقنماالغؿكووقيم. -3

ماظػصؾمسيماظطعقنمسيما حؽومماظـفوئقيماٌؽؿلؾيماظدرجيماظؼطعقيمسيماٌقادماٌدغقيمواىـوئقيموا حقالماظاكصقيم. -4

 ووىماظؿلدؼؾقيم.اظػصؾمسيماظطعقنمسيما حؽومماظـفوئقيماٌؽؿلؾيماظدرجيماظؼطعقيمسيماٌـوزسوتماإلدارؼيمواظدس -5

 سؾـقي.م(:مجؾلوتماحملوطؿمسؾـقيمإالمإذامضررتماحملؽؿيمجعؾفومدرؼيمعراسوةمظؾـظومماظعوممواآلدابموسيمذيقعما حقالمؼؽقنماظـطؼموويؽؿمسيمجؾلي125عودةم)

 الخامس الباب

 الجمهورية وعلمها  شعار

 والنشيـــــــد الوطني

 حيددماظؼوغقنمذعورماىؿفقرؼيموذوراتفوموأومسؿفوموغاقدػوماظقر م.(م:م126عودةم)

م(م:مؼؿلظػماظعؾؿماظقر معـما ظقانماٌرتؾيموتؾدأمعـمأسالهمطوظؿوظلم:127عودةم)

 ا ريرم. -

ما وقضم. -

ما دقدم. -

 (م:معدؼـيمصـعونمػلمسوصؿيماىؿفقرؼيماظقؿـقيم.128عودةم)



 السادس الباب

 أصول تعديل الدستور

 كام عامـــــهوأح 

ؼؾافوموا دؾااوبممم(م:مظؽؾمعـمذبؾسماظرئوديموذباؾسماظـقابمرؾىمتعدؼؾمعودةمأومأطـرمعـمعقادماظددؿقر،موجيىمأنمؼاذطرمسيمرؾاىماظؿااعدؼؾماٌاقادماٌطؾاقبمتعدممممم129عودةم)

.موسيمذيقاعما حاقالمؼـاوضشماجملؾاسمعؾادأماظؿعادؼؾممممممماظداسقيمهلذاماظؿعدؼؾ،مصنذامطونماظطؾىمصودرًامعـمذبؾسماظـقابموجىمأنمؼؽقنمعقضعًومعـمثؾٌمأسضاوئفم.م

واصؼمذباؾسماظـقابموؼصدرمضرارهمسيمذلغفمولشؾؾقايمأسضوئفمصنذامتؼررمرصضماظطؾىمالمجيقزمإسودةمرؾىمتعدؼؾماٌقادمذاتفومضؾؾمعضلمدـيمسؾكمػذاماظرصض،موإذام

قادماٌطؾقبمتعدؼؾفومصنذامواصؼمثالثيمأرووعماجملؾسمسؾاكماظؿعادؼؾماسؿؾاارمغوصاذًامعاـممممممسؾكمعاؾدأماظؿاعدؼؾمؼـوضشماجملؾسموعدمذافرؼـمعـمتورؼاخمػذهماٌقاصؼيماٌ

 تورؼخمصدورهم.

ديمأنمتعدلموصؼًومظؾؼقاسادمم(:مطؾؿومضررتفماظؼقاغنيمواظؼراراتماٌعؿقلموفومسيمطؾمعـمذطريماظقؿـمتؾؼكمدورؼيماٌػعقلمسيماظاطرماظذيمطوغًمدورؼيمصقفمسـدمصدورػومإ131عودةم)

مجراناتماٌـصقصمسؾقفومسيمػذاماظددؿاقر.واإل

 وأسضونمذبؾسماظـقابمورئقسموأسضونمايؽقعيمغصفومطؿومؼؾل:م(م:ماظقؿنيماظددؿقرؼيماظيتمؼمدؼفومرئقسموأسضونمذبؾسماظرئودي131عودةم)

وأنمأراسلمعصوحلماظاعىموحارؼوتفمرسوؼيمطاوعؾي،موأنمأحاوصظمسؾكم)أضلؿمواوهللماظعظقؿمأنمأحاوصظمزبؾصًومسؾكماظـظومماىؿفقري،موأنمأحارتمماظددؿقرمواظؼوغقن،م

موحادةماظقرـموادؿؼالظفمودالعيمأراضقف(م.

م*مم*مم*مم

 


