دستـــــور
الجمهورية اليمنية
المقر من الشعب في  / 51 ، 51مايو 5995/م

الباب األول
أسس الدولة
الفصل األول
األسس السياسية
عودةم() 1م:ماىؿفقرؼيماظقؿـقيمدوظيمعلؿؼؾيمذاتمدقودة،موػلموحدةمالمتؿفزأموالمجيقزماظؿـاوزلمساـمأيمجازنمعـفاو،مواظااعىمامظاقؿ مجازنممعاـما عايماظعروقايمواظعاو م
اإلدالعلم.
عودةم()2م:ماإلدالممدؼـماظدوظي ،واظؾغيماظعروقيمظغؿفوماظرمسقي.
عودةم()3م:ماظارؼعي اإلدالعقيماٌصدرماظرئقللمظؾؿارؼعم.
عودةم() 4م:ماظاعىمعوظؽماظلؾطيموعصدرػو،موميوردفومواؽؾمعؾوذرمسـمررؼؼماالدؿػؿونمواالغؿكوووتماظعوعي،مطؿومؼزاوهلوموطرؼؼفمشريمعؾوذرةمسـمررؼؼماهلقؽوتماظؿارؼعقيم
واظؿـػقذؼيمواظؼضوئقيموسـمررؼؼماجملوظسماحملؾقيماٌـؿكؾيم .م
عودةم() 5م:متمطدماظدوظيماظعؿؾممبقـاوقما عؿماٌؿاقادةمواإلسالنماظعوٌلميؼققماإلغلونموعقـاوقمجاوععيماظدولماظعروقايموضقاسدماظؼوغقنماظدوظلماٌعرتفموفوموصقرةمسوعيم .م
الفصل الثانـي
األســس االقتصاديـــة
عودةم()6م:مؼؼقمماالضؿصودماظقر مسؾكماٌؾودئماظؿوظقيم :م
 -1اظعداظيماالجؿؿوسقيماإلدالعقيمسيماظعالضوتماإلغؿوجقيمواالجؿؿوسقيم.
 -2وـونمضطوعمسوممعؿطقرمضودرمسؾكماعؿالكمودوئؾمإغؿوجقيمرئقلقيم.
 -3صقوغيماٌؾؽقيماًوصيمصالممتسمإالَّمٌصؾقيمسوعيمووؿعقؼضمسودلموصؼوًمظؾؼوغقنم .م
 -4تقجقفمطؾمػذهماظعالضوتم واظطوضوتمظضؿونموـونًماضؿصودمور مضودرموعؿقررمعـماظؿؾعقيموهؼقؼمتـؿقيمذوعؾيمتؽػؾمإضوعيمسالضوتماذرتاطقيمعلؿؾفؿيماظرتاثم
اإلدالعلماظعرولموزروفماجملؿؿعماظقؿ م.
عودةم() 7م:ماظـرواتماظطؾقعقيمجباؿقعمعاؿؼوتفوموعصودرماظطوضيماٌقجقدةمسيموورـما رضمأومصقضفومأومسي اٌقوهماإلضؾقؿقيمأوماالعؿدادماظؼوريمواٌـطؼيماالضؿصودؼيماًاوظصيمعؾاؽم
اظدوظي،موػل اظؿالمتؽػؾمادؿغالهلومظؾؿصؾقيماظعوعي.

عودةم()8م:متؼقمماظلقاودي االضؿصودؼيمظؾدوظيمسؾكمأدوسماظؿكطقطماظعؾؿل،مومبومؼؽػؾمإغاونماٌمدلوتماظعوعيماظعوعؾيمسيمحؼؾماداؿغاللمواداؿـؿورماٌاقاردمامظعوعايمواظطؾقعقايم
وتـؿقيموتطقؼرمضدراتموصرصمطؾممعـماظؼطوعماظعومم،مواًوصمواٌكؿؾطمسيمذؿكمذبوالتماظؿـؿقايماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموسيمإرورماًطيماظعوعيمظؾدوظيممبومخيادمم
اٌصؾقايماظعاوعايمواالضؿصودماظقر م.
عودةم()9م:متقجفماظدوظيماظؿفورةماًورجقيموتعؿؾمسؾكمتطقؼر ػومورصاعمصوسؾقؿفاوموتطقؼعفاومًدعايماالضؿصاودماظاقر م،موتاارفمسؾاكماظؿفاورةماظداخؾقايموفادفمريوؼايم
اٌلؿفؾؽنيموتقصريماظلؾعما دودقيمظؾؿقارـنيم .م
عودةم() 11م:مؼـظؿماظؼوغقنماظعؿؾيماظرمسقايمظؾدوظيمواظـظومماٌوظلمواٌصرسيموحيددماٌؼوؼقسمواٌؽوؼقؾ واٌقازؼـم .م
عودةم()11م:مؼراسكمسيمصرض اظضرائىمواظؿؽوظقػماظعوعيمعصؾقايماجملؿؿعموهؼقؼماظعداظيماالجؿؿوسقيموني اٌقارـني .م
عودةم() 12م:مإغاونماظضرائىماظعوعيموتعدؼؾفوموإظغوؤػومالمؼؽقنمإالَّموؼوغقنموالمؼعػكمأحدمعـمأدائفومطؾفومأوموعضفو إالمسيما حقالماٌؾقـيمسيماظؼوغقنم،موالمجيقزمتؽؾقاػمأحادم
ولدانمشريمذظؽمعـماظضرائىمواظردقممواظؿؽوظقػماظعوعيمإالموؼوغقنم .م
عودةم() 13م:متافاعماظدوظيماظؿعوونمواالدخاورموتؽػؾموترسكموتافعمتؽقؼـماٌـاكتمواظـاوروتماظؿعووغقيممبكؿؾػمصقرػوم .م
عودةم()14م:محيددماظؼوغقنماظؼقاسدما دودقيمىؾوؼيما عقالماظعوعيموإجراناتمصرصفوم .م
عودةم()15م:مالمجياقز ظؾلؾطايماظؿـػقذؼايمسؼدمضروضمأومطػوظؿفاومأوماالرتؾوطممباروعمؼرتتىمسؾقفمإغػوقمعاـمخزاغايماظدوظايمسيمداـيمأومداـقاتمعؼؾؾايمإالَّممبقاصمؼايمذبؾاسم
اظـقابم .م
عودةم()16م:محيددماظؼوغقنمعـحماٌرتؾوتمواٌعوذوتمواظؿاعقؼضوتمواإلسوغوتمواٌؽوصكتماظيتمتؿؼررمسؾكمخزاغي اظدوظي .م
عودةم() 17م:مسؼدماالعؿقوزاتماٌؿعؾؼيموودؿغاللمعقاردماظـروةماظطؾقعقيمواٌراصؼماظعوعيمالمؼؿؿمإالموؼوغقنم،موؼؾنيماظؼوغقنمأحقالمورارقماظؿصارمفمذبوغاوًمسيماظعؼاوراتماٌؿؾقطايم
ظؾدوظيمواظؿـوزلمسـمأعقاهلوماٌـؼقظيمواظؼقاسدمواإلجراناتماٌـظؿيمظذظؽم،مطؿومؼـظؿماظؼوغقنمطقػقيمعـحماالعؿقوزاتمظؾقحداتماحملؾقيمواظؿصارفم ذبوغاوًمسيما عاقالم
اٌؿؾقطيمهلوم .م
الفصل الثالث
األسس االجتماعية والثقافية
عودةم() 18م:متؽػؾماظدوظيمحرؼيماظؾقٌماظعؾؿلموماإلنوزاتما دوقايمواظػـقيمواظـؼوصقيماٌؿػؼيموروحموأػدافماظددؿقرم،مطؿومتقصرماظقدوئؾماحملؼؼيمظذظؽم،موتؼدمماظدوظيمطاؾم
علوسدةمظؿؼدمماظعؾقم واظػـقنم،طؿومتافعماالخرتاسوتماظعؾؿقيمواظػـقيمواإلوداعماظػ موهؿلماظدوظي غؿوئففوم .م
عودةم()19م:متؽػؾماظدوظيمتؽوصمماظػرصمىؿقعماٌقارـنيمدقودقوًمواضؿصودؼوًمواجؿؿوسقوًموثؼوصقوًموتصدرماظؼقاغنيمظؿقؼقؼمذظؽ.
عودةم() 21م:ماًدعيماظعوعيمتؽؾقػموذرفمظؾؼوئؿنيموفو،موؼلؿفدفماٌقزػقنماظؼوئؿقنموفومسيمأدائفؿم سؿوهلؿماٌصاؾقيماظعوعايموخدعايماظااعىم،موحياامددماظؼاوغقنمذاروطم
اًدعايماظعوعيموحؼققموواجؾوتماظؼوئؿنيموفو.
عودةم()21م:ماظعؿؾمحؼموذرفموضرورةمظؿطقرماجملؿؿعموظؽؾمعقارـمايؼمصالممموردايماظعؿؾماظذيمخياؿورهمظـػلفمسيمحدودماظؼوغقنم،موالمجياقزمصرضمأيمسؿؾمجاراًمسؾاكم
اٌقارـنيمإالممبؼؿضكمضوغقنم،مو دانمخدعيمسوعفمومبؼووؾمأجارمسودلم .م
الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني
عودةم() 22م:ماظدوظيمػلماظيتمتـاهماظؼقاتماٌلؾقيموأؼيمضقاتمأخرىم،موػلمعؾؽماظاعىمطؾفموعفؿؿفومريوؼيماىؿفقرؼيمودالعيمأراضقفوموأعـفوم،موالمجيقزم ؼيمػقؽيمأوم
ذيوسيمإغاونمتاؽقالتمسلؽرؼيمأومذؾفمسلؽرؼيم،موؼؾنيماظؼوغقنمذروطماًدعايمواظرتضقايمواظؿلدؼىمسيماظؼقاتماٌلؾقيم .م
عودةم()23م:متـظؿماظؿعؾؽيماظعوعيموؼوغقنموؼعؾـفومرئقسمذبؾسماظرئوديموعدمعقاصؼيمذبؾسماظـقابم.
عودةم() 24م:مؼـالمذباؾسمؼلؿكم(ذبؾسماظدصوعماظقر )موؼؿقديمرئقسمذبؾسماظرئوديمرئودؿفموخياؿصمووظـظرمسيماظامونماًوصايموقداوئؾمتالعنيماىؿفقرؼاميموداالعؿفوم
وؼؾنيماظؼوغقنمررؼؼيمتؽقؼـفموحيددماخؿصوصوتفموعفوعفما خرىم.
عودةم()25م:ماظارريمػقؽيمعدغقيمغظوعقيم تمديمواجؾفومسيمخدعيماظاعىموتؽػؾمظؾؿقارـنيماظطؿلغقـيموتلفرمسؾكمحػظماظـظومموا عـماظعوم،مواآلدابماظعوعيم،موؼاـظؿماظؼاوغقنم
تؾعقؿفومظؾلؾطيماظؼضوئقيم،موتـػقذمعومتصدرهمإظقفومػذهماظلؾطيمعـمأواعرمدونمعلوسمحبلـمدريماظعداظي،مطؿومتؿقديمتـػقذمعومتػرضافمسؾقفاوماظؼاقاغنيمواظمؾاقائحم
عـمواجؾوت،موذظؽمطؾفمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظؼوغقنم .م
الباب الثاني
حقوق وواجبات المواطنين األساسية
عودةم() 26م:مظؽؾمعقارـمحؼماإلدفوممسيمايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيم،موتؽػؾماظدوظيمحرؼيماظػؽرمواإلسرابمسـماظرأيمواوظؼقلمواظؽؿووايمواظؿصاقؼرمسيم
حدود اظؼوغقنم .م
عودةم() 27م:ماٌقارـقنمذيقعفؿمدقادقيمأعومماظؼوغقنم،موػؿمعؿلووونمسيمايؼققمواظقاجؾوتماظعوعيموالممتققزموقـفؿمسيمذظؽمولؾىماىـسمأوماظؾقنمأوما صؾمأوماظؾغيمأوماٌفـيم
أوماٌرطزماالجؿؿوسلمأوماظعؼقدةم.
عودةم()28م:مؼـظؿماظ ؼوغقنماىـلقيماظقؿـقيموالمجيقزمإدؼورفومسـممي مإرالضوًموالمجيقزمدقؾفومممـماطؿلؾفومإالموصؼًومظؾؼوغقنم.
عودةم()29م:مالمجيقزمتلؾقؿ أيمعقارـممي مإديمدؾطيمأجـؾقي .م
عودةم()31م:متلؾقؿماظالجؽني اظلقودقنيمربظقر .م
عودةم()31م:ماٌلؽقظقيماىـوئقيمذكصقفموالمجرمييموالمسؼ قويمإالموؼوغقنم،موالمسؼوبمسؾكما صعولماظيتممتًمضؾؾمصدورماظؼوغقنماجملرممهلوم،موطؾمعؿفؿمورينمحؿاكمتـؾاًم
إداغؿفمحبؽؿمضضوئلمووتم .م
عودةم(:)32أ-م تؽػؾماظدوظيمظؾؿقارـنيمحرؼؿفؿماظاكصقيموهوصظمسؾكمطراعؿفؿموأعـفؿم،موحيددماظؼوغقنمايوالتماظيتمحيرممصقفوماٌقارـمعـمحرؼؿفموالمجيقزمحرعاونمأحادم
عـمحرؼؿفمإالمحبؽؿمعـمرباؽاؿايمزبؿصي .م
ب-م المجيقزماظؼؾضمسؾكمأيمذكصمأومتػؿقافمأومحفزهمإالمسيمحوظيماظؿؾؾسمأومولعرمتقجؾافمضرورةماظؿقاؼقؼموصقوغيما عـمؼصدرهماظؼوضلمأوماظـقوويماظعوعايموصؼًاوم
حؽومماظؼوغقنم،مطؿومالمجيقزمعراضؾايمأيمذكصمأوماظ ؿقريمسـفمإالَّموصؼوًمظؾؼوغقنموطؾمإغلونمتؼقدمحرؼؿفموليمضقدمجياىمأنمتصاونمطراعؿافموحيظارماظؿعاذؼىم
جلدؼوًمأومغػلقوًمأومععـقؼوًموحيظرماظؼلرمسؾكماالسرتافمإثـونماظؿقؼقؼوتموظإلغلونماظاذيمتؼقادمحرؼؿافماياؼمسيماالعؿـاوعمساـماإلدالنمولؼمايمأضاقالمإالَّمحبضاقرم
ربوعقفموحيظرمحؾسمأوم حفزمأيمإغلونمسيمشريما عوطـماًوضعيمظؼوغقنمتـظقؿماظلفقنموهرمماظعؼقويماىلدؼيمواٌعوعؾيمشريماإلغلوغقيمسـدماظؼؾضمأومأثـاونم
صرتةماالحؿفوزمأوماظلفـم .م

