 دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 8791مأقر مجلس الشعب األعلى في دورته المنعقدة بتاريخ 3791/31/13م هذا الدستور المعدل

الباب األول أسس النظام الوطني الديمقراطي
الفصل األول األسس السياسية
المااادة( :)3جمهورياا الاايم الديمقراطياا الشااعبي جمهوري ا ديمقراطياا شااعبي ذات ساايادة وهااى دول ا تعباار ع ا مصااال العمااال
والفالحي والمثقفي والبرجوازي الصغيرة وكافا الشاغيل وتساعى لتحقيا الايم الاديمقراطي الموحاد  ,واالنجااز الكامال لمهاام مرحلا
الثورة الوطني الديمقراطي تمهيدا لالنتقال إلى بناء االشتراكي .
المادة( :)2الشعب اليمني شعب واحد وهو جازء ما األما العربيا والجنساي اليمنيا واحادة  ,وتكاو الايم وحادة تاريخيا وإقتصاادي
و جفرافي .
المادة( :)1الحزب اإلشتراكي اليمني المتسل بنظري االشاتراكي العلميا هاو القائاد والموجاه للمجتما والدولا  ,وهاو الاذ يحادد األفا
العااام لتطااوير المجتمااا وخااط السياسااا الداخلياا والخارجيااا للدولاا  .ويقاااود الحاازب االشاااتراكي اليمنااي نضاااال الشااعب ومنظماتاااه
الجماهيري نحو االنتصار التام إلستراتيجي الثاورة الوطنيا الديمقراطيا وصاوال إلاى بنااء االشاتراكي  .وتعمال جميا منظماات الحازب
في إطار الدستور .
المادة( :)4اللغ العربي هي اللغ الرسمي .
المادة( :)5يحدد القانو منطق جمهوري اليم الديمقراطي الشعبي .
المادة( :)6يمارس الشعب العامل كل السلط السياسي فاي جمهوريا الايم الديمقراطيا الشاعبي  .مجاالس الشاعب المنتخبا هاي أسااس
سلط الدول  ,وتخض جمي أجهازة الدولا األخار للرقابا والمحاساب أماام مجاالس الشاعب .وتعمال جميا هيئاات الدولا علاى أسااس
الشرعي الديمقراطي وهى تضم حماي النظام القانوني ومصال الشغيل .
المااادة( :)9تشااكيل مجااالس الشااعب علااى أساااس انتخابااات حاارة وعام ا ومتساااوي ومباشاارة وبطريق ا االقتاارا الساار فااي الاادوائر
االنتخابي بمقتضى أحكام قانو االنتخابات .ولكل مواط بلغ سا الثامنا عشارة فاي ياوم االنتخاباات حا االنتخااب يجاوز انتخااب أ
ماواط لمجااالس الشااعب المحلي ا إذا كااا قااد بلااغ س ا الحادي ا والعشاري فااي يااوم االنتخاااب .المااادة( :)1يخض ا تنظاايم ساالط الدول ا
وإدارتهااا لمباادأ المركزي ا الديمقراطي ا  ,ووفقااا لااذل تكااو جمي ا هيئااات الساالط منتخب ا ومحاسااب م ا قباال الشااعب وممثلااو الشااعب
المنتخبو ملزمو بتقاديم تقاارير دوريا عا أعماالهم إلاى نااخبيهم  .قارارات األجهازة العلياا ملزما لألجهازة الادنيا  ,واألجهازة الادنيا
مسائول وعرضاه للمحاساب ع ا أعمالهاا أماام األجهاازة العلياا  .وتخضا األجهازة التنفذي ا وأجهازة الحكام المحلااي لتبعيا مزدوجا فااي
ممارس اختصاصاتها ,فكل جهاز م هاذ األجهازة يخضا لسالط الشاعب التاى فاى مساتوا ويكاو فاي نفاس الوقات خاضاعا للجهااز
األعلى المسئول عا توجياه و تصاري

الشائو االدارياه والحكام المحلاى  .وتجما المركزيا الديمقراطيا باي مركزيا إدارة الدولا و

التخطيط وبي النشااطات االبدعيا ألجهازة الدولا المحليا ومبادراتهاا  ,والمسائولي الكاملا لكال جهااز ما أجهازة الدولا لكال مسائول
ع العمل المناط به .
المادة( :)7توجه الدول نشاط المجتم بهد

استكمال مهام الثورة الوطني الديمقراطيا تمهيادا للقضااء علاى اساتغالل اإلنساا لإلنساا

كلي  ,واعتبار العمل وحد وسيل التمت بثمار المجتم .
المادة(:)31
(أ) تإكااد الدول ا العماال بميثااا جامع ا الاادول العربي ا و مباااد األماام المتحاادة واألعااال العااالمي لحقااو اإلنسااا وقااانو الاادولي
المعتاار

بهااا بصااورة عام ا  ,وهااي تناااه

القهاار االمبريااالي وتاادي االمبريالي ا ونزعتهااا العدواني ا وتإيااد وتاادعم كاف ا نضاااالت

الشعوب م أجل االستقالل الوطنى والتقدم االجتماعى والقضاء على كاف أشكال اإلستعمار والصهيوني والتميز العنصر

.

(ب) توطد الدول عالقاتها بالدول العربي وشعوبها بما يخدم تحررها وتقادمها االجتمااعى ووحادتها الديمقراطيا  ,وهاى تقايم عالقاتهاا
م جميا الادو أسااس المسااواة واالحتارام المتباادل وعادم التادخل فاى الشائو الداخليا والمنفعا المتبادلا والتعااي

السالمي باي الادول

ذات األنظم االجتماعي المختلف ول تستخدم جمهوري اليم الديمقراطي الشعبي قواتها المسلح ضد حري شعب أخر .
(ج) توطد الدول عالقاتها بدول المنظوم االشتراكي .
المااادة( :)33تراعااى الدول ا المااواطني اليمنااي فااي المهجاار وتعماال علااى تقوي ا صاالتهم بااالوط  .وتحمااي الدول ا الحقااو المشااروع
للمغتربي اليمني التى يقرها القانو الدولى .
الفصل الثاني االسس االقتصادية
المااادة( :)32تطااور الدول ا االقتصاااد الااوطني علااى أساااس القااواني الموضااوعي لالشااتركي العلمي ا وتعماال علااى دعاام وتنمي ا فاارو
االقتصاد الوطنى بهد

تلبي متطلبات الشعب والتوزي العادل للثاروة االجتماعيا والتطبيا الكامال لمبادأ "ما كال حساب قدرتاه ولكال

حسب عمله " وفي سبيل ذل تض الدول الخطط الشامل لتنميا وتطاوير االقتصااد الاوطني واالساتثمار العقالناي لكافا الماوارد ورفا
الشاغيل والكاادحي علاى ملكيا الدولا والملكيا التعاونيا وحمايا الثاروة االجتماعيا

انتاجي العمل باستمرار وكذا رف مستو حار

وزيادتها  ,وتعزيز االنضباط للعمل  ,وتطوير ابداعات الشغيل ومبادراتهم .
المادة( :)31الملكي الجماعي  :ملكيا الشاعب مماثال بالدولا وملكيا التعاونياات وملكيا المنظماات الجماهيريا  ,هاي أسااس االقتصااد
الااوطني فااي جمهوري ا الاايم الديمقراطي ا الشااعبي  ,وهااى مصااون وتتمت ا بحماي ا الدول ا الخاص ا وبتطااوير الدول ا لهااا  .وال يجااوز
استخدام الملكي الجماعي لألغرا

الشخصي .

المادة( :)34الدول هي الممال الوحياد لاألر
أو في حدود الميا اإلقليمي والحر

والثاروة الطبيعيا بجميا مشاتقاتها ومصاادر الطاقا الموجاودة تحات األر

أو فوقهاا

القار المنطق االقتصادي الخالص  .وتمتل الدول أيضاا وساائل اإلنتااج الرئيساي فاي الصاناع

والزراع ا  ,كمااا تمتلاا وتتااولى بنفسااها خاادمات المااإانىء والبنااو والتااؤمي والبريااد والمواصااالت الساالكي والالساالكي والخاادمات
األساسااي األخاار التااي يتطلبهااا تطااور المجتم ا  .وتقاار الدول ا نظااام العمل ا والنظااام المااالي والمصاارفي وتشااج االدخااار والتااوفير .