ج-م طؾمعـمؼؼؾضمسؾقفموصػيمعمضؿيمولؾىماالذؿؾوهمسيمارتؽووفمجرمييمجيىمأنمؼؼدممإديماظؼضونمخاللمأروعموساارؼـمداوسيمعاـمامظؼاؾضمسؾقافمسؾاكما طـارموسؾاكم
اظؼوضلمأنمؼؾؾغفمولدؾاوبماظؼؾضموأنمؼلؿفقوفموميؽـفمعـمإودانمدصوسفمواسرتاضوتفم،موسؾقفمأنمؼصدرمسؾكماظػقرمأعراًمعلؾؾوًموودؿؿرارماظؼاؾضمأوماإلصاراجمسـافم
..موسيمطؾما حقالمالمجيقزماالدؿؿرارمسيمايفزموعدماٌدةماٌذطقرةمإالمولعرمضضوئلم .م
د-مسـدمإظؼونماظؼؾضمسؾكمأي ذكصم يمدؾىمجيىمأنمخيطرمصقرًامعـمخيؿورهماٌؼؾقضمسؾقفم،مطؿومجيىمذظؽمسـدمصدورمطؾمأعرمضضوئلموودؿؿرارمايفازم،مصانذام
تعذرمسؾكماٌؼؾقضمسؾقفماالخؿقورموجىمإوالغمأضوروفمأومعـ ؼفؿفما عر .م
ػا-محيددماظؼوغقنمسؼوبمعـ خياوظػمأحؽوممأيمصؼرهمعـمصؼراتمػذهماٌودةم،مطاؿومحياددماظؿعقؼضماٌـودىمسـما ضرارماظيتمضدمتؾقؼمووظاكصمعـمجرانماٌكوظػيم.
عودةم() 33م:مالمجيقزمادؿعؿولمودوئؾمواعيمشريمإغلوغقيمسيمتـػقذماظعؼقووتموالمجيقزمدـمضقاغنيمتؾقحمذظؽم .م
عودةم()34م:محيؼمظؾؿقارـمأنمؼؾفلمإديماظؼضونميؿوؼيمحؼقضفموعصويفماٌاروسيموظافمايؼمسيمتؼدؼؿماظاؽوويمواالغؿؼوداتمواٌؼرتحوتمإديمأجفزةماظدوظيموعمدلاوتفوموصاقرةم
عؾوذرةمأومشري عؾوذرةم.
عودةم() 35م:مظؾؿلوطـمودورماظعؾاودةمودورماظعؾؿمحرعيموالمجيقزمعراضؾؿفومأومتػؿقافومإالمسيمايوالتماظيتمؼؾقـفوماظؼوغقنم .م
عودةم()36م:محرؼيمودرؼيماٌقاصال تماظارؼدؼيمواهلوتػقيمواظارضقيموطوصيمودوئؾماالتصولمعؽػقظيموالمجياقزمعراضؾؿفومأومتػؿقافومأومإصاونمدرؼؿفومأومتلخريػاومأومعصاودرتفومم
إالمسيمايوالتماظيتمؼؾقـفوماظؼوغقنموولعرمضضوئل .م
عودةم()37م:ماظؿعؾقؿمحؼمظؾؿقارـنيمذيقعوًمتؽػؾفماظدوظيمونغاونمزبؿؾػماٌدارسمواٌمدلوتماظـؼوصقيمواظرتوقؼي،موتفؿؿماظدوظيموصقرةمخوصايمورسوؼايماظاـشنموهاؿقاافمعاـم
االسبرافموتقصرمظافماظرتوقيماظدؼـقيمواظعؼؾقيمواظؾدغقيموتفقهمظافماظظروفماٌـودؾيمظؿـؿقايمعؾؽوتفمسيمذيقعماجملوالتم .م
عودةم() 38م:حرؼيماظؿـؼؾمعـمعؽونمإديمآخرمسيما راضلماظقؿـقايمعؽػقظيمظؽؾمعق ارـم،موالمجيقزمتؼققدػومإالَّمسيمايوالتماظيتمؼؾقـفوماظؼوغقنمٌؼؿضقوتمأعاـموداالعيماٌاقارـنيم
،وحرؼيماظدخاقلمإديماىؿفقرؼيمواًروجمعـفومؼـظؿفوماظؼوغقنم،موالمجيقزمإوعودمأيمعقارـمسـما راضلماظقؿـقيمأومعـعفمعـماظعقدةمإظقفو .م
معودةم()39م:مظؾؿقارـنيمسيمسؿقمماىؿفقرؼ يممبومالمؼؿعورضمععمغصقصماظددؿقرممايؼمسيمتـظقؿمأغػلفؿمدقااودقوًموعفـقاوًموغؼووقاوًمواياؼمصاالمتؽاقؼـماٌـظؿااوتماظعؾؿقاايم
واظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمواالهوداتماظقرـقايممبومخيدممأػدافماظددؿقر،موتضؿـماظدوظيمػذامايؼم،مطؿومتؿكذمجاؿقعماظقدوئؾماظضرورؼيماظيتممتؽـماٌقارـنيمعـم
مموردؿف،موتضؿـمطوصيمايرؼوتمظؾؿمدلوتمواٌـظؿوتماظلقودقيمواظـؼووقيمواظـؼوصقيمواظعؾؿقيمواالجؿؿوسقي .م
الباب الثالث
تنظيم سلطات الدولة
الفصل األول
مجلس النواب
عودةم()41م:مذبؾسماظـقابمػقماهلقؽيماظؿارؼعقيمظؾدوظيموػقماظذيمؼؼررماظؼقاغنيمواظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمواًطيماظعوعيمظؾؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواٌقزاغقايماظعوعايم
وايلوبماًؿوعلم،مطؿومميورسماظؿقجقفمواظرضوويمسؾكمأسؿولماهلقؽيماظؿـػقذؼيمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيمػذا اظددؿقر.
عودةم()41م:مؼؿلظػمذبؾسماظـقابمعـمأسضونمؼـؿكؾقنموطرؼ ؼماالضرتاعماظلريماظعوممايارماٌؾوذرماٌؿلوويموتؼلؿماىؿفقرؼيمإديمدوائرماغؿكووقيمعؿلاووؼيمعاـمحقاٌماظعاددم
اظلؽوغالمععماظؿفاووزمسـمغلؾيم()%5مزؼودةمأومغؼصوغوًموؼـؿكىمسـمطؾمدائرةمسضقمواحدمسيمذبؾسماظـقابم.

عودةم()42م:محؼماالغؿكوبمواظرتذقحمعؽػقلمظؽؾمعقارـم:
مأ-مؼارتطمسي اظـوخىماظاروطماآلتقيم :م
 -1أنمؼؽقن ميـقوًم .م
 -2أنمالمؼؼؾمدـفمسـ مثوغقيمسارمسوعوًم .م
ب-مؼارتطمسيماٌرذحمظعضقؼيمذباؾسماظـقابماظاروطماآلتقيم :م
 -1أنمؼؽقن ميـقوَ
 -2أنمالمؼؼؾمدـفمسـمزيلي وسارؼـمسوعوً
 -3أنمؼؽقنمالمؼؽقنمأعقوًم .م
 -4مأنمؼؽقنمعلؿؼقؿماًؾؼمواظلؾقك.
عودةم()43م:معد ةمذبؾسماظـقابمأروعمدـقاتممشلقيمتؾدأمعـمتورؼخمأولماجؿؿوعمظف،موؼدسقمرئقسمذبؾاسماظرئودايماظـاوخؾنيمإديماغؿكاوبمذبؾاسمجدؼادمضؾاؾماغؿفاونمعادةم
اجملؾسمولؿنيمؼقعوًمسؾكما ضؾ،مصنذامتعذرمذظؽمظظروفمضوػرةمزؾماجملؾسمضوئؿوًموؼؾوذرمدؾطوتفماظددؿقرؼيمحؿكمتزولمػذهماظظاروفموؼاؿؿماغؿمكاومبماجملؾاسم
اىدؼد.
عودةم() 44م:معؼرمذبؾسماظـقابماظعوصؿيمصـعون،موهددماظالئقايماظداخؾقيمايوالتمواظظروفماظيتمجيقزمصقفو ظؾؿفؾسمسؼدماجؿؿوسوتفمخورجماظعوصؿيم.
عودةم()45م:مؼضعمذبؾس اظـقابمالئقؿفماظداخؾقايمعؿضؿـيمدريماظعؿؾمصاالماجملؾاسموىااوغفموأصاقلممموردؿاافمظؽوصاايمصالمحاقااوتفماظدداؿقرؼي،موالمجياقزمأنمتؿضاؿـم
اظالئقيمغصقصوًمزبوظػيم حؽومماظددؿاقرمأومععدظيمهلوموؼؽقنمصدورماظالئقايموتعدؼؾفوموؼوغقن.
عودةم() 46م:مخيؿصمذبؾسماظـقابموحدهمووظػصؾمسيمصقيمسضقؼيمأسضوئفموتـظؿماظالئقيماظداخؾقيمظؾؿفؾسمإجراناتمتؼدؼؿماظطعاـمسيمصاقيماظعضاقؼيمواىمفايماظايتمتؿاقديم
اظطعـموإجراناتماظؿقؼقؼم،موتعرضمأوراقماظؿقؼقؼمسؾكماظـقابمخاللماظلؿنيمؼقعوًماظؿوظقيمظؿؼدؼؿماظطعـمإديماجملؾسموالمتعؿارماظعضقؼيموورؾيمإالموؼارارمؼصادرم
عـمذبؾسماظـقابمولشؾؾقيمثؾـلمسددمأسضونماجملؾسم .م
عودةم()47م:م جملؾسماظـقابموحدهمحؼماحملوصظيمسؾكماظـظومموا عـمداخؾمأوـقيماجملؾسمسـمررؼؼمحرسمخوصمؼلمترونمولعره،موالمجيقزم يمضاقةمعلاؾقيمأخارىمدخاقلم
اجملؾسمأوماالدؿؼرارمسؾكمعؼرويمعـمأوقاوفمإالموطؾىمعـمرئقسماجملؾسم .م
عودةم()48م:مؼصودقمذبؾسماظـقابمسؾكماٌعوػداتمواإلتػوضقوتماظلق ودقيمواإلضؿصودؼيماظدوظقيمذاتماظطووعماظعوممأؼوًمطاونمذاؽؾفومأومعلاؿقاػومخوصايمتؾاؽماٌؿعؾؼايمووظادصوعمأوم
اظؿقوظػمأوماظصؾحمواظلؾؿمأومتعدؼؾمايدودمأوماظيتمؼرتتىمسؾقفوماظؿزاعوتمعوظقيمسؾكماظدوظيمأوماظيتمحيؿوجمتـػقذػومإديمإصدارمضوغقنم .م
عودةم(:)49مجيىمسرضمايلوبماًؿوعلم ٌقازغيماظدوظيمسؾكمذبؾسماظـقابمسيمعدةمالمتزؼدمسؾكمتلعيمأذفرمعـمتورؼخمإغؿفونماظلـيماٌوظقي،موؼؿؿماظؿصقؼًمسؾقفمووووًمووواوًم،م
وتصدرمعصودضيماجملؾسموؼوغقنم،مطؿومجيىمسرضماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾففوزماٌكؿصمووظرضوويماحملودؾقيموعالحظوتفمسؾكمذبؾسماظـقاب،موظؾؿفؾسمأنمؼطؾىمعـم
ػذاماىفوزمأيموقوغوتمأومتؼورؼرمأخرىم .م
عودةم(:) 51مجيىمسرضمعاروعماٌقازغيماظعوعيمسؾكمذبؾسماظـقابمضؾؾمذفرؼـمسؾكما ضؾمعـمودنماظلـيماٌوظقي،موؼؿؿماظؿصقؼًمسؾكمعاروعماٌقازغيمووووًمووووًموتصادرموؼاوغقنم
،موالمجيقزمجملؾسماظـقابمأنمؼعدلمعاروعماٌقازغيمإالممبقاصؼيم ايؽقعيموالمجيقزمدبصقصمأيمإؼرادمعـماإلؼراداتمظقجفمععنيمعـمأوجفماظصارفمإالموؼاوغقن،م