ويلعب قطا الدول الدور القياد فاي االقتصااد الاوطني  .الماادة( :)35تسايطر الدولا علاى التجاارة الخارجيا وتوجههاا لخدما خطاط
التنمي االقتصادي واالجتماعي  .وتوجه الدول التجارة الداخلي وتدعم وتطور الدور القيااد لقطاا لدولا فيهاا  .تانظم الدولا وتراقاب
نشاط صغار التجار بهد

حماي المستهلكي

 ,وتقوم بوض وتنفيذ سياس األسعار لتضم توفبر السل األساسي للمواطني .
أو التفتات وتطاوير نظاام الار

المادة( :)36تعمل الدول على التوس في استصالح األراضي الزراعي وحمايا التربا ما االنجارا

واستغالل الميا الجوفي بطريق علمي  ,كما تعمل على حمايا وزياادة الثاروة الحيوانيا ومصاادر الثاروة السامكي  .وتعمال الدولا علاى
حمايا و تحساي البيئ ا لصاال رفاهيا مااواطني جمهوريا الاايم الديمقراطيا الشاعبي  .وتعتباار حمايا البيئا واجااب المجتما والدول ا
المواط .
الماادة( :)39الملكيا التعاونيا هاي ملكي ا الجمعياات التعاونيا للفالحاي والصايادي والحاارفي  ,التعاونياات األخار للشاعب العاماال .
وتمتل التعاونيات وسائل اإلنتاج وغيرهاا ما األماوال الضاروري لهاا لتحقيا األهادا

المنصاو

عليهاا فاي القاانو  .وتمان الدولا

األراضاي للتعاونياات مجاناا وعلااى سابيل اإلنتفاا الادائم  .وتاادعم الدولا الملكيا التعاونيا و الحرك ا التعاونيا وتعطاى اهتماماا خاصااا
بتطوير التعاونيات الزراعي االنتاجي بهد

زياادة االنتااج الزراعاي وتحساي معيشا الفالحاي التعااونيي  ,وتشاجي المازارعي علاى

اإلنضمام الطوعي إلى التعاونيات .
الماادة( :)31تحمااى الدول ا الملكيا الخاص ا االنتاجي ا التاى التتناااق

م ا حيا حجمهااا وطبيع ا إساتخدامها م ا المصااال االجتماعي ا

للكادحي في مرحل الثورة الوطني الديمقراطي  .وتدعم الدولا النشااط االنتااجى الخاا

والمخاتلط بهاد

تطاوير االقتصااد الاوطنى .

وتحمى الملكي الخاص الناشائ عا العمال الفارد للماواطني وأفاراد أسارهم فاى جميا القطاعاات النافعا اجتماعياا  ,وتشاجي تكاوي
تعاونيات فى هذ القطاعات وفقا للقانو .
المادة( :)37تحماى الدولا الملكيا الشخصاي للماواطني الناشائ عا الادخل الشخصاي ما العمال والمكتساب وفقاا للقاانو  .ويجاب اال
يتعار

استعمالها الرفاهي العام  .وتنظم الدول وتحمي ح االر

.

المادة( :)21ال يجوز أل أجنبي أ يمتل أي ممتلكات فاي جمهوريا الايم الديمقراطيا الشاعبي اال بموجاب شاروط يقتضايها القاانو
 .كما ال يجوز استثمار رأس المال األجنبي إال فاي الحادود التاى يتطلبهاا تطاوير االقتصااد الاوطني وبطريقا تتمشاى ما أهادا

الثاورة

الوطني ا الديمقراطي ا والقااواني  ,وتمااارس الدول ا مراقب ا االياارادات واسااتعمالها  .المااادة( :)23تقااود الدول ا االقتصاااد الااوطني علااى
أساس خطط التنميا االقتصاادي واالجتماعيا التاي لهاا قاوة القاانو  .وتعاد الخطاط وتنفاذ باالشاترا الفعاال للشاغيل والكاادحي وعلاى
أساااس الدراسااات العلمي ا واإلحصاااء  .والمركزي ا الديمقراطي ا هااي مباادأ إدارة االقتصاااد الااوطني فااي جمهوري ا الاايم الديمقراطي ا
الشاعبي  ,وذل ا يعنااي الجم ا باي قيااادة الدول ا المركزي ا للنشاااط االقتصااد وبااي المبااادرات الخالق ا ما قباال هيئااات ساالط الدول ا
المحلي والمراف اإلنتاجي والمنظمات الجماهيري وجمي الكادحي .
المااادة( )22يعتباار عماال الشااعب فااي جمهوري ا الاايم الديمقراطي ا الشااعبي مصاادرا لتطااوير ونمااو االقتصاااد الااوطني وزيااادة الثااروة
االجتماعيا وازدهااار شخصااي اإلنساا اليمنااي الجديااد مادياا وروحيااا  .وتسااعى الدولا إلااى أ يكااو العمال االجتماااعي المفيااد معيااارا
لتحديد وضعي الشخ

في المجتم  ,وتشجي المبادرات اإلبداعي للموطني وموقفهم االيجابي م العمل .

الفصل الثالث األسس االجتماعية الثقافية.
المادة( :)21تخدم كل اجراءات الدول العمال والفالحي والمثقفي و كاف الشاغيل بهاد
الظرو

رفا مساتواهم فاي جميا المجااالت  ,وتهيئا

الكفيل بممارس الطبق العامل دورها القياد في المجتم .

المادة( :)24التربي العام تخدم التقدم االجتماعي ولكل فئات الشعب ح فى ذل .
تتاولى الدول ا التربي ا العاما وفقااا لمتطلبااات الثااورة الوطنيا الديمقراطي ا  ,وتنفااذ منهجاا وطنيااا يمنيااا تقاادميا فاى المجااال يسااتند علااى
نظري ا االشااتراكي العلمي ا  .وتقاادم الدول ا كاال مساااعدة لتقاادم العلاام و الفنااو كمااا تشااج االختراعااات العلمي ا والفني ا واالباادا الفنااي
وتحمي الدول نتائجها .
المااادة( :)25ترعااى الدول ا الشاابيب اليمني ا ونشاااطها وتعماال علااى القيااام بالتربياا االيديولوجي ا والبدنياا الالزم ا لهااا  ,كمااا تعنااى
بمنظماتها ونواديها بما يضم مساهمتها الواعي والفعال فى بناء المجتم اليمني الجديد .
الماادة( :)26تعماال الدول ا علاى دعاام األساارة وتحمااى األم والطفال  .وتقااوم باااالجراءات السياساي واالقتصااادي واالجتماعي ا والثقافي ا
الالزم لتكوي األسرة تكوينا صحيحا لتقوم بوظائفها .
الماادة( :)29تشااج الدولا الاازواج وتكااوي األسارة  .وياانظم القااانو عالقاات األساارة علااى أسااس المساااواة بااي المارأة والرجاال فااى
الحقااو و الوجبااات  .وتضاام الدول ا م ا خااالل القااواني واالجااراءات تحساانا مضااطردا فااي تحقي ا االسااتقرار االجتماااعى لألساارة
وعناي بالغ باألطفال  ,وتنشىء لهذا الغر

مراكز رعاي األموم والطفول فى جمي أنحاء الجمهوري .

المادة( :)21تعمل الدول على رف مستو المناط المتخلف بهد

القضااء التادريجي علاى الفاوار فاى مساتو المعيشا باي مختلا

مناط الجمهوري .
المااادة( :)27تعماال الدول ا علااى تطااوير وتشااجي الثقاف ا الوطني ا اليمني ا التااى تخاادم قضااايا الحري ا والتقاادم والساالم  ,وتحمااى التاارا
الوطنى التقدمى بما يخدم أهدا

مرحل الثورة الوطني الديمقراطي  .وتعمال الدولا علاى نشار أفكاار االشاتراكي العلميا باي الجمااهير

على نطا أوس  .وتنشىء لهذا الغر

المكتبات والمإسسات والمراكز الثقافي واالجتماعي وغيرها .

المادة( :)11تحافظ الدول على التارا العرباى واالساالمى  .وتشاجي الثقافا االنسااني كماا تحارر المجتما ما المفااهيم الفاسادة التاى
تروجهاا االمبرياليا واالسااتعمار واعاداء التقاادم وما التقادم وم ا النزعاات القبلي ا والعشاائري المتخلفا بمااا يجعال الثقاف ا الوطنيا فااى
خدم الثورة الوطني الديمقراطي .

الفصل الرابع أسس الدفاع الوطني واألمن
المادة( :)13الدفا ع الوط ومكاسب الشعب الثوري مسئولي كال ماواط تحماى القاوات المسالح وقاوات األما واالحتيااطي العاام
حرما دولا جمهوري ا الايم الديمقراطيا الشااعبي بماا فاى ذل ا األجاواء والمياا اإلقليمي ا وحقوقهاا فاي المنطق ا االقتصاادي الخالص ا
والحر

القار واالنجازات الوطني الديمقراطي للشعب ضد أ اعتداء .

المادة( :)12تنظم الدول الدفا عا الاوط وحمايا النظاام الاوطني الاديمقراطي وحيااة الماواطني السالمي  ,وتصادر القاواني المنظما
ألجهزة الدفا واألم والخدم العسكري والوطني االلزامي .
الماادة( :)11تسااهم القااوات المسالح وقااوات األما بفعالي ا عاليا فااى العمال االنتااجى وفااى بنااء الااوط  ,وتعناى الدول ا عنايا بالغ ا
بتطوير هذ القوات سياسيا وعسكريا .

الباب الثاني المواطنون ومنظماتهم
الفصل األول الحريات األساسية -حقوق وواجبات المواطنين األساسية
المااادة( :)14تعباار حقااو وواجبااات المااواطني ع ا العالقااات السياسااي واالقتصااادي واالجتماعي ا والثقافي ا التااي ياان

عليهااا هااذا

الدستور والتي يإد تحقيقها إلى زياادة النشااط السياساي للشاعب العامال وتطاوير مبادراتاه وتوطياد النظاام الاديمقراطي وخلا الشاروط
الالزم لالنتقال إلى بناء االشتراكي .
وتضاام الدول ا ممارس ا هااذ الحقااو والواجبااات لجمي ا المااواطني بمااا يتف ا م ا مصااال الشااعب وأهاادا

تطااور الثااورة الوطني ا

الديمقراطي ا وتعماال علااى توسااي هااذ الحقااو باالعتماااد علااى مااا يااتم تحقيقااه ماا نجاحااات فااي تنفيااذ خطااط التنمياا االقتصااادي
واالجتماعي .
المادة( :)15المواطنو جميعهم متسااوو فاي حقاوقهم و واجبااتهم بصار
تعلمهام أو مركاازهم االجتمااعي  .وجمي ا األشااخا
طري إيجاد فر

النظار عا جنساهم أو أصالهم أو ديانهم أو لغاتهم أو درجا

سواساي أمااام القااانو  .وتقاوم الدول ا بكاال ماا يمكنهااا لتحقي ا هاذ المساااواة ع ا

سياسي و اقتصادي واجتماعي وثقافي متكافئ .