وإذام مؼصدرمضوغقنماٌقازغيماىدؼدةمضؾؾمودنماظلـيماٌوظقيمسؿؾمووٌقازغيماظؼدمييمإديمحنيماسؿؿودماٌقازغيماىدؼدةم،موحيددماظؼوغقنمررؼؼيمإسدادماٌقازغيموعادظقلم
اظؾوبم،مطؿومحيددماظلـيماٌوظقي .م
عودةم(:) 51مجيىمعقاصؼيمذبؾسماظـقابمسؾكمغؼؾمأيمعؾؾغمعـمووبمإديمآخرمعـمأوقابماٌقازغيماظعوعيموطؾمعصروفمشريمواردموفومأومزائدمسيمإؼراداتفومؼؿعنيمأنمحيددموؼوغقنم
 .م
عودةم(:)52محيددماظؼوغقنمأحؽوممعقازغوتماهلقؽوتمواٌمدلوتماظعوعيموحلوووتفومواٌقزاغقاوتمام ٌلاؿؼؾيمواٌؾقؼايموحلاوووتفوماًؿوعقايم،موتلاريمسؾقفاوما حؽاومماًوصايم
ووٌقزاغقيماظعوعيموحلووفوماًؿوعلم .م
عودةم() 53م:مؼعؼدمذبؾسماظـقابمأولماجؿؿوعمظافمخاللمأدؾقسنيمسؾكما طـرمعـمإسالنمغؿوئٍماالغؿكوبموـونمسؾكمدسقةمذبؾسماظرئوداااايم،مصننم مؼُاادعماجؿؿعماجملؾسمعاـم
تؾؼونمغػلفمصااؾوحماظققمماظؿوظاالمظألدؾقسنيماٌذطقرؼـم .م
عودةم() 54م:مؼـؿكىمذبؾسماظـقابمسيمأولماجؿؿوعمظافمعـمونيمأسضوئفمرئقلوًموثالثيمأسضونمؼُؽقغقنمذيقعوًمػقؽيماظرئوديم،موؼرأسماجملؾسمأثـاونماغؿكوواوتممػقؽايماظرئودايم
أطارما سضونمدـوًم،موهددماظالئقيماظداخؾقيمإجراناتماغؿكوبمأسضونمػقؽيماظرئوديمواخؿصوصوتفوما خرىم .م
عودةم() 55م:مؼارتطمظصقيماجؿؿوسوتمذبؾسماظـقابمحضاقرمأطـرمعـمغصػمأسضوئفمععمادؿؾعودما سضونماظاذؼـمأعسؾاـمخؾاقمعؼوسادػؿم،موتصادرماظؼاراراتموو مشؾؾقايماٌطؾؼايم
ظألسضونمايوضرؼـمإالمسيمايوالتماظيتمؼارتطمصقفوممبقجىماظددؿقرمواظالئقيماظداخؾقيمظؾؿفؾسمأشؾؾقيمخوصي،موسـدمتلوويما صقاتمؼعؿاارمعقضاقعماٌداوظايم
عرصقضوًمسيمغػسماظدورة،موتؽقنمظفمأوظقؼيماظعرضمسؾكماجملؾسمسيمحوظيمتؼدميفمسيمدورةماغعؼودمأخرى .م
عودةم(:)56جؾلوتمذبؾسماظـقابمسؾـقيموجيقزماغعؼودهمسيمجؾلوتمدرؼيموـونم سؾكمرؾىمرئقلفمأومذبؾسماظرئوديمأومايؽقعيمأومسارؼـمسضقاًمعاـمأسضاوئفمسؾاكما ضاؾمثاؿم
ؼؼررماجملؾسمعومإذامطوغًماٌـوضايمسيماٌقضقعماٌطروحمأعوعفمورىمسيمجؾلوتمسؾـقيمأومدرؼي .م
عودةم(:) 57مجيؿؿعمذبؾسماظـقابمسيماظققمماحملددمظافمحلىمالئقؿفماظداخؾقيم،موالمجيقزمصضماظدورةمضؾؾماسؿؿودماٌقزاغقيماظعوعيمظؾدوظيم .م
عودةم(:)58مسضقمذبؾسماظـقابمميـؾماظاعىموؽوعؾفموؼرسكماٌصؾقيماظعوعيموالمؼؼقدمغقووؿفمضقدمأومذرط .م
عودةم(:)59مؼؼلؿمسضقمذبؾسماظـقابمضؾؾمعؾوذرةمعفومماظعضقؼيمأعومماجملؾسماظقؿنيماظددؿقرؼيمسيمجؾليمسؾـقي .م
عودةم(:)61مؼؿؼوضكمرئقسمذب ؾسماظـقابموأسضونمػقؽيماظرئوديمووؼقيمأسضونماجملؾسمعؽوصلةمسودظيمحيددػوماظؼوغقن،موالمؼلؿقؼمرئاقسمذبؾاسماظاقزرانموغقاوافمواظاقزرانم
اٌؽوصلةماٌذطقرةمإذامطوغقامأسضونمسيمذبؾسماظـقاب .م
عودةم(:) 61مإذامخالمعؽونمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمضؾؾمغفوؼيمعدةماجملؾسممبومالؼؼؾمسـمدـي،ماغؿكىمخؾػمظفمخاللمدؿنيمؼقعوًمعـمتورؼخمإسالنمضرارماجملؾسمخبؾاقم
عؽوغفموتـؿفلمسضقؼؿفمووغؿفونمعدةماجملؾس .م
عودةم(:) 62مالمجيقزمظعضقمذبؾسماظـقابمأنمؼؿدخؾمسيما سؿولماظيتمتؽقنمعـماخؿصوصماظلؾطؿنيماظؿـػقذؼيمواظؼضوئقي .م
عودةم(:)63مالمؼماخذمسضقمذبؾسماظـقابمحبولمعـما حقالمولؾىماظقضوئعماظيتمؼطؾعمسؾقفومأومؼقردػومظؾؿفؾاس،مأوما حؽاوممواآلرانماظايتمؼؾادؼفومسيمسؿؾافمسيماجملؾاسمأوم
ىوغفمأومولؾىماظؿصقؼًمسيماىؾلوتماظعؾـقيمأوماظلرؼيموالمؼطؾؼمػذامايؽؿمسؾكمعومؼصدرمعـماظعضقمعـمضذفمأومدى .م

عودةم(:)64مالمجيقزمأنمؼؿكذمسبقمسضقمذبؾسماظـقا بمأيمإجرانمعـمإجراناتماظؿقؼقؼمأوماظؿػؿقشمأوماظؼؾضمأومايؾسمأومأيمإجرانمجزائلمإالمونذنمعـمذبؾاسماظـاقابمعاوم
سدامحوظيماظؿؾؾس،موسيمػذهمايوظيمجيىمإخطورماجملؾسمصقراً،موسؾكماجملؾسمأنمؼؿلطدمعـمدالعيماإلجراناتم،موسيمشريمدورةماغعؼاودماجملؾاسمؼاؿعنيمايصاقلم
سؾكمإذنمعـمػقؽيماظرئودي،موخيطرماجملؾسمسـدمأولماغعؼودمالحؼمظفممبومادبذمعـمإجرانات .م
عودةم(:)65مؼقجِّفمأسضونمذبؾسماظـقابمادؿؼوظؿفؿمإديماجملؾسموػقماظذيمؼؼؾؾمادؿؼوظؿفؿ .م
عودةم(:) 66مالمجيقزمإدؼوطمسضقؼيمأيمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمإالمإذامصؼدمأحدمذروطماظعضقؼيماٌـصقصمسؾقفومسيمػذاماظددؿقرم .م
عودةم(:) 67مظعضقمذبؾسماظـقابموظؾقؽقعيموظؾـؼوووتمواٌمدلوتماىؿوػريؼيمسارمممـؾقفومسيمذبؾسماظـقابمحؼماضرتاحمعاورؼعماظؼقاغنيمواضرتاحمتعدؼؾافوم،موطاؾمعااروعم
ضوغقنمضعدممعـمسضقماجملؾسمحيولمإديمىـيمخوصيمظػقصفموإودانماظرأيمسيمجقازمغظرماجملؾسمصقفم،مصانذامرمأىمغظارهمأحقاؾمإديماظؾفـايماٌكؿصايم،موأيمعااروعم
ضوغقنمضعاادممعـمشريمايؽقعيمورصضفماجملؾسمالمجيقزمتؼدميفمثوغقيمسيمغػسمدورماالغعؼود .م
عودةم(:) 68مجملؾسماظـقابمحؼمتؼدؼؿمتقجقفوتمظؾقؽقعيمسيماٌلوئؾماظعوعيمصنذامتعذرمسؾكمايؽقعيمتـػقذمػذهماظؿقجقفوتموجىمسؾقفومأنمتؾنيمظؾؿفؾسمدؾىمذظؽ .م
عودةم(:) 69مجيقزمظعارؼـمووٌوئيمسؾكما ضؾمعـمأسضونماجملؾسمررحمعقضقعمسوممٌـوضاؿفموادؿقضوحمدقوديمايؽقعيمصقفموتؾودلماظرأيمحقظف .م
عودةم(:) 71مجملؾسماظـقابموـونًمسؾكمرؾىمعقضعمعـمسارةمأسضونمسؾكما ضؾمعـمأسضوئفمأنمؼؽقِّنمىـيمخوصي،مأومؼؽؾػمىـيمعـمىوغفمظؿؼصلمايؼوئؼمسيمعقضقعمؼؿعاورضم
ععماٌصؾقيماظعوعي،مأومصقصمغاوطمإحدىماظقزاراتمواهلقؽوتمواٌمدلوتماظعوعيمأوموحداتماظؼطوعماظعوممأوماٌكؿؾطمأوماجملوظسماحملؾقيموظؾفـايمسيمداؾقؾماظؼقاومم
مبفوعفومأنموؿعمعومتراهمعـمأدظيموأنمتطؾىممسوعمعـمترىمضرورةممسوعمأضقاظفموسؾكمذيقعماىفوتماظؿـػقذؼيمواًوصايمأنمتلاؿفقىمظطؾؾفاوموأنمتضاعمهاًم
تصرصفومهلذاماظغرضمعوممتؾؽفمعـمعلؿـداتمأوموقوغوت .م
عودةم() 71م:مؼؽقنمإضرارمذبؾسماظـقابمظؾكططماظعوعيمظؾؿـؿقيماإلضؿصودؼيمواإلجؿؿوسقيموؼوغقنموحيددماظؼوغقنمررؼؼيمإسدادمتؾؽماًططموسرضفومسؾكمذبؾسماظـقاب .م
عودةم(:) 72مؼؼدممرئقسمذبؾسماظقزرانمخاللمزيليموسارؼـمؼقعوًمسؾكما طـرمعـمتورؼخمتاؽقؾماظقزارةمورغوعٍمايؽقعيمإديمذبؾسماظـقابمظؾقصاقلمسؾاكماظـؼايموو شؾؾقايم
ظعددمأسضونماجملؾسم،موإذامطونماجملؾسمسيمشريماغعؼودهماظعوديمدسلمإديمدورةماغعؼودمشريمسودؼي،مو سضونماجملؾسموظؾؿفؾسمطؽؾماظؿعؼقىمسؾكموقاونمايؽقعايم
وؼعؿارمسدممحصقلمايؽقعيمسؾكما شؾؾقيماٌذطقرةممبـوويمحفىمظؾـؼي .م
عودةم(:) 73مذبؾسماظقزرانمعلؽقلمعلؽقظقيمذيوسقيموصردؼيموظؽؾمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمأنمؼقجفمإديمرئقسمذبؾسماظقزرانمأومأحدمغقاوفمأومأحدماظقزرانمأومغاقاوفؿم
أدؽؾيم سيمأيمعقضقعمؼدخؾمسيماخؿصوصفؿموسؾكمعـمؼقجفمإظقفماظلمالمأنمجيقىمسؾقفموالمجيقزمهقؼؾماظلمالمإديمادؿفقابمسيمغػسماىؾلي .م
عودةم(:) 74مجملؾسماظـقابمحؼمدقىماظـؼيمعـمايؽقعي،موالمجيقزمرؾىمدقىماظـؼيمإالموعدمادؿفقابمؼقجفمإديمرئقسماظقزرانمأومعـمؼـقبمسـف،موجيىمأنمؼؽقنماظطؾىم
عقضعوًمعـمثؾٌمأسضونماجملؾسموالمجيقزمظؾؿفؾسمأنمؼصدرمضرارهمووظطؾىمضؾؾمدؾعيمأؼوممسؾكما ضؾمعـمتؼدميفموؼؽقنمدقىماظـؼيمعـمايؽقعايمولشؾؾقايمأسضاونم
اجملؾس .م
عودةم(:) 75مظؽؾمسضقمعـمأسضونمذبؾسماظـقابمحؼمتقجقفمادؿفقابمإديمرئقسمذبؾاسماظاقزرانمأومغقاوافمأوماظاقزرانمحملودامؾؿفؿمساـماظااؽقنماظايتمتادخؾمسيماخؿصوصافؿم
ووريماٌـوضايمسيماالدؿفقابموعدمدؾعيمأؼوممسؾكما ضؾمعـمتؼدميف،مإالمسيمحوالتماالدؿعفولماظيتمؼراػوماجملؾسمومبقاصؼيمايؽقعي .م
عودةم(:) 76مؼلؿعمرئقسمذبؾسماظقزرانموغقاوفمواظقزرانموغقاوفؿمسيمذبؾسماظـقابموىوغفمطؾؿومرؾؾقاماظؽالم،موهلؿمأنمؼلؿعقـقاممبـمؼرونمعـمطؾورماٌقزػني،موالمؼؽقنمهلؿم
أيمصقتمععدودمسـدمأخذماظرأيمإالمإذامطوغقامعـمأسضونمذبؾسماظـقاب،موجملؾسماظـقابمأنمؼطؾىمعـمايؽقعيمأومأحدماظقزرانمحضقرمأيمعاـمجؾلاموتف،موسؾاقفؿم
تؾؾقيمذظؽ .م

عودةم(:)77مالمؼؽقنماغعؼودمذبؾسماظـقابمصقققوًمإالَّم حبضقرمأشؾؾقيمأسضوئفم،موؼصدرماجملؾسمضراراتفموو شؾؾقيماٌطؾؼيمظؾقوضرؼـموذظؽمسيمشريمايوالتماظيتمؼارتطمصقفوم
أشؾؾقيمخوصيم،موجيرىماظؿصقؼًمسؾكمعاورؼعماظؼقاغنيمعودةًمعودةم،موسـدمتلوويما صقاتمؼعؿارماٌقضقعماظذيمجرتماٌـوضايمسيمذلغفمعرصقضوًم .م
عودةم(:)78مالمجيقزم جملؾسماظرئوديمحؾمذبؾسماظـقابمإالمسـدماظضرورةمووعدمإدؿػؿونماظاعىمسيما دؾوبماظيتمؼُؾـكمسؾقفاوماياؾم،موجياىمأنمؼااؿؾماظؼارارمسؾاكمدسماقةم
اظـوخؾنيموإجرانماغؿكوووتم جدؼدةمجملؾسماظـقابمسيمعقعودمالمؼؿفووزمدؿنيمؼقعوًمعـمتورؼخمإسالنمغؿقفيماإلدؿػؿونم،مصانذام مؼااؿؾمضارارمايامؾماظادسقةماٌااورم
إظقفومأوم مورماالغؿكوووتماسؿارموورالًم،موجيؿؿعماجملؾسموؼقةماظددؿقرم،مصنذامجرتماالغؿكوووتمجيؿؿعماجملؾسماىدؼدمخاللماظعارةما ؼاومماظؿوظقايمإلمتاومم
االغؿكوووتم ،مصنذام مؼدعمظإلغعؼودماجؿؿعمحبؽؿماظددؿقرمسيمغفوؼيما ؼومماظعارةماٌاورمإظقفاوم،موؼاؿمعنيمأنمتلاؿؼقؾمايؽقعايمضؾاؾمإجارانماالمغؿكوواوتمموتااؽؾم
حؽقعيمعمضؿيمحؿكماغعؼودماجملؾسم،موإذامحؾماجملؾسمصالمجيقزمحؾماجملؾسماىدؼدمظؾلؾىمغػلفمعرةمأخرىم..موسيمذيقعما حقالمالمجيقزمحاؾمامجملؾاسمسيم
دورةماغعؼودهما وديم .م
عودةم(:)79مجملؾسماظرئوديمحؼمرؾىمإسودةماظـظرمسيمأيمض وغقنمأضرهمذبؾسماظـقاب،موجيىمسؾقفمحقـؽذٍمأنمؼعقدهمإديماجملؾسمخاللمثالثنيمؼقعوًمعـمتورؼخمرصعفمإظقفموؼارارم
علؾىم،مصنذام مؼردهمإديماجملؾسمخاللمػذهماٌدةمأومرُدَّمإظقفموأضرهماجملؾسمثوغقيمولشؾؾقيمذبؿقعمأسضوئفماسؿارمضوغقغوًموأصدرم .م
عودةم(:)81متـارماظؼقاغنيمسيماى رؼدةماظرمسقيموتذاعمخاللمأدؾقسنيمعـمتورؼخمإصدارػوم،موؼعؿؾموفوموعدمثالثنيمؼقعوًمعـمتاورؼخمغاارػو،موجياقزمعادمأومضصارمػاذاماٌقعاودم
وـصمخوصمسيماظؼوغقن .م
عودةم(:) 81مالمتلريمأحؽومماظؼقاغنيمإالمسؾكمعومؼؼعمعـمتورؼخماظعؿؾموفوموالمؼرتتىمأثرمسؾكمعوموضعمضؾؾمإصدارػو،موععمذظؽمجيقزمسيمشريماٌقادماظضرؼؾقيمواىزائقايماظاـصم
سيماظؼوغقنمسؾكمخالفمذظؽ،مومبقاصؼيمثؾـلمأسضونماجملؾس .م
الفصل الثاني
مجلس الرئاســـــــــــــة
عودةم(:) 82مرئوديماىؿفقرؼيماظقؿـقيمميوردفومذبؾسمرئوديمعؽقنمعـمزيليمأسضونمؼـؿكؾفؿمذبؾسماظـقابم .م
عودةم()83م:مؼؿؿمترذقحمأسضو نمذبؾسماظرئوديمعـمضؾؾمروعمسددمذبؾسماظـقابم،موؼعؿارماٌرذحمسضقاًمسيمذبؾسماظرئوديمحبصقظفمسؾكمأصقاتمثؾـلمأسضونماجملؾسمسيماٌارةم
ا وديم،موإذام مؼؿؿمصقؽقنموو شؾؾقيماٌطؾؼيمظعددمأسضونماجملؾسم،موؼارتطمأنمتؽقنماالغؿكوووتمدرؼي،موهددماظالئقيماظداخؾقيمظؾؿفؾسماظؿػصامقالتما خارىم
اًوصيمووظرتذقحمواالغؿكوبم .م
عودةم(:) 84مؼـؿكىمذبؾسماظرئوديمسؼىماغؿكووفمرئقلوًمظفمعـمونيمأسضوئفموذظؽمظؾؿدةماظددؿقرؼيمظؾؿفؾسم .م
عودةم(:)85ؼارتطمسيمسضقمذبؾسماظرئوديم :م
مأ -أنمالمؼؼؾمدـفمسـمزيليموثالثنيمدـي .م
مب -أنمؼؽقنمعـمواظدؼـمميـقني .م
مج -أنمؼؽقنمعؿؿؿعوًمحبؼقضفماظلقودقيمواٌدغقي .م
مد -أنمالمؼؽقنمعؿزوجوًمعـمأجـؾقيم .م
عودةم(:)86مؼمديمرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديمأعوممذبؾسماظـقابمضؾؾمأنمؼؾوذرواممعفوممعـوصؾفؿماظقؿنيماظددؿقرؼي .م