الماادة( :)16تضاام الدول ا حقوقاا متساااوي للرجااال والنساااء فاى جمي ا مجاااالت الحياااة السياساي و االقتصااادي واالجتماعي ا وتااوفر
الشروط الالزم لتحقي تلا المسااواة  .وتعمال الدولا كاذل علاى خلا الظارو

التاي تمكا المارأة ما الجما والمشاارك فاي العمال

اإلنتااجي واالجتماااعي ودورهاا فااي نطااا الحيااة العائلي ا  ,وتعطااى المارأة العامل ا رعاي ا خاصا للتؤهياال المهنااي  .كماا تااإم الدول ا
حمايا خاصا للنسااء العاامالت واألطفاال  ,وتقاوم بؤنشااء دور الحضاان ورياا

األطفاال وغيار ذلا ما وساائل الرعايا كماا يباي

القانو .
الماادة( :)19العمال ح ا لكال مااواط وواجاب علااى كال قااادر علياه بماا يتف ا ما مقدراتااه ومإهلاه والمصاالح االجتماعيا  .ويتحاادد
األجاار حسااب كمي ا العماال ونوعااه  .وتضاام الدول ا هااذا الح ا م ا خااالل تطااوير االقتصاااد وزيااادة الاادخل الااوطني وتااوفير عماال

ديمقراطي ا  ,واألنماااء المتواصاال للقااو المنتجاا ورف ا درج ا الكفاااءة المهني ا وتوسااي نطااا التاادريب والتعلاايم المهنااي  .وتساااهم
المنظمات الجماهيري بشكل فعال في خل و تطوير ظرو

العمال  ,وتاوفير الحمايا الكاملا للعماال ما الطارد التعسافي  .ولا يعاا

أ مواط م ممارس مهنته أو وظيفته أو عمله .
الماادة( :)11للشاغيل حا الراحا  ,وتضام الدولا هاذا الحا ع ا طريا تنظايم أوقاات العمال وفقاا للقاانو  ,واالجاازات االساابوعي
والسانوي مدفوعا االجاار  .وتعمال الدول ا علاى تهيئ ا الظارو

المناسااب لتمكاي الشاغيل م ا التمتا بح ا الراحا ع ا توساي وتنظاايم

المنتزهات العام ودور الراح العمالي وتشجي المنظمات الجماهيري على القيام بدور أكبر فى هذا المجال .
الماادة( :)17للشااغيل الحا فااي الضاما االجتماااعي والصاح والسااالم المهني ا  .وتضام الدول ا لكال مااواط الرعايا الكامل ا عنااد
العجز أو الشيخوخ  .كما ترعى الدول رعاي خاص أسر الشهداء الثورة والوط .
المادة( :)41جمي المواطني لهم نفس الح في التعليم  .وتضم الدول هذا الح م خالل مااتم تحقيقاه ما توسا فاى فار

التعلايم

لجمي أبناء الشعب و م خالل خططها الهادفا إلاى توسا المادارس والمعاهاد والجامعاات والمإسساات الثقافيا و التعليميا وتطويرهاا
 .التعلاايم مجاااني وتعنااى الدول ا عناي ا خاص ا بااالتعليم الفنااي والمهنااي وترعااى أولئ ا الااذي حرمااوا سااابقا م ا التعلاايم بحكاام ظااروفهم
االجتماعي  .وتعمل الدول على القضاء التام على األمي فى أقرب وقت ممك وتشج المتحرري م األمي على مواصل التعليم .
المادة( :)43الرعاي الصحي ح لجميا الماواطني  .وتكفال الدولا هاذا الحا ما خاالل نشار الخادمات الصاحي المجانيا فاى جميا
أنحاء الجمهوري وم خالل خططها الهادف إلاى حمايا وتصاحي البيئا والعنايا بالطاب الوقاائى والصاح والساالم المهنيا وتطاوير
مختل ا

أنااوا المستشاافيات والمإسسااات الصااحي والعيااادات الشااعبي  .وتعنااى الدولاا بتطااوير الطااب ونشاار الااوعي الصااحي بااي

المواطني بالمشارك الفعال للمنظمات الجماهيري  .كما تبذل الدول والمنظمات الجماهيري عناي بالغ بصح األطفال .
المادة( :)42لكل مواط الح في السك  .وتضم الدول هذا دول الحا باألعتمااد علاى تنفياذ خطاط التنميا االقتصاادي واالجتماعيا
 ,وبإنشاااء وتطااوير المساااك التابعاا للدول ا والمنظمااات الجماهيرياا  ,وتاارميم المساااك القديم ا تاادريجيا  ,وتشااجي بناااء المساااك
الشخصي  .وتوز مساك الدول على المواطني وفقا للقانو  ,ويحر

المواطنو على المساك الموزع لهم

المادة( :)41لكل موط الح فاي المسااهم فاي رسام الحيااة السياساي واالقتصاادي واالجتماعيا والثقافيا وفقاا للمبااد ء المحاددة فاي
الدستور  .وتعر

مسودات خطط التنمي االقتصاادي واالجتماعيا والقاواني األساساي علاى الجمااهير قبال إصادارها  .ولكال ماواط

الح في تقديم الشكاو

والمقترحات إلى جهاز الدول ومإسساتها مباشرة أو م خالل نظمته االجتماعي .

المادة( :)44للمواطني الح في التجم والتظاهر فاي إطاار مبااد ء الدساتور وأهدافاه  .وتكفال الدولا حريا التعبيار باالقول أو الكتابا
أو التصوير أو بؤي وسيل م وسائل التعبير  .وينظم القانو حري التعبيار عا طريا الصاحاف وغيرهاا ما وساائل النشار واالعاالم
بما يكفل دعم النظام الوطني الديمقراطي و حفظ االداب العام و أم الدول م عدم المساس بحري المواطني و كرامتهم .

الماادة( :)45الحريا الشخصاي مكفولا  .واالعتقااالت غيار مسام بهااا إال فيماا يارتبط باالفعاال المعاقاب عليهاا ويجاب أ تساتند إلااى
القانو  .ول يكو أ شخ

عرض للتعذيب أثناء التحقيقات ولا يقهار علاى االعتارا

أو يعامال بطريقا غيار انسااني  .والعقوبا

الجسدي محرم .
الماادة( :)46المسائولي الجنائيا شخصاي  .ويباي القاانو الحااالت التاي يكاو فيهاا األشاخا

مسائولي مادياا  .الماادة( :)49اإلسااالم

دي ا الدول ا  .وحري ا االعتقاااد بؤديااا أخاار مكفول ا  .وتحمااي الدول ا حري ا األديااا والمعتقاادات طبقااا للعااادات المرعي ا شااريط أ
يتمشى ذل م مباد ء الدستور .
المادة( :)41ال يجوز توقي العقوب على أفعال تمات قبال صادور القاانو المحارم لمثال تلا االفعاال  ,كماا ال يجاوز ا توقا العقوبا
التي ين

عليها في القانو  .وال يجوز أ ين

القانو على عقوب تتسم بالقساوة أو تتناافى ما األنسااني  .وال يجاوز توقيا العقوبا

المقيدة للحري إال بواسط المحاكم المخول لها مثل هذ الصالحي بقانو .
المادة( :)47يح لكل مواط أ يلجؤ إلى القضاء لحماي حقوقاه المشاروع ومصاالحه  .والادفا عا الانفس مكفاول  .وتيسار الدولا
للمحتاجي طري االلتجاء إلاى القضااء و وسايل الادفا  .للماواط الحا فاي التعاوي
م قبل المسئولي  ,وينظم القانو أسس و طريق المطالب بهذا التعوي

عا الضارر ما جاراء األفعاال غيار القانونيا

.

المادة( :)51ال يجوز أ ,يجرد أ مواط م جنسيته إال في الحاالت التي يبينها القانو .
المادة( :)53للمساك حرما يحميهاا القاانو وال يجاوز دخولهاا إال فيماا يارتبط باألفعاال المعاقاب عليهاا و وفقاا للقاانو  .الماادة(:)52
ساري المراسااالت وكاف ا وسااائل االتصااال مكفول ا  .وال يجااوز إفشاااء هاذ السااري اال فااى الحاااالت التااي ياان

عليهااا القااانو والتااي

تقتضيها حماي أم الدول أو المحاكمات الجنائي .
المادة( :)51تكفل الدول حري البح العلمي واالباداعات األدبيا والفنيا والثقافيا طبقاا ألهادا

الدساتور كماا تاوفر الوساائل المحققا

لذل .
المادة( :)54التنقل ما مكاا إلاى أخار داخال الجمهوريا مكفاول  .وال يجاوز تقياد إال فاي الحااالت التاي يبينهاا القاانو وإذا أقتضات
حماي أم الدول أو الصح العام لذل  .وحري الدخول والخروج م البالد والهجرة ينظمها القانو .
المادة( :)55ال يجوز أ يسلم أ مواط م جمهوري اليم الديمقراطي الشعبي إلى السلط األجنبي .
المادة( :)56الدفا ع الوط اليمني وسيادته و وحدتاه وتقدماه ونظاماه الاوطني الاديمقراطي واجاب كال ماواط  .الماادة( :)59يجاب
على كل مواط دعم وحماي وتنمي الملكي الجماعي بإعتبارها األساس الماد للتطور الوطني الديمقراطي .
المادة( :)51الخدم العام تكلي

عال وشر

 .وعلاى كال شاخ

مكلا

بهاا أ يإديهاا بؤمانا وبؤقصاى ماا يمكناه ما كفااءة  ,وأ

يرعى في أدائها القانو والمصلح العام  .وينظم القانو شروط اداء الخدم العاما ومسائولي الماوظفي العااملي كماا يحادد مسائولي
الدول تجا المواطني .