عودةم(:)87ممعدةمذبؾسماظرئوديمزيسمدـقاتممشلقيماوؿدانًمعـمتورؼخمأدانماظقؿنيم .م
عودةم(:)88مإذاماغؿفًمعدةمذبؾسماظـقابمسيماظافرماظذيماغؿفًمصقفمعدةمذبؾسماظرئوديمؼلؿؿرمذبؾسماظرئوديمظقؿاورسمعفوعافمإديمعاوموعادماغؿفاونماالمغؿكوواوتمماظـقووقايم
واجؿؿوعماجملؾسماىدؼدمسؾكمأنمؼؿؿماغؿكوبمذبؾسماظرئوديماىدؼاادموذظؽمخاللمدؿنيم()61مؼقعوًمعـمأولماغعؼودمجملؾسماظـقابماىدؼد .م
عودةم(:)89مضؾؾماغؿفونمعدةمذبؾسماظرئوديموؿلعنيمؼقعوًمتؾدأماإلجراناتمالغؿكوووتمذبؾسمرئوديمجدؼد،موجيىمأنمؼؿؿماغؿكووفمضؾؾماغؿفونماٌدةمولدؾقعمسؾكما ضاؾ،مصانذام
اغؿفًماٌدةمدونمأنمؼؿؿماغؿكوبماجملؾسماىدؼدم يمدؾىمطونمادؿؿرماجملؾسماظلووؼمسيمعؾوذرةمعفوممعـصؾفموؿؽؾقػمعـمذبؾسماظـقابمٌدةمالمتؿفووزمتلعنيم
ؼقعاوًموالمتزؼدمػذهماٌدةمإالمسيمحوظيمحربمأومطورثيمرؾقعقيمأومأؼيمحوظيمأخرىمؼلؿققؾمععفومإجرانماالغؿكوووت .م
عودةم(:)91مجيقزمظرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديمأنمؼؼدعقامادؿؼوظيمعلؾؾيمإديمذبؾسماظـقاب،موؼؽقنمضرارمذبؾسماظـقابموؼؾقلماالدؿؼوظيموو شؾؾقيماٌطؾؼايمظعاددمأسضاوئفم
صنذام متؼؾؾماالدؿؼوظي،مصؿـمحؼفمخاللمثالثيمأذفرمأنمؼؼدمماالدؿؼوظيموسؾكمذبؾسماظـقابمأنمؼؼؾؾفو .م
عودةم(:) 91مسيمحوظيمخؾقمعـصىمرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديمؼؿقديمعفوممذبؾسماظرئودايمعمضؿاوًمػقؽايمرئودايمذبؾاسماظـاقابم،مومإذامطاونمذبؾاسماظـاقابمعاـقالًمحؾاًم
ايؽقعيمربؾماهلقؽيمٌؿورديمعفوممذبؾسماظرئوديمعمضؿوًم،موؼؿؿماغؿكوبمذبؾسماظرئوديمخاللمعدةمالمتؿفووزمدؿنيمؼقعوًمعـمتورؼخمأولماجؿؿوعمجملؾسماظـقابم
اىدؼد .م
عودةم(:)92محيددماظؼوغقنمعرتؾوتموزبصصوتمرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديم،موالمجيقزم يمعـفؿمأنمؼؿؼوضكمأيمعرتىمأومعؽوصلةمأخرى .م
عودةم(:) 93مالمجيقزمظرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديمأثـونمعدتفؿمأنمؼزاوظقاموظقموطرؼؼيمشريمعؾوذرةمعفـيمحرةمأومسؿالًموورؼوًمأومعوظقوًمأومصـوسقوً،مطؿاومالمجياقزم يمعاـفؿم
أنمؼارتيمأومؼلؿلجرمذقؽوًمعـمأعقالماظدوظيموظقموطرؼؼيماٌزادماظعؾ مأومأنمؼمجرػومأومؼؾقعفومذقؽوًمعـمأعقاظفمأومؼؼوؼضفومسؾقف .م
عودةم(:)94ممؼؿقديمذبؾسماظرئوديماالخؿصوصوتماظؿوظقي :م
 -1متـقؾماىؿفقرؼيمسيماظداخؾمواًورج .م
 -2دسقةماظـوخؾنيمسيماٌقسدماحملددمإديماغؿكوبمذبؾسماظـقاب .م
 -3اظدسقةمإديماالدؿػؿونماظعوم .م
 -4تؽؾقػمعـمؼاؽؾمايؽقعيموإصدارماظؼرارماىؿفقريموؿلؿقيمأسضوئفو .م
 -5ؼضعمووالذرتاكمععمايؽقعيماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيموؼارفمسؾكمتـػقذػومسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظددؿقر.
 -6دسقةمذبؾسماظقزرانمإديماجؿؿوعمعارتكمععمذبؾسماظرئوديمطؾؿومدسًمايوجيمإديمذظؽ.
 -7تلؿقيمأسضونمذبؾسماظدصوعماظقر مرؾؼوًمظؾؼوغقن.
 -8إصدارماظؼقاغنيماظيتمواصؼمسؾقفومذبؾسماظـقابموذبؾسماظرئوديموغارػوموإصدارماظؼراراتماٌـػذةمهلو.
 -9تعقنيموسزلمطؾورمعقزػلماظدوظيمعـماٌدغقنيمواظعلؽرؼنيموصؼوًمظؾؼوغقن.
 -11إغاونماظرتىماظعلؽرؼيممبؼؿضكماظؼوغقن.
 -11عـحماظـقوذنيموا ومسيماظيتمؼـصمسؾقفوماظؼوغقنمأوماإلذنمحبؿؾماظـقوذنيماظيتممتـحمعـمدولمأخرى.

 -12إصدارمضرارماٌصودضيمسؾكماٌعوػداتمواالتػوضقوتماظيتمؼقاصؼمسؾقفومذبؾسماظـقاب.
 -13اٌصودضيمسؾكماالتػوضقوتماظيتمالمهؿوجمإديمتصدؼؼمذبؾسماظـقابموعدمعقاصؼيمذبؾسماظقزران.
 -14إغاونماظؾعـوتماظدوؾقعودقيموتعقنيموادؿدسونماظلػرانمرؾؼوًمظؾؼوغقن.
 -15اسؿؿودماٌؿـؾنيمظؾدولمواهلقؽوتما جـؾقي.
 -16عـحمحؼماظؾفقنماظلقودل.
 -17إسالنمحوظيماظطقارئمواظؿعؾؽيماظعوعيموصؼوًمظؾؼوغقن.
 -18ؼؿقديمأيماخؿصوصوتمأخرىمؼـصمسؾقفوماظددؿقرمواظؼوغقن.
عودةم()95م:مإذامحدثمصقؿومونيمأدوارمإغعؼودمذبؾسماظـقابم،مأومسيمصرتةمحؾفمعومؼقجىماإلدراعمسيمإدبوذمضراراتمالمهؿؿؾماظؿلخريمجوزمجملؾسماظرئوديمأنمؼؿكذمسيمذالغفوم
ضراراتمتؽقنمهلومضقةماظؼوغقنمسؾكمأنمالمتؽقنمزبوظػيمظؾددؿقرمأومظؾؿؼدؼراتماظقاردةمسيمضوغقنماٌقزاغقيموجيىمسرضمػذهماظؼراراتمسؾكمذبؾاسماظـاقابمسيمأولم
إجؿؿوعمظفم،مصنذام م تعرضمؼؿقديماجملؾسمعـوضايماٌقضقعموادبوذماظؼراراتماٌـودؾيم،مأعومإذامسرضاًمو مؼقاصاؼمسؾقفاوماجملؾاس،مزالمعاومطاونمهلاومعاـمضاقةم
اظؼوغقنمعـمتورؼخمرصضمإضرارػومأومعـماظؿورؼخماظذيمؼؼرهماجملؾسمععمتلقؼيمٌومؼرتتىمعـمآثورمسؾكماظـققماظذيمؼؼرهم.
عودةم(:)96مؼصدرمذبؾسماظرئوديم وـونًمسؾكماضرتاحماظقزؼرماٌكؿصمووعدمعقاصؼيمذبؾسماظقزرانماظؼراراتمواظؾقائحماظالزعيمظؿـػقذماظؼقاغنيموتـظقؿماٌصوحلمواإلداراتماظعوعاي،م
سؾكمأنمالمؼؽقنمسيمأيمعـفومتعطقؾم حؽومماظؼقاغانيم،مأومإسػونمعـمتـػقذػوموظفمأنمؼػقضمشريهمسيمإصدارمتؾؽماظؾقائحمواظؼرارات،موجياماقزمأنمؼعانيماظؼاوغقنمعاـم
ؼصدرماظؾقائحمواظؼراراتماظالزعيمظؿـػقذه.
عودةم(:)97مؼعؾـمذبؾسماظرئوديم حوظيماظطقارئموؼرارمذيفقريمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظؼوغقنموجيىمدسقةمذبؾسماظـاقابمظعارضمػاذاماإلساالنمسؾقافمخااللماظلاؾعيما ؼاومم
اظؿوظقيمظإلسالنمصنذامطونمذبؾسماظـقابمعـقالًمؼـع ؼدماجملؾسماظؼدؼؿمحبؽؿماظددؿقرمصنذام مؼدعماجملؾسمظالغعؼودمأوم متعرضمسؾقفمسيمحوظيماغعؼودهمسؾاكماظـقاقم
اظلووؼ،مزاظًمحوظيماظطقارئمحبؽؿماظددؿقر،موسيمذيقعما حقالمالمتعؾـمحوظيماظطقارئمإالمولاؾىمضقاومماياربمأوماظػؿـايماظداخؾقايمأوماظؽاقامرثماظطؾقعقايموالم
ؼؽقنمإسالنمحوظيماظطقارئمإالمٌدةمربدودةموالمجيقزمعدػومإالممبقاصؼيمذبؾسماظـقاب .م
عودةم(:)98مخيؿصمرئقسمذبؾسماظرئوديموندارةمأسؿولماجملؾسموؼقضعمسؾكماظؼراراتماظصودرةمسـفم .م
عودةم(:)99مميـؾمرئقسمذبؾسماظرئوديماىؿفقرؼيمسيمسالضوتفوماًورجقيم .م
عودةم(:)111محيؼمظرئقسمذبؾسماظرئوديمأنمؼطؾىمتؼورؼرمعـمرئقسماظقزرانمتؿعؾؼموؿقؼقؼماٌفومماٌلمولمسـمتـػقذػومذبؾسماظقزران .م
عودةم(:)111مؼؽقنماتفوممرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديم ووًقوغيماظعظؿكمأومخبرقماظددؿقرمأوموليمسؿؾمميسمادؿؼاللمودقودةماظؾالدموـونًمسؾكمرؾىمعـمغصػمأسضونمذبؾاسم
اظـقابموالمؼصدرمضرارماالتفوممإالمولشؾؾقيمثؾـلمأسضوئفموؼؾنيماظؼوغقنمإجراناتمربوطؿؿفؿم،مصنذامطونماالتفوممعقجفاوًمإديمذيقاعمأسضاونمذبؾاسماظرئودايمتؾوذارم
ػقؽيمرئوديمذبؾسماظـقابمعفوممذبؾسماظرئوديم عمضؿوًمحؿكمصدورمحؽؿماحملؽؿايم،موجياىمأنمؼصادرماظؼاوغقنماٌااورمإظقافمخااللمدورماالغعؼاودماظعاوديما ولم
جمل ؾسماظـاقابماظؿوظلمظلرؼونمػذاماظددؿقرموإذامحؽؿمووإلداغيمسؾكمأيمعـفؿومأسػلمعـمعـصؾفمحبؽؿماظددؿقرمععمسدمماإلخاللمووظعؼقووتما خارمىم،موسيمذيقاعم
ايوالتمالمتلؼطمووظؿؼودممأيمعـماىرائؿماٌذطقرةمسيمػذهماٌودة .م

م
الفصل الثاني
مجلس الـــوزراء
عودةم(:) 112مذبؾسماظقزرانمػقمحؽقعيماىؿفقرؼيماظقؿـقيموػقماهلقؽيماظؿـػقذؼيمواإلدارؼيماظعؾقومظؾدوظايموؼؿؾعفاوموادونماداؿــونمذيقاعماإلداراتموام جفازةمواٌمدلاوتم
اظؿـػقذؼيماظؿووعيمظؾدوظي .م
عودةم(:)113متؿؽقنمايؽقعيمعـمرئقسماظقزرانموغقاوفمواظقزران،موؼمظػقنمذيقعوًمذبؾسماظقزران،موحيددماظؼوغقنماخؿصوصوتموتـظقؿمذبؾسماظاقزرانمواخؿصوصاوتمرئاقسم
اظقزرانموغقاوفمواظقزرانم،مطؿومحيددماخؿصوصوتماظقزاراتموتـظقؿوتفوم .م
عودةم(:)114مخيؿورمرئقسماظقزرانمأسضونموزارتفمووظؿاوورمععمذبؾسماظرئوديموؼطؾىماظـؼيموويؽقعيمسؾكمضقنمورغوعٍمؼؿؼدمموفمإديمذبؾسماظـقاب .م
عودةم(:) 115مرئقسماظقزرانمواظقزرانمعلموظقنمأعوممذبؾسماظرئوديموذبؾسماظـقابمعلموظقيمذيوسقيمسـمأسؿولمايؽقعي .م
عودةم(:)116مضؾؾمأنمؼؾوذرمرئقسموأسضونمذبؾاسماظقزرانمصالحقوتفؿمؼمدونماظقؿنيماظددؿقرؼيمأعوممرئقسمذبؾسماظرئوديم .م
عودةم(:)117محيددماظؼوغقنمعرتؾوتمرئقسماظقزرانموغقاوفمواظقزرانموغقاوفؿ .م
عودةم(:) 118مالمجيقزمظرئقسماظقزرانموالم يمعـماظقزرانمأثـونمتقظقفؿماظقزارةمأنمؼؿقظقامأيموزقػيمسوعيمأخرىمأومأنمؼزاوظقاموظقموطرؼؼيمشريمعؾوذارةمعفـايمحارةمأومسؿااالًم
وورؼوًمأومعوظقوًمأومصـوسقوً،مطؿوالمجيقزمهلؿمأنمؼلفؿقامسيماظؿزاعوتمتعؼدػومايؽقعيمأوماٌمدلوتماظعوعيمأومأنمجيؿعقامونيماظقزارةمواظعضقؼيمسيمذبؾسمإدارةمأيم
ذرطيموالمجيقزمخاللمتؾؽماٌادةمأنمؼارتوامأومؼلؿلجروامأعقاالًمعـمأعقالماظدوظيمأومؼؼوؼضقامسؾقفوموظقموطرؼؼيماٌزادماظعؾ مأومأنمؼمجروػومأومؼؾقعقػومذاقؽوًمعاـم
أعقاهلؿمأومؼؼوؼضقػومسؾقف .م
عودةم(:) 119مؼؿقديمذبؾسماظقزرانمتـػقذماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمسيماجملوالتماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمواظدصوسقيموصؼوًمظؾؼاقماغنيمواظؼاراراتمطؿاوممياورسم
وقجفمخوصماالخؿصوصوتماظؿوظقي -:م
مأم-ماالذرتاكمععمذبؾسماظرئوديمسيمإسدادماًطقطماظعرؼضيمظؾلقوديماًورجقيمواظداخؾقي .م
ب-مإسدادمعاروعماًطيماالضؿصودؼيمظؾدوظيمواٌقزاغقيماظلـقؼيموتـظقؿمتـػقذػوموإسدادمايلوبماًؿوعلمظؾدوظي.
ج-ممإسدادمعاورؼعماظؼقاغنيمواظؼراراتموتؼدميفومإديمذبؾسماظـقابمأومذبؾسماظرئوديموصؼماخؿصوصمطؾمعـفؿو .م
د-مماٌقاصؼيمسؾكماٌعوػداتمواالتػوضقوتمضؾؾمسرضفومسؾكمذبؾسماظـقابمأومذبؾسماظرئوديموصؼماخؿصوصمطؾمعـفؿو .م
ػا-مادبوذماإلجراناتماظالزعيمظؾؿقوصظيمسؾكمأعـماظدوظيماظداخؾلمواًورجلمويؿوؼيمحؼققماٌقارـني .م
و-ممتقجقفموتـلقؼموعراجعيمأسؿولماظقزاراتموا جفزةماإلدارؼيمواٌمدلوتمواهلقؽوتماظعوعيمواظؼطوسنيماظعوممواٌكؿؾطموصؼوًمظؾؼوغقن .م
ىماظؾاارؼيموصؼاوًم
ز-مم تعقنيموسزلماٌقزػنيماظؼقودؼنيمرؾؼوًمظؾؼوغقنموردؿموتـػقذماظلقودايماهلودصايمإديمتـؿقايماظؽاقادرماظػـقايمسيمأجفازةماظدوظايموتلػقاؾماظؼاق م
الحؿقوجوتماظؾالدمسيمإرورماًطيماالضؿصودؼي .م
ح-معؿووعيمتـػقذماظؼقاغنيمواحملوصظيمسؾكمأعقالماظدوظي .م

ط-مماإلذرافمسؾكمتـظقؿموإدارةمغظاؿماظـؼدمواالئؿؿونمواظؿلعني .م
ي-مسؼدماظؼروضموعـقفومسيمحدودماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيموسيمحدودمأحؽومماظددؿقر .م
عودةم(:) 111مؼدؼرمرئقسماظقزرانمأسؿولماجملؾسموؼرأسماجؿؿوسوتفموػقماظذيمميـؾماجملؾسمصقؿومؼؿعؾؼموؿـػقذماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيموؼارفموؼعؿؾمسؾاكمتـػقاذمضاراراتم
ذبؾاسماظقزرانمواظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمواؽؾمعقحدموعـلؼم،موظفمأنمؼطؾىمعـمأسضونماجملؾسماظؿؼورؼرمسيمأيمذالنمعاـمذامونماظاقزاراتمواالخؿمصوصاوتماظايتم
ؼؾوذروغفومواٌفومماظيتمؼؽؾػقنموفوموػؿمعؾزعقنموذظؽ .م
عودةم(:) 111محيؼمجملؾسماظرئوديمإؼؼوفمرئقسماظقزرانمأومغقاوفمأوماظقزرانمسـمأسؿوهلؿموإحوظؿفؿمإديماظؿقؼقؼمسؿومؼؼاعمعاـفؿمعاـمجارائؿمأثـاونمتلدؼايممأسؿاولموزاوئػفؿمأوم
ولؾؾفوم،موجيقزمجملؾسماظـقابمأنمؼقصلمذبؾسماظرئوديمونؼؼوفمرئقسماظقزرانموغقاوفمأوماظقزرانمسـمسؿؾفؿموإحوظؿفؿمظؾؿقؼقؼمسؿومؼؼعمعـفؿمعـمجرائؿمأثـونم
تلدؼؿفؿمأسؿولموزوئػفؿمأومولؾؾفوم،موؼؿكذمذبؾسماظـقابماظؿقصقيمووإلؼؼوفمولشؾؾقيمثؾـلمأسضوئفم،موالمحيقلمإغفونمخدعيمعاـمأحقاؾمإديماظمؿقؼقاؼمدونمإضوعايم
اظدسقىمأوماالدؿؿرارمصقفوم،موتؽقنماحملوطؿيموإجراناتفوموضؿوغوتفومواظعؼوبمسؾكماظقجفماٌؾنيمسيماظؼوغقنم،موتلريمػذهما حؽوممسؾكمغقابماظقزران .م
عودةم(:) 112مسـدمادؿؼوظيماظقزارةمأومإضوظؿفومأومدقىماظـؼيمعـفومتؽؾػماظقزارةموؿصرؼػماظامونماظعوعيماظعودؼيمعوسداماظؿعقنيمواظعزلمحؿكمتاؽؾماظقزارةماىدؼدة .م
عودةم(:)113مجيقزمظرئقسماظقزرانمإذامتؾنيمأنمتعووغفمععمأحدمأسضاونمذبؾسماظقزرانمضدمأصؾحمعلؿققالًم-ممأنمؼعرضما عرمسؾكمذبؾسماظرئوديمظقؼررمعومؼراهمعـودؾوًم .م
عودةم(:) 114مإذام مؼعدمسيمادؿطوسيمرئقسماظقزرانمهؿؾمعلموظقوتفمأومإذامدقىمذبؾسماظـقابماظـؼيمعـمايؽقعيموجىمسؾكمرئاقسماظاقزرانمتؼادؼؿماداؿؼومظيمايؽقعايمإديم
رئقسمذبؾسماظرئوديم .م
عودةم(:)115مإذامضدممأشؾؾقيمأسضونمذبؾسماظقزرانمادؿؼوظؿفؿموجىمسؾكمرئقسماظقزرانمتؼدؼؿمادؿؼوظيمايؽقعي .م
عودةم(:) 116ممؼؿقديمطؾموزؼرماإلذرافمسؾكمذمونموزارتفموتقجقفمإدارتفوموصروسفومسيمذيقعمأسبونماىؿفقرؼي،موؼؼقمموؿـػقذماظلقوديماظعوعيمظؾقؽقعايممسيموزارتافموؼاؾنيم
اظؼوغقنمايوالتماظيتمميؽـمصقفومظؾقزؼرمإصدارماظؼراراتمظؿـػقذماظؼقاغني .م
الفصل الرابع
أجهزة السلطة المحلية
عودةم(:) 117متُؼلؿمأراضلماىؿفقرؼيماظقؿـقيمإديموحداتمإدارؼيمتؿؿؿعمووظاكصقيماالسؿؾورؼيم،موؼعنيماظؼوغقنمساددػوموتؼلاقؿوتفوموحادودػوم،مطؿاومؼاـمظؿماظؼاوغقنمتقزؼاعم
االخؿصوصوتمظرؤدونماظقحداتماإلدارؼيمورؤدونماٌصوحلمصقفوم،موتعؿارماظقحاداتماإلدارؼايمواجملاوظسماحملؾقايمجازناًمالمؼؿفازأمعاـمداؾطيماظد موظااي،موؼؽاقنم
احملوصظقنمربودؾنيموعلموظنيمأعوممذبؾسماظقزرانموضراراتفمعؾزعيمهلؿم،موجيىمسؾقفؿمتـػقذػومسيمطؾمايوالت .م
عودةم(:) 118مؼؽقنمظؾقحداتماإلدارؼيمذبوظسمربؾقيمعـؿكؾيماغؿكوووًم،موحيددماظؼوغقنمعومميـحمهلومعاـمعفاومموصاالحقوتموحؼاققموواجؾاوتم،مطؿاومؼاؾنيمامظؼاوغقنمررؼؼايم
اغؿكووفوموغظوممسؿؾفوموعقاردػوماٌوظقيمودورػومسيمإسدادموتـػقذمخطيماظؿـؿقيم .م
عودةم(:)119محيااددماظؼوغقنمررؼؼيماظرضوويمسؾكمأسؿولماجملوظسماحملؾقيم .م
م