الماادة( :)57علااى كاال شااخ

إ يساااهم فااي الاادخل العااام وفقااا لقدرتاه  .وعلااى الدول ا أ ترعااى فيمااا تفرضااه م ا ضاارائب دخااول

المواطني وحاالتهم االجتماعي .
المااادة( :)61المواطنااو ملزمااو بتوثي ا العالقااات اإلجتماعي ا واألسااري  .واألباااء ملزمااو بتربي ا األبناااء واعاادادهم للعماال الناااف
أجتماعيا و م واجب األبناء العناي بوالديهم او تقديم المساعدة الضروري عند الحاج .
المادة( :)63على كل مواط أ يساهم فى النضال م أجال تحقيا وحادة الشاعب و األر

اليمنيا و أ يحار

علاى حمايا وتنميا

العالقاات الديمقراطيا الجديادة ومكافحا التقاليااد واألفكاار والعاادات القبليا واالنفصاالي واالقليمي ا والعشاائري التاي تتناافى ما أهاادا
الثورة الوطني الديمقراطي .
المادة( :)62على كال ماواط أ يتقياد بدساتور جمهوريا الايم الديمقراطيا الشاعبي وقوانينهاا وأ يحتارم قواعاد الحيااة فاى المجتما
الوطني الديمقراطي  .وممارس الحقو والحريات ال تنفصل ع قيام المواط بواجباته .
الفصل الثاني المنظمات وحقوقها
الماادة( :)61تكفاال الدول ا ح ا التجما اإلختيااار فااى المنظمااات الجماهيريا التااي تخاادم أهاادا

الدساتور وفااي مقاادمتها اإلتحاااد العااام

لنقابات عمال الجمهوريا وأتحااد الشاباب اإلشاتراكي اليمناي واإلتحااد العاام لنسااء الايم وإتحااد الفالحاي اليمناي الاديمقراطي ومنظما
لجا الدفا الشعبي  ,وغيرهاا ما المنظماات  .وتادعم الدولا المنظماات الجماهيريا بهاد

رفا دورهاا وفعاليتهاا فاي جميا األعماال

اإلجتماعيا وفااي تطاوير الديمقراطي ا وتنظايم وتعبئ ا العماال والفالحااي والصايادي والنساااء والشاباب و جمي ا الكاادحي للنضااال م ا
أجل التقدم المستمر للمجتم اليمني و الدفا ع مكاسب الثورة .
المااادة( :)64النقابااات منظمااات طبقياا تاانظم نشاااط العمااال والماااوظفي وتحمااي مصااالحهم  ,وتساااهم فااي تطااوير الثااورة الوطنيااا
الديمقراطي بتعبئ أعضائها نحو تحقي خطط التنمي األقتصادي واالجتماعيا ورفا مساتو التؤهيال السياساي والمهناي والفناي للعماال
والموظفي ,وتعميا التحاال

باي الطبقا العامال والفالحاي  .وتسااهم النقاباات فاي تنظايم اشاترا الكاادحي فاي إدارة شاإو اإلنتااج

ومراقبتهاا وفاي تخطايط العمال واإلنتااج ومراقبتهاا وفاي تخطاايط العمال واإلنتااج  ,وتتاولى ممارسا الرقابا الجماهيريا علاى ظاارو
العمل والمعيش للعمال  ,وتشاتر فاى تنفياذ قاواني العمال والضاما اإلجتمااعي وفاي تحدياد األجاور وتطاوير أشاكال الحاوافز الماديا
والمعنوي  .وتتحد جمي نقابات العمال في األتحاد العام لنقابات عمال جمهوري اليم الديمقراطيا الشاعبي وفاي إطاار توحاد النقاباات
جهود العمال نحو ممارس حقوقهم المبني في الدستور.
الماادة( :)65إتحاااد الشااباب اإلشااتراكي اليمنااي منظم ا جماهيري ا توحااد وتاانظم جهااود الشااباب م ا أجاال الاادفا ع ا الااوط ومكاسااب
الثورة وفي تطوير نشاطهم العلمي والثقافي والفني والرياضي وفاي تعزياز ارتبااط الشاباب بنضاال الشاغيل علاى طريا اساتكمال مهاام
الثورة الوطني الديمقراطي .
الماادة( :)66إتحااد الفالحااي اليمناي الااديمقراطي منظما جماهيريا واسااع يوحاد ويعب ا ويوجاه أعضاائه وجمي ا الفالحاي لالشااترا
النشاط فاي تنفيااذ المهماات المتعلق ا باساتكمال مهااام مرحلا الثاورة الوطني ا الديمقراطيا فااي مجاال التحااوالت االقتصاادي واالجتماعي ا

والثقافيا فاي الري ا

 .ويعمال اتحاااد الفالحاي اليمنااي الاديمقراطي علاى تعمي ا التحاال

بااي الفالحاي والطبق ا العاملا  ,وخل ا روح

التآخي في مجاال العالقاات باي الفالحاي الفاردي  ,وإقناا الفالحاي عا طريا تقاديم النماوذج االيجاابي  ,بؤفضالي تنظايم االقتصااد
على األساس الجماعي التعااوني  ,كماا يعمال علاى محاو األميا باي الفالحاي ورفا مساتو معيشا و وعاى أعضاائها ويانظم القاانو
أنوا التعاونيات وطريق تكوينها وسير أعمالها واألشرا

عليها وإدارتها .

المادة( :)69اإلتحاد العام لنساء اليم يوحد وينظم و يوجه نشاط المرأة اليمني بهاد

زياادة دور فاي النضاال لحال القضاايا المشاترك

ما جمي ا المنظمااات الجماهيري ا اليمنيا ولحاال المسااائل الخاص ا بالحركا النسااائي  .ويعماال األتحاااد العاام لنساااء الاايم علااى إشاارا
اليمنيااات علااى نطااا واس ا فااي الحياااة االقتصااادي االجتماعي ا والسياسااي وبناااء الحياااة الجدياادة ورف ا مسااتواه التعليمااي والثقااافي
والمهني والفني  ,ويناضل بدأب م أجل تثبيت وصيان الحقو التي كفلها الدستور والقواني للمرأة على أساس متكاف م الرجل .

الباب الثالث تنظيم سلطة الدولة
الماادة( :)61توجاد سالط واحادة للدولا فاى جمهوريا الايم الديمقراطيا الشاعبي وتساتند إلاى سايادة الشاعب العامال  .وتماارس سالط
الدول بواسط المجالس المنتخب والهيئات التى تشكلها هذ المجالس وفقا ألهدا

و مهام الدستور .

الفصل األول مجلس الشعب األعلى
المااادة( :)67مجلااس الشااعب األعلااى هااو األداة العليااا لساالط الدول ا  ,وهااو اإلداة التشااريعي التااي تقاار مباااد ء سياس ا الدول ا وتكفاال
تنفيااذها المتماس ا م ا خااالل جمي ا الهيئااات الحكومي ا واألجتماعي ا  .وعلااى هااذا األساااس يقاار األسااس العام ا ألعمااال هيئ ا الرئاس ا
ومجلااس الااوزراء وأجهاازة الدول ا األخاار ويتخااذ القاارارات الالزم ا بهااذا الصاادد .ومجلااس الشااعب االعلااى هااو الجهاااز الوحيااد الااذ
يمتل ح إصدار القواني .
المادة( :)91يخت

مجلس الشعب األعلى وحد بالب

في المسائل التالي :

( )3إقرار الدستور وإجراءت التعديالت عليه .
( )2إقرار خطط التنمي االقتصادي واالجتماعي .
( )1إقرار ميزاني الدول وتعديلها والتقارير المرتبط بتنفيذها .
( )4إقرار االتفاقيات الدولي المرتبط بقضايا الدفا واإلتحاد والسلم وتعديل الحدود.
( )5تشاكيل هيئا رئاسا مجلاس الشاعب األعلاى ومجلاس الااوزراء وأيا أجهازة أخار خاضاع لمجلاس الشاعب األعلاى  .المااادة(:)93
تنظم بقانو م قبل مجلس الشعب األعلى المسائل التالي :
( )3التؤميم والحد األعلى للملكي الخاص .
( )2أسس تنظيم المراف العام والقطا العام والتعاوني والمختلط .

( )1أسس عالقات العمل والضمانات االجتماعي .
( )4األسس العام للملكي والعالقات المدني والتجاري .
( )5نظام العمل والنظام المالي .
( )6تحديد الضرائب الحكومي العام .
( )9تحديد التزامات الدول .
( )1القواعد المتعلق بإستغالل الثروة الطبيعي
( )7األسس المتعلق بالتصر

بؤموال الدول .

( )31إعال التعبئ العام وتنظيم التزامات الخدم العسكري والمباد ء العام لتنظيم الدفا الوطني .
( )33تحديد الجرائم والعقوبات واإلجراءات الجنائي والمدني .
( )32الجنسي .
( )31النظام االنتخابي
( )34النظام القضائى .
( )35نظام الحكم المحلى وإدارته .
( )36الحقو المدني والضمانات الفردي .
( )39األنظم المتعلق بالمنظمات الجماهيري .
( )31قواعد التجارة الخارجي .
( )37المباد ء العام لألجور .
( )21القواعد الخاص بدف المرتبات والمعاشات والتعويضات واالعانات م خزان الدول .
( )23تحديد مرتبات رئيس وأعضاء هيئ الرئاس ورئيس الاورزاء وأعضااء مجلاس الاوزاء ورئايس وقضااة المحكما العلياا والمادعى
العاام للجمهوري ا  .ويجااوز تاانظم هااذ المساائل فيمااا بااي دورات انعقاااد مجلااس الشاعب األعلااى بمراساايم شااريط اال تتعااار

ما أ

قانو ساب أو تإد إلى تعديله  .وتخض هذ المراسيم للمصاادق عليهاا ما قبال مجلاس الشاعب األعلاى وتفقاد قوتهاا القانونيا إذا لام
يصاد عليها في دورته التالي .

المااادة( :)92يتااؤل

مجلااس الشااعب األعلااى م ا  333عضااوا ينتخبااو بواسااط انتخابااات حاارة وعام ا ومتساااوي ومباشاارة بطريق ا

االقتارا السار فاي الادوائر االنتخابيا كماا هاو مباي فاي قاانو االنتخاباات .ومادة مجلاس الشاعب األعلاى خماس سانوات اعتباارا ما
تاريخ أول إجتماا لاه  .وإذا انتهات مادة مجلاس الشاعب األعلاى أثنااء التعبئا العاما تعتبار مادة المجلاس مساتمرة إلاى حاي انتهااء هاذ
الحال  .وال يجوز حل مجلس الشعب األعلى إال بقرار يصدر بؤغلبي ثلثي أعضائه .
المادة( :)91يب مجلس الشعب األعلى فى أول اجتما له فاى شارعي العضاوي ألعضاائه  ,وينتخاب لهاذا الغار
بمراجع صح انتخاب األعضاء وتتخذ قارار بهاذا الشاؤ  ,كماا تفحا

لجنا طعاو تقاوم

أيا طعاو بشاؤ خار قاانو االنتخاباات  ,وال يصاب قارار

لجن ا الطعااو نهائيااا إال بمصااادق مجلااس الشااعب األعلااى  .ويتاارأس اإلجتمااا األول لمجلااس الشااعب األعلااى أكباار األعضاااء ساانا
ويساعد في تنفيذ مهامه أصغر عضوي سنا .
الماادة( :)94يااإد أعضااء مجلااس الشااعب األعلاى فااي أول إجتمااا للمجلاس القساام الدساتور المنصااو

عليااه فاي اللااوائ الداخلي ا

لمجلس الشعب األعلى .
المادة( :)95يعقد مجلس الشعب األعلى دورته بناء على دعوة هيئ الرئاس ثاال مارات فاي العاام  .ويجاوز لاه عقاد دورات اساتثنائي
بدعوة ما هيئا الرئاسا أو ثلا أعضااء مجلاس الشاعب األعلاى  .ويحادد مجلاس الشاعب األعلاى جادوال أعماال اجتماعاتاه بنااء علاى
اقتراح هيئ الرئاس  ,ويعتبر إجتماعه قانونيا إذا حضر أغلبي أعضائه وتصدر قرارته بؤغلبيا أعضاائه الحاضاري ماالم يان

علاى

غير ذل في الدستور  .وتكو إجتماعات مجلس الشعب األعلى علني  ,ويجوز له عقد جلساات ساري بنااء علاى أقتاراح هيئا الرئاسا
أو مجلس الاوزراء أو ربا األعضااء  .وتتارأس هيئا الرئاسا اجتماعاات مجلاس الشاعب األعلاى  .وتحادد اللاوائ الداخليا التاى يقرهاا
مجلس الشعب األعلى نظام جلساته ونشاطه الداخلي األخر

.

الماادة( :)96يتمتا بحا اقتاراح وتقاديم مشااري القاواني إلاى مجلاس الشاعب األعلاى كال ما هيئا الرئاسا ومجلاس الرئاسا ومجلاس
الااوزاء واللجااا الدائم ا لمجلااس الشااعب األعلااى والمحكم ا العليااا والماادعي العااام للجمهوري ا و ثل ا أعضاااء المجلااس  .وتتمت ا بح ا
المبااادرة التشااريعي أيضااا المنظمااات الجماهيري ا المااذكورة فااي الدسااتور عباار هيئاتهااا المركزي ا  .ويشااترط القاارار مشاارو القااانو
المقدم لمجلس الشعب األعلى موافق أغلبي أعضائه الحاضري .
الماادة( :)99يجااوز أ تطارح للناقشااات الشااعبي الواساع أهاام المشاااري القاواني المرتبط ا بنشااط الدول ا والمجتم ا و ذلا بناااء علااى
قرار م مجلس الشعب األعلى أو هيئ الرئاس .
المادة( :)91تنشر القواني التي أقرها مجلس الشاعب األعلاى بعاد توقيا رئايس هيئا الرئاسا عليهاا فاي الجريادة الرسامي خاالل أربعا
عشر يوما م يوم إقرارها وتكو القواني ساري المفعول بعد نشرها بؤربع عشر يوما إذا لم ين

فى القانو على خال

ذل .

المادة( :)97ينتخب مجلس الشعب األعلى في أول إجتما له م بي اعضائه رئيس وأعضااء هيئا رئاسا مجلاس الشاعب األعلاى ما
عدد ال يقل ع أحد عشر عضوا وال يزيد على سبع عشر عضوا  .ويجاوز لهيئا الرئاسا أنتخااب نائاب للارئيس وتعاي ساكريتر لهاا
م بي إعضائها  .وهيئ الرئاس مسإول وعرض للمحاسب أمام مجلس الشعب األعلى .

المادة( :)11ينتخب مجلاس الشاعب األعلاى ما باي أعضاائه فاي أول دورة لاه رئايس الاوزراء بنااء علاى اقتاراح هيئا الرئاسا  ,كماا
ينتخب في نفس الدورة أعضاء مجلس الوزارء بناء على اقتراح هيئ الرئاس  ,كماا ينتخاب فاي نفاس الادورة أعضااء مجلاس الاوزراء
بناء على اقتاراح رئايس الاوزراء  .ما باي أعضااء مجلاس الشاعب األعلاى  .ويراقاب مجلاس الشاعب األعلاى أعماال مجلاس الاوزراء
ويشر

عليها  ,ومجلس الاوزراء وكاذل كال عضاو ما أعضاائه مساإول وعرضا للمحاساب أماام مجلاس الشاعب األعلاى  .ويجاوز

لمجلس األعلى أ يوجه إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلاس الاوزراء أسائل حاول أعماالهم  ,كماا يجاوز لاه أ يطلاب حضاور الاوزير
المخت

للرد على تل األسئل .

المادة( :)13يح لمجلس الشاعب األعلاى أ يقارر ساحب الثقا ما رئايس الاوزراء أو أ عضاو ما أعضااء مجلاس الاوزراء  ,وفاي
حال سحب الثق م رئيس الاوزراء يساتقيل مجلاس الاوزراء  ,وفاي حالا ساحب الثقا ما أحاد أعضااء مجلاس الاوزراء يساتقيل ذلا
العضو  .وال يجوز أ تطرح الثق  ,بؤي حال إال بناء على طلب م ثل أعضاء مجلس الشاعب األعلاى علاى األقال  .ويقتضاى أتخااذ
القرار بسحب الثق أغلبي اصوات أعضاء مجلس الشعب األعلى .
المادة( :)12ينتخب مجلس الشعب األعلى فاي أول دورة لاه المحكما العلياا للجمهوريا التاي تتاؤل

ما رئايس ونائاب أو أكثار للارئيس

وعادد ما القضااة  .والمحكما العلياا هاي أعلاى جهااز قضاائي وتماارس الرقابا علاى جميا المحااكم فاي الجمهوريا  .ويحادد القاانو
مهام وصالحيات ونظام عمل المحكم العليا للجمهوري .
المادة( :)11يعاي مجلاس الشاعب األعلاى المادعي العاام للجمهوريا ويماارس المادعي العاام الرقابا العلياا علاى تنفياذ القاواني ما قبال
الااوزارات والاادوائر المركزياا األخاار والمإسسااات والهيئااات والمنشاااآت والمكاتااب التنفذياا لمجااالس الشااعب المحلياا والمنظماااات
اإلجتماعي والتعاونيات وكاف المسئولي اإلداري والموطني  .ويرأس الدعي العام هيئ االدعاء العام في عموم الجمهوري .
الماادة( :)14ينتخاب مجلاس الشاعب األعلاى ما باي أعضاائه لجاناا دائما فاي مجااالت السياسا واالقتصااد واألدارة والقاانو والعلااوم
والثقافا وتناااق

اللجااا الدائما بصااورة مساابق مشااري القااواني وقاارارات مجلااس الشاعب األعلااى  ,كمااا تعمال علااى مراقب ا تطبي ا

القاواني وساائر قارارات مجلاس الشاعب األعلاى وهيئا الرئاسا  ,ومراقبا أجهازة سالط الدولا المركزيا والمحليا وكافا المإسسااات
والهيئاااات  .ويحااا للجاااا الدائمااا أ تااادعو الاااوزراء والمسااائولي فاااي الاااوزارات والمإسساااات والهيئاااات والتعاونياااات والمنظماااات
ومطالبتهم بتقديم اإليضاحات والوثائ الضروري بنشاطهم ,وتحدد اللاوائ الداخليا لمجلاس الشاعب األعلاى عادد اللجاا الدائما ونظاام
عملها  .ويجوز لمجلس الشعب األعلى أ يشكل م بي أعضائه لجانا خاص أو مإقته لالئحته الداخلي .
المادة( :)15أعضاء مجلس الشعب األعلى هام ناواب الشاعب  .ويمثال كال عضاو فاي مجلاس الشاعب األعلاى المصاال الوطنيا العاما
للشااعب  ,وم ا واجبااه أ يوث ا عالقتااه بالجماااهير دائمااا وأ يوث ا عالقتااه بالجماااهير دائمااا وأ يرجاا إلااى ناخبيااه ويسااتم إلااى
مقترحااتهم ومالحظاااتهم ويدرسااها ويجيااب عليهااا بؤمان ا وأ يعماال علااى توضااي سياس ا الدول ا لهاام ويرف ا مسااتو وعاايهم بؤهاادا
إستراتيجي الثورة اليمني على المستو

اليمني والعربي والعالمي .