الباب الرابع
القضاء والنيابة العامة
عودةم(:) 121ماظؼضونمدؾطيمعلؿؼؾيمسيمأدانمعفوعفم،مواظؼضوةمعلؿؼؾقنمالمدؾطونمسؾقفؿمسيمضضوئفؿمظغريماظؼوغقن،موالمجيقزم ؼيمجفيموولؼيمصقرةماظؿدخؾمسيماظؼضوؼومأومسيمذلنم
عـم ذمونماظعداظيموؼعؿارمعـؾمػذاماظؿدخؾمجرمييمؼعوضىمسؾقفوماظؼوغقن،موالمتلؼطماظدسقىمصقفومووظؿؼودمم .م
عودةم(:) 121ماظؼضونموحدةمعؿؽوعؾيموؼرتىماظؼوغقنماىفوتماظؼضوئقيمودرجوتفاوموحياددماخؿصوصاوتفومطؿاومحياددماظااروطماظااقاجىمتقصرػاومسيمعاـمؼؿاقديماظ مؼضاونموذاروطم
وإجراناتمتعقنيماظؼضوةموغؼؾفؿموترضقؿفؿمواظضؿوغوتما خرىماًوصيموفؿموالمجيقزمإغاونمربوطؿمادؿــوئقيموليمحولمعـما حقال .م
عودةم(:) 122ماظؼضوةموأسضونماظـقوويماظعوعيمشريمضووؾنيمظؾعزلمإالمسيمايوالتموووظاروطماظيتمحيددػوماظؼوغقنموالمجيقزمغؼؾفؿمعـماظلؾؽماظؼضوئلمإديمأيموزاوئػمشاريمضضاوئقيمم
إالمورضوػؿمومبقاصؼيماجملؾسماٌكؿصمواموغفؿمعوم ممؼؽـمذظؽمسؾكمدؾقؾماظؿلدؼىموؼـظؿماظؼوغقنمربوطؿؿفؿماظؿلدؼؾقيمطؿومؼـظؿماظؼوغقنمعفـيماحملوعوة .م
عودةم(:) 123مؼؽقنمظؾؼضونمذبؾسمأسؾكمؼـظؿفماظؼوغقنموؼؾنيماخؿصوصوتفم،موؼعؿؾمسؾكمتطؾقؼماظضؿوغوتماٌؿـقحيمظؾؼضوةمعـمحقٌماظؿعاقنيمواظرتضقايمواظػصاؾمواظعازلموصؼاوًم
ظؾؼوغقنم .م
عودةم(:) 124متـالمربؽؿيمسؾقومظؾفؿفقرؼيم،موحيددماظؼوغقنمطقػقيمتاؽقؾفوموؼؾنيماخؿصوصوتفومواإلجراناتماظيتمتؿؾعمأعوعفو،مومتورسمسؾكموجفماًصقصمعومؼؾل :م
 -1اظرضوويمسؾكمددؿقرؼيماظؼقاغنيمواظؾقائحموا غظؿيمواظؼراراتم .م
 -2اظػصؾمسيمتـوزعماالخؿصوصمونيمجفوتماظؼضون .م
 -3اظػصؾمسيماظطعقنماالغؿكووقيم .م
 -4اظػصؾمسيماظطعقنمسيما حؽومماظـفوئقيماٌؽؿلؾيماظدرجيماظؼطعقيمسيماٌقادماٌدغقيمواىـوئقيموا حقالماظاكصقيم .م
 -5اظػصؾمسيماظطعقنمسيما حؽومماظـفوئقيماٌؽؿلؾيماظدرجيماظؼطعقيمسيماٌـوزسوتماإلدارؼيمواظدسووىماظؿلدؼؾقيم.
عودةم(:) 125مجؾلوتماحملوطؿمسؾـقيمإالمإذامضررتماحملؽؿيمجعؾفومدرؼيمعراسوةمظؾـظومماظعوممواآلدابموسيمذيقعما حقالمؼؽقنماظـطؼموويؽؿمسيمجؾليمسؾـقي.
الباب الخامس
شعار الجمهورية وعلمها
والنشيـــــــد الوطني
عودةم()126م:محيددماظؼوغقنمذعورماىؿفقرؼيموذوراتفوموأومسؿفوموغاقدػوماظقر م.
عودةم()127م:مؼؿلظػماظعؾؿماظقر معـما ظقانماٌرتؾيموتؾدأمعـمأسالهمطوظؿوظلم :م
-

ا ريرم.

-

ا وقضم .م

-

ا دقدم .م

عودةم()128م:معدؼـيمصـعونمػلمسوصؿيماىؿفقرؼيماظقؿـقيم.

الباب السادس
أصول تعديل الدستور
وأحكام عامـــــه
عودةم() 129م:مظؽؾمعـمذبؾسماظرئوديموذباؾسماظـقابمرؾىمتعدؼؾمعودةمأومأطـرمعـمعقادماظددؿقر،موجيىمأنمؼاذطرمسيمرؾاىماظؿااعدؼؾماٌاقادماٌطؾاقبمتعدمؼؾافوموا دؾااوبم
اظداسقيمهلذاماظؿعدؼؾ،مصنذامطونماظطؾىمصودراًمعـمذبؾسماظـقابموجىمأنمؼؽقنمعقضعوًمعـمثؾٌمأسضاوئفم.م.موسيمذيقاعما حاقالمؼـاوضشماجملؾاسمعؾادأماظؿعادؼؾم
وؼصدرمضرارهمسيمذلغفمولشؾؾقايمأسضوئفمصنذامتؼررمرصضماظطؾىمالمجيقزمإسودةمرؾىمتعدؼؾماٌقادمذاتفومضؾؾمعضلمدـيمسؾكمػذاماظرصض،موإذامواصؼمذباؾسماظـقابم
سؾكمعاؾدأماظؿاعدؼؾمؼـوضشماجملؾسموعدمذافرؼـمعـمتورؼاخمػذهماٌقاصؼيماٌ قادماٌطؾقبمتعدؼؾفومصنذامواصؼمثالثيمأرووعماجملؾسمسؾاكماظؿعادؼؾماسؿؾاارمغوصاذاًمعاـم
تورؼخمصدورهم.
عودةم(:) 131مطؾؿومضررتفماظؼقاغنيمواظؼراراتماٌعؿقلموفومسيمطؾمعـمذطريماظقؿـمتؾؼكمدورؼيماٌػعقلمسيماظاطرماظذيمطوغًمدورؼيمصقفمسـدمصدورػومإديمأنمتعدلموصؼوًمظؾؼقاسادم
واإلجراناتماٌـصقصمسؾقفومسيمػذاماظددؿاقر .م
عودةم()131م:ماظقؿنيماظددؿقرؼيماظيتمؼمدؼفومرئقسموأسضونمذبؾسماظرئوديموأسضونمذبؾسماظـقابمورئقسموأسضونمايؽقعيمغصفومطؿومؼؾل:
(أضلؿمواوهللماظعظقؿمأنمأحاوصظمزبؾصوًمسؾكماظـظومماىؿفقري،موأنمأحارتمماظددؿقرمواظؼوغقن،موأنمأراسلمعصوحلماظاعىموحارؼوتفمرسوؼيمطاوعؾي،موأنمأحاوصظمسؾكم
وحادةماظقرـموادؿؼالظفمودالعيمأراضقف)م .م
مم*مم*مم* م