المااادة( :)16ال يجااوز مإاخااذة أعضاااء مجلااس الشااعب األعلااى علااى اآلراء التااي يعباارو عنهااا أثناااء قيااامهم بااواجبهم النيااابي داخاال
المجلس أو لجانه .ويتمت نواب الشعب بحصانه وال يجوز اتخاذ االجاراءات الجنائيا ضادهم إال بموافقا مجلاس الشاعب األعلاى أوهيئا
الرئاس في الفترة مابي إجتماعاته شريط موافق المجلس على ذل في أول اجتما الح له .
المادة( :)19لنواب الشعب الح في توجيه استفسارات إلى الوزاراء والاوزراء ورإسااء الهيئاات التاي يشاكلها مجلاس الشاعب األعلاى .
ومجلس الاوزراء والمسائول الاذ يوجاه إلياه االستفساارات ملازم باالرد علياه شافويا أوكتابياا فاي نفاس االجتماا أو فاي االجتماا الاذ
يليه .
المادة( :)11جمي أجهزة الدول ملزم بتقديم المساعدة الضروري ألعضاء مجلس الشعب األعلى م أجل تنفيذ مهامهم .
المادة( :)17يجوز للناخبي في الادائرة االنتخابيا أ يطلباوا ساحب الثقا ما عضاو مجلاس الشاعب األعلاى الممثال لتلا الادائرة ويقادم
هاذا الطلااب م ا قباال رب ا الناااخبي لتل ا الاادائرة االنتخاي ا  .ويتخااذ مجلااس الشااعب األعلااى قاارارا بشااؤ هااذا الطلااب بؤغلبي ا أعضااائه
الحاضري
الماادة( :)71ال يجااوز دخاول قااوات مسالح إلااى مقار مجلااس الشاعب األعلااى إال بنااء علااى طلاب هيئ ا الرئاسا  .كمااا ال يجاوز دخااول
مجلس الشعب األعلى بالسالح إال بوافق هيئ الرئاس .
الفصل الثاني هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى
المادة( :)73هيئا الرئاسا جهااز دائام لمجلاس الشاعب األعلاى  ,وهاى مسائول وعرضا للمحاساب أماماه عا جميا أعمالهاا  .وتاإد
هيئ الرئاس مهام االداة العليا لسالط الدولا وذلا ماابي دورات مجلاس الشاعب األعلاى  .وتصادر هيئا الرئاسا المراسايم والقارارات
.
المادة( :)72تتؤل

هيئ الرئاس م رئايس وأعضااء ال يقال عاددهم عا أحاد عشار وال يزياد علاى سابع عشار  .ويعااد تشاكيل هيئا

الرئاس عند أجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب األعلى  ,علاى أ تساتمر هيئا الرئاسا الرئاسا فاي اداء مهامهاا حتاى تنتخاب هيئا
رئاس جديدة .
المادة( :)71يإد رئيس وأعضاء هيئ الرئاس  ,قبال مباشارتهم لمهاامهم القسام الدساتور أماام مجلاس الشاعب األعلاى وفقاا لماا هاو
منصو

عليه في اللوائ الداخلي لمجلس الشعب األعلى .

المادة( :)74تتولى هيئ الرئاس الصالحيات التالي :
 - 3تمثيل الجمهوري في الداخل والخارج .
 - 2مراقب تنفيذ الدستور
 - 1تحديد موعد انتخاب مجلس الشعب األعلى ومجالس الشعب المحلي ةاالشرا
 - 4دعوة مجلس الشعب األعلى إلى االنعقاد .
 - 5أقتراح مشروعات القواني .

على تل االنتخابات 4 .

 - 6االشرا

على نشاط اللجا الدائم لمجلس الشعب األعلى

 - 9تفسير القواني .
 - 1التوجيه العام مجالس الشعب المحلي .
 - - 7المصادق على المعاهدات الدولي واالتفاقيات التي ال تحتاج إلى مصادق مجلس الشعب األعلى .
 - - 31مان النياشاي واألوسام والمياداليات التاي يان
دول أخر

عليهاا القااانو واألذ بحمال النياشاي واألوسام والميادليات التاي تمان م ا

.

 - - 33ترشي رئيس الوزراء .
 - - 32إلغاء قرارات و أوامر مجلس الوزراء في حال تناقضها م القواني .
 - - 31تعيي رئيس و أعضاء المجلس األعلى للدفا الوطني وينظم القانو مهام وإختصاصات هذا المجلس .
 - - 34انشاء الرتب العسكري العليا .
 - - 35تعي وعزل الضباط الذي يتولو مناصب قيادي عسكري في الدول وفقا للقانو .
 - - 36اعال التعبئ العام فيما بي اجتماعات مجلس الشعب األعلى في حال التهديد بعدوا خارجي ضد الجمهوري .
 - - 39من ح اللجوء السياسي .
 - - 31انشاء البعثات الدبلوماسي وتعي واستدعاء ممثلي الدول السياسي في الخارج .
 - - 37اعتماد الممثلي السياسي للدول األجنبي .
 - - 21العفو العام والعفو م العقوب أو تخفيضها .
 - - 23أي صالحيات أخر

وفقا للقانو .

 - 22المادة( :)75تإد هيئ الرئاس فيما بي دورات انعقاد مجلس الشعب األعلى المهام التالي :
 - 3استحدا و الغااء الاوزارات واألجهازة المركزيا التابعا لمجلاس الاوزراء بنااء علاى اقتاراح ما مجلاس الاوزراء  - 2 .تعاي
وإعفاء الوزراء بناء على اقتراح م رئيس مجلس الوزراء .
 - 1تعديل الخط السنوي وميزاني الدول بناء علاى اقتاراح ما مجلاس الاوزراء  .وتخضا المراسايم والقارارت الصاادرة بشاؤ
المسائل المذكورة في هذ المادة للمصاادق ما قبال مجلاس الشاعب األعلاى  ,وتفقاد قوتهاا القانونيا إذا لام يصااد عليهاا مجلاس
الشعب األعلى في دورته التالي .
الماااادة( :)76يااادير الااارئيس أعماااال هيئااا الرئاسااا ويتااارأس اجتماعاتهاااا ويوقااا علاااى المراسااايم والقااارارات التاااي تتخاااذها .
المادة( :)79يمثل رئيس هيئ الرئاس الجمهوري في عالقاتها الخارجي .
الماادة( :)71يحا لهيئا الرئاس ا أ تطلاب ما رئاايس الاوزراء تقاارير تتعل ا بتحقيا المهاام المناااط تنفياذها بمجلاس الااوزراء .
الفصل الثالث مجلس الوزراء
المااادة( :)77مجلااس الااوزراء هااو حكوم ا جمهوري ا الاايم الديمقراطي ا الشااعبي وهااو الهيئ ا التنفيذي ا واإلداري ا العليااا لساالط
الدول  .ويتكو مجلس الوزراء م رئايس الاوزراء وناواب رئايس الاوزراء والاوزراء  ,ويحادد القاانو مهاامهم وصاالحياتهم .

ويصدر مجلاس الاوزراء القارارات واألوامار طبقاا وتنفياذا للقاواني ولقارارات مجلاس الشاعب األعلاى وهيئا رئاساته ويتؤكاد ما
تطبيقها  .وقرارات وأوامر مجلس واجب التنفيذ في جمي أنحاء الجمهوري .
المادة( :)311ينتخب مجلس الوزراء م قبل مجلس الشعب األعلى فاي أول دورة لاه  .ويقادم رئايس الاوزراء فاي نفاس الادورة
برنامج الحكوم للمدة كلها  .ويستمر مجلس الوزراء في أداء مهامه وصالحياته إلى حي انتخاب مجلس وزراء جديد.
المادة( :)313مجلس الوزراء مسئول وعرض للمحاسب ع كال أعمالاه أماام مجلاس الشاعب األعلاى وكاذل أماام هيئا الرئاسا
فاي الفتارة الواقع ا باي دورات مجلاس الشااعب األعلاى  .ويقادم مجلااس الاوزراء تقاارير دوري ا منتظما عا أعمالااه إلاى مجلااس
الشعب األعلى .
المااادة( :)312يااإد رئاايس وأعضاااء مجلااس الااوزراء القساام الدسااتور أمااام مجلااس الشااعب االعلااى باانفس الصاايغ المقااررة
ألعضاء مجلس الشعب األعلى .
الماادة( :)311يتاولى مجلاس الاوزراء تنفياذ السياس ا العاما للدولا فاي المجااالت السياس ا العاما للدولا فاي المجااالت السياس ا
واألقتصادي واألجتماعي والدفاعي واألمني كما هى مقرة ما مجلاس الشاعب األعلاى  .وينااط بمجلاس الاوزراء كاذل صاالحي
الب

في جمي المسائل المرتبط بإدارة الدول والتي ال تدخل ضام صاالحيات مجلاس الشاعب األعلاى وهيئا الرئاسا  .وجميا

أعضاء مجلس الوزراء مسئولو جماعيا ,وكل عضو مسئول مسئولي كامل ع مجاله الخا
المادة( :)314يمارس مجلس الوزراء االختصاصات التالي :
 - 3اقتراح الخطوط العريض للسياس الخارجي والداخلي وتقديمها إلى مجلس الشعب األعلى .
 - 2أقتراح وتقديم مشروعات القواني إلى مجلس الشعب األعلى .
 - 1قيادة وتنسي ومراقب نشاط الوزارات واألجهزة المركزي األخر الخاضع له.
 - 4تقاديم مشااري خطاط التنميا االقتصاادي واالجتماعيا والميزانيا الساانوي إلاى مجلاس الشاعب األعلاى  ,وتنظايم تنفياذها بعااد
إقرارها .
 - 5تعي أعضاء المجلس األعلى للتخطيط الوطني  .وينظم القانو مهام واختصاصات هذا المجلس .
 - 6اعداد الحساب الختامي للدول  .وتقديم التقارير بشؤنه إلى مجلس الشعب األعلى.
 - 9الموافق ا علااى المعاهاادات واالتفاقيااات الدولي ا قباال عرضااها علااى المجلااس الشااعب األعلااى أو علااى هيئ ا الرئاساا وفاا
اختصا

كل منهما المبي في الدستور.

 - 1أتخاذ االجراءات الالزم للمحافظ على أم الدول الخارجي والداخلي وحماي النظام العام وحقو المواطني .
 - 7تعااي نااواب الااوزراء ورإساااء األجهاازة المركزي ا التابع ا لمجلااس الااوزراء وم ا فااي مسااتواهم م ا المساائولي القياااديي
وعزلهم ونقلهم وتؤديبهم .
 - 31اإلشرا

على تحقي سياس الكادر داخل جهاز الدول .

 - 33توجيه االقتصاد الوطني والبناء االجتماعي والثقافي .
 - 32وض وتنفيذ االجراءات والتدابير الهادف إلى رف مستو معيش المواطني .
 - 31االشرا

العام على بناء القوات المسلح .

 - 34االشرا

العام على العالقات م الدول األخر

.

 - 35تشكيل لجا ودوائر تابع وتعمل في نطا مهماته وذل عند الضرورة.
المااادة( :)315قاارارات مجلااس الااوزراء ملزم ا للمكاتااب التنفذي ا لمجااالس الشااعب المحلي ا ويجااب تنفيااذها فااي كاال األحااول .
رإساااء المكاتااب التنفيذي ا لمجااالس الشااعب المحلي ا محاساابو ومساائولو أمااام مجلااس الااوزراء .المااادة( :)316يح ا لمجلااس
الوزراء الغاء قرارات الوزراء وقرارات األجهزة التنفيذيا لسالط الدولا المحليا بماا فاي ذلا المكاتاب التنفذيا لمجاالس الشاعب
المحلي  .ويجوز لمجلس الوزراء وق

تنفيذ قرارات مجاالس الشاعب المحليا  ,ويتخاذ القارار النهاائي بهاذا الشاؤ ما قبال هيئا

رئاس مجلس الشعب األعلى .
المادة( :)319يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته  ,ويمثله فاي كال ماا يتعلا بتنفياذ السياسا العاما .
ويشاار

رئاايس الااوزراء علااى تنفيااذ قاارارات مجلااس الااوزراء ولااه الح ا فااي أ يطلااب م ا تقااارير فااي أ شااؤ م ا شااإو

الوزارات أو االختصاصات التي يباشرونها وهم ملزمو بتقديم ذل .
المادة( :)311إذا لم يعد في استطاع رئايس الاوزراء تحمال مسائوليات مجلاس الاوزراء علياه تقاديم اساتقالته إلاى مجلاس الشاعب
األعلى أو إلى هيئ الرئاس التي عليها في هذ الحال تقديم هذا الطلب مرفقاا برأيهاا كتابياا إلاى مجلاس الشاعب األعلاى ليقارر فياه
 .ويحتااج قارار الموافقا علاى االسااتقال إلاى ثلثاي أعضااء مجلااس الشاعب األعلاى  .ويقادم عضااو مجلاس الاوزراء اساتقالته إلااى
رئاايس الااوزراء ويتخااذ مجلااس الشااعب األعلااى قاارار بؤغلبي ا أعضااائه  .وإذا قاادمت االسااتقال م ا رئاايس الااوزراء أو أغلبي ا
أعضاء مجلس الوزراء وقبلت استقاالتهم بؤغلبي ثلثي أعضاء مجلس الشعب األعلى فعلى مجلس الوزراء أ يستقيل .
المادة( :)317يجوز لرئيس الوزراء إذا تبي أ تعاونه م أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصب مستحيال .
الماادة( :)331يتاولى كال وزيار االشارا

علاى شاإو وزارتااه وتوجياه دوائرهاا فاي أنحااء الجمهوريا  .ويقاوم بتنفياذ السياس ا

العام لمجلاس الاوزراء فاي وزارتاه  .وكال وزيار مساإول أماام مجلاس الاوزراء عا أعماال وزارتاه  .ويحادد القاانو الحااالت
التاي يمك ا فيهاا للااوزير إصاادار القارارات الالزم ا لتنفيااذ القاواني  .ولمجلااس الاوزراء أ يلغااي أو يعاادل قارارات الااوزير التااي
يراها غير مالئم .
المادة( :)333يحدد القانو الحاالت التي يجوز فيهاا تعياي الماوظفي أو عازلهم أو نقلهام أو تاؤديبهم بقارار ما الاوزير المخات
.
الفصل الرابع أجهزة سلطة الدولة المحلية وإدارتها
المادة( :)332أجهزة سلط الدول المحليا هاي مجاالس الشاعب المحليا فاي المحافظاات والماديريات والمراكاز المنتخبا ما قبال
الماواطني لماادة ساانتي ونص ا

انتخاباا حاارا وعامااا ومتساااويا ومباشارا وبطريق ا االقتاارا الساار فاي الاادوائر االنتخابي ا وفقااا

للقاانو  .ساالط الدول ا المحليا و أجهزتهااا جاازء ما ساالط الدول ا الواحادة فااي جمهوري ا الايم الديمقراطي ا الشااعبي  ,وياانظم
القااانو أجهاازة ساالط الدول ا المحلي ا علااى أساااس المركزي ا الديمقراطي ا  .وتصاادر أجهاازة ساالط الدول ا المحلي ا فااي حاادود
صااالحياتها القاارارات الملزماا لجمياا المإسسااات والهيئااات والمنشااات والمشاااري والتعاونيااات وماازار الدولاا والمنظماااات
الجماهيري والمسئولي االداريي والموطني في نطا منطق أختصاصها .

المادة( :)331تب مجالس الشعب المحلي في جمي الشئو والقضايا المحلي منطلق فاي كال أعمالهاا ما مصاال الدولا الكليا
 .وتناق

مجالس الشعب المحليا القضاايا العاما وتقادم اقتراحاات بشاؤنها أجهازة الدولا العلياا  ,كماا تماارس نشااطاتها بالتعااو

الوثي م المنظمات الجماهيري والمواطني .
المادة( :)334تتاولى مجاالس الشاعب المحليا فاي إطاار منطقتهاا وساكانها قياادة البنااء االقتصااد واالجتمااعي والثقاافي  ,وتقار
الخطاط والميزانيا المحليا  .كمااا تصااد علاى المتعلقا بسااير تنفياذها  .وتشار

مجاالس الشااعب المحليا علاى أعماال األجهاازة

الخاضع لها  ,كما تضم تطبي الشرعي الديمقراطي وحماي الملكي العاما والنظاام العاام وحقاو الماواطني  .وعلاى مجاالس
الشعب المحلي عند ممارستها لصالحياتها أ تلتزم بمقتضيات التطور والمصلح العام لمنطقتها كلها .
المااادة( :)335تنتخااب مجااالس الشااعب المحلي ا مكانتهااا التنفيذي ا وفقااا للقااانو .وتقااوم المكاتااب التنفيذي ا بتنفيااذ المهااام المتعلق ا
بمختل ا

نشاااطات مجااالس الشااعب المحلي ا فااي مجااال التطااور االقتصاااد واالجتماااعي والثقااافي  .والمكاتااب التنفيذي ا مساائول

ومحاسب ع كل أعمالها أمام مجالس الشاعب المحليا التاي أنتخبهاا  ,وكاذل أماام الجهااز التنفياذ األعلاى المسائول عا توجياه
الشاائو اإلداري ا والحكاام المحلااي  .وتقاادم المكاتااب التنفيذي ا تقااارير دوري ا منتظم ا لمجااالس الشااعب المحلي ا و للمااواطني فااي
أماك عملهم أو سكنهم .
المادة( :)336ينتخب مجلس الشاعب المحلاي ما باي أعضاائه والماوطني النشاطاء لجاناا دائما و مإقتا بهاد

تعزياز مسااهم

المااواطني والمنظمااات الجماهيري ا فااي اعااداد قاارارات المجلااس و العماال علااى تنفيااذ القااواني والتشااريعات األخاار وقاارارات
مجلس الشعب المحلي .
الماادة( :)339أعضاااء مجاالس الشااعب المحلي ا هام نااواب الشااعب فاي هااذ المجااالس  ,وعلاى كاال واحااد مانهم أ يوث ا عالقتااه
بالجماهير و أ يوث عالقته بالجماهير و أ يتقبل مقترحات ناخبيه ويدرسها بعناي و يعمال علاى تنفياذها بعاد أ يقرهاا مجلاس
الشاعب المحلاي .وعلاى عضاو مجلاس الشاعب المحلاي أ يشارح لناخبياه سياسا الدولا ويطاور مساتو وعايهم السياساي  ,وهاو
ملازم بتقاديم تقاارير دوريا منتظما أماامهم وأماام المنظماات الجماهيري ا التاي رشاحته  .ويجاوز ساحب الثقا ما عضاو مجلااس
الشعب المحلي إذا أساء إستخدام الثق التي أوليت له م قبل الناخبي وذل وفقا للقانو .
المادة( :)331تعمل أجهزة سلط الدولا المركزيا علاى دعام مجاالس الشاعب  ,المحليا وتطاوير أعمالهاا وتوساي إختصاصااتها
ع ا طرياا النقاال المتواصاال لحقوقهااا و واجباتهااا إلااى أجهاازة ساالط المحلي ا وفقااا لتطااور العالقااات السياسااي واالقتصااادي
واالجتماعي .

الباب الرابع الشرعية الديمقراطية  -القضاء واالدعاء العام
المااادة( :)337تعتباار الشاارعي الديمقراطي ا م ا أهاام مباااد ء النظااام السياسااي والدسااتور فااي جمهوري ا الاايم الديمقراطي ا
الشاعبي  .ويجاب أ تتفا كافا القاواني والمراسايم والقارارات والتشاريعات األخار وكاذل القارارات و األنظما و االجاراءات
المتخاذة ما قبال مإسساات الدولا و المنظماات الجماهيريا وكاف ا المسائولي والماواطني ما القاواني وذلا عا طريا التنفيااذ
الصااحي لهااا  .وتضاام الدول ا الشاارعي الديمقراطي ا  .ويجااب أ تنشاار القااواني و المراساايم والتشااريعات األخاار المنظماا
لحقو و واجبات المواطني شرح القواني لمجاهير الشعب في جمي أنحاء الجمهوري .

المااادة( :)321تهااد

الشاارعي الديمقراطي ا إلااي تعزيااز النظااام الااوطني الااديمقراطي وضااما حماي ا حري ا وحياااة المااواطني

الساالمي وحقااوقهم ومصااالحهم وكراماا اإلنسااا  .وتعزيااز الشاارعي الديمقراطياا مهماا مشااترك لهيئااات الدولاا والمنظمااات
الجماهيري والمسئولي والمواطني .
المادة( :)323يماارس القضااء فاي جمهوريا الايم الديمقراطيا الشاعبي ما قبال المحكما العلياا ومحااكم المحافظاات والمحااكم
الجزائي ا والمحاااكم العسااكري وياانظم القااانو مهامهااا وصااالحياتها  .ويهااد
احترام الدستور والقانو والحب واإلخال

نشاااط كاف ا المحاااكم إلااى تربي ا المااوطني بااروح

للثورة والوط  .وال يسم بتشكيل محاكم استثنائي .

المادة( :)322ينتخب قضااة المحكما العلياا للجمهوريا و قضااة محااكم المحافظاات والمحااكم الجزائيا ما قبال مجاالس الشاعب
المعني وفقا للدستور و القواني  .ويعي قضااة المحااكم العساكري ما قبال هيئا رئاسا مجلاس الشاعب األعلاى  .ويجاوز ساحب
الثق م القضاة م قبل المجالس التي أنتخبتهم إذا تبي أنهم قد أخلوا بالثق التي أوليت لهم .
الماادة( :)321يشاترط أ يكاو القضاااة ما الماوطني المخلصااي لاوطنهم وثاورتهم ونظااامهم الاوطني الاديمقراطي ,وأ يملكااوا
قدرا م المعار

القانوني الضروري وتجارب الحياة و درج عالي م الثبات في الخل .

المادة( :)324تضم الدول مساهم المواطني في ممارس القضاء على نحو متزاياد  .ويانظم القاانو تفاصايل مسااهم العامال
في القضاء .
المادة( :)325القضاة مساتقلو فاي صاالحياتهم وملزماو بالدساتور والقاانو فاي تحقيا الشارعي الديمقراطيا  .وتاوفر الدولا
الشروط التي تساعد على حل قضايا المواطني بسرع و بعدال و بطريق ديمقراطي م قبل المحاكم .
المادة( :)326تقضي المحاكم وتصدر أحكامها بإسم الشعب  .والمحاكماات علنيا بإساتثناء بعا

الحااالت التاي يحاددها القاانو

.
المااادة( :)329يضاام للمااتهم ح ا الاادفا  .وال يجااوز توقي ا العقوب ا الجنائي ا علااى أ شااخ

إال بقاارار م ا المحكم ا و وفقااا

للقانو .
المادة( :)321ينظم القانو مهن المحامااة بهاد

تقاديم المسااعدة القانونيا للماواطني واألشاخا

المحامي في اإلجراءات الجنائي واجب في الحاالت التي ين

األعتباريا  .وتكاو مشاارك

عليها القاانو  .ويحادد القاانو الحااالت التاي تكاو فيهاا المسااعدة

القانوني مجاني
المااادة( :)327تقااوم هيئااات التحكاايم الحكااومي فااي حاادود صااالحياتها بالباا

فااي الخالفااات اإلقتصااادي فيمااا بااي الااوزارات

والمإسسات والهيئات  .ويحدد القانو مهام وصالحيات ونظام عمل هيئات التحكيم الحكومي .
المااادة( :)311بهااد

تحقي ا الشاارعي الديمقراطي ا وحماي ا النظااام الااوطني الااديمقراطي والاادفا ع ا الملكي ا العام ا يمااارس

المادعي العاام للجمهوريا ونواباه وممثلاو الخاضااعو لاه الرقابا العلياا علاى تنفياذ القااواني تنفياذا دقيقاا وموحادا ما قبال جمي ا
الوزارات والدوائر المركزيا األخار والمإسساات والهيئاات والمنشاآت والمكاتاب التنفيذيا لمجاالس الشاعب المحليا والمنظماات
االجتماعيا والتعاونيااات وكاف ا المسائولي اإلداري ا والمااواطني  .ويعااي المادعى العااام للجمهوري ا نواباه وممثليااه م ا الماادنيي
والعسكريي وهم مسئولو ومحاسبو ع أعمالهم أمامه .

الماادة( :)313يعاي مجلاس الشاعب األعلااى المادعى العاام للجمهوريا  .والمادعى العااام مسائول وعرضا للمحاساب ما أعمالااه
أماام مجلااس الشاعب األعلااى وأمااام هيئا الرئاس ا فااي الفتارة الواقع ا بااي دورات مجلاس الشااعب األعلااى  .وتانظم هيئ ا اإلدعاااء
بطريق عمودي في جمي أنحاء الجمهوري وهي مساتقل عا جميا األجهازة المحليا وال تخضا إال للمادعي العاام للجمهوريا .
وينظم القانو مهام و صالحيات هيئ اإلدعاء العام .
الماادة( :)312يوجااه المادعى العااام للجمهوري ا مكافحا الجاارائم ويضاام أ األشاخا
أخر يدعو للمحاسب أمام المحاكم  .كما يشر

الااذي أرتكبااوا جارائم أو أي ا خروقااات

على اتبا القانو في مراكز االعتقال والوقاي .

الباب الخامس شعار الجمهورية وعلمها وعاصمتها والنشيد الوطني
المادة( :)311يقر مجلس الشعب األعلى شعار الجمهوري .
المادة( :)314يتؤل

العلم الاوطني لجمهوريا الايم الديمقراطيا الشاعبي ما األلاوا المرتبا ترتيباا أفقياا وتبادأ ما أعلاى كتاالي

 - :األحمر  .األبي

 .األسود  .ويوجد مثلا بااللو األزر الفاات فاي جاناب السااري تتوساطه نجما حماراء مخمساه  .ونساب

عر

العلم إلى طوله نسب واحد إلى إثني .

المادة( :)315عاصم جمهوري اليم الديمقراطي الشعبي هي مدين عد .
المادة( :)316يقر مجلس الشعب األعلى النشيد الوطني لجمهوري اليم الديمقراطي الشعبي .

الباب السادس سريان الدستور وأصول تعديله
المادة( :)319الدستور هو القانو األساسي وهو ملزم ومباشر .
المادة( :)311جمي القواني وتشريعات هيئات الدول األخر الصادرة قبال تعاديل هاذا الدساتور تبقاى نافاذة إذا كانات تتفا ما
أحكام هذا الدستور الحالي أو إذا لم تلغ أو تعدل وفقا ألحكامه .
المادة( :)317يجوز تعديل الدستور بقرار م مجلاس الشاعب األعلاى بنااء علاى اقتاراح ما ربا أعضاائه أو ما هيئا الرئاسا
أوم مجلس الوزراء ويقتضي اتخاذ هذا القرار موافق ثلثي أعضاء مجلس الشعب األعلى .

