الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
شرف – إخاء – عدل

الوزارة األولى
األمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الصادر بموجب األمر القانوني رقم 022 – 91
بتاريخ  20يوليو  ،1991والمراجع بموجب:
▪ القانون الدستوري رقم  014 – 2006الصادر بتاريخ  12يوليو  ،2006القاضي
بإعادة العمل بدستور  20يوليو  ،1991بصفته دستورا للدولة ويعدل بعض ترتيباته؛
▪ القانون الدستوري رقم  015 – 2012الصادر بتاريخ  20مارس  ،2012المتعلق
بمراجعة دستور  20يوليو 1991؛
▪ القانون الدستوري االستفتائي رقم  021 – 2017الصادر بتاريخ  15أغسطس
 ،2017المتضمن مراجعة المادة  8من دستور  20يوليو 1991؛
▪ القانون الدستوري االستفتائي رقم  022 – 2017الصادر بتاريخ  15أغسطس
 ،2017المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور  20يوليو .1991

الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتكاال منه على هللا العلي القدير ،تصميمه على ضمان حوزة أراضيه
واستقالله ووحدته الوطنية والسهر على حرية تقدمه السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
كما يعلن اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضــاري ،تمســكه بالــدين اإلســالمي الحنيـ
وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر بتــاريخ 10
ديسممبر  ،1948والميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوت الصــادر بتــاريخ  28يونيممو
 ،1981وفي االتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة اإلنسان يستحيل ضمانها إال في ظــل مجتمــع يكــر
سيادة القانون ،وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتمــاعي منســجم ،يحتــرم أحكــام
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الدين اإلسالمي ،المصدر الوحيد للقــانون ،ويــتال م ومتبلبــات العــالم الحــديا ،يعلــن الشــعب
الموريتاني على وجه الخصوص الضمان األكيد للحقوق والمبادئ التالية:
▪ حق المساواة؛
▪ الحريات والحقوق األساسية لإلنسان؛
▪ حق الملكية؛
▪ الحريات السياسية والحريات النقابية؛
▪ الحقوق االقتصادية واالجتماعية؛
▪ الحقوق المتعلقة باألسرة كخلية أساسية للمجتمع اإلسالمي.
إن الشعب الموريتاني الذي توحده عبر التاريخ قــيم أخالقيــة وروحيــة مشــتركة وطمــو إلــى
مصير واحد ،يعترف ويعلن تنوعه الثقافي الذي هو أسا وحدته الوطنية ولحمته االجتماعية
وما ينجر عنه من حقه فــي االختالف.وتشــكل الللــة العربيــة ،الللــة الرســمية للــبالد والللــات
الوطنية األخــر  ،البوالريةوالســوننكيةوالولفية ،كــل فــي حــد واتهــا ،مورورــا وطنيــا مشــتركا
لجميع الموريتانيين يجب على الدولة باسم الجميع أن تحفظه وتبوره.
ووعيا منه بضرورة توريق الروابط مع الشعوت الشقيقة فإن الشعب الموريتاني كشعب مســلم
عربي إفريقي يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة الملرت العربي الكبير واألمــة
العربية وإفريقيا ومن أجل السلم في العالم.

الباب األول :أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة األولى:
موريتانيا جمهورية إسالمية ال تتجزأ ،ديمقراطية واجتماعية.
تضمن الجمهورية لكافــة المــواطنين المســاواة أمــام القــانون دون تمييــز فــي األصــل والعــرق
والجنس والمكانة االجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية إقليمية وات طابع عنصري أو عرقي.

المادة ( 2جديدة):
الشعب هو مصدر كل سلبة.
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسبة االستفتا .
ال يحق لبعض الشعب وال لفرد من أفراده أن يستأرر بممارستها.
تكتسب السلبة السياسية وتمار وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا ألحكام هذا الدستور.
وتعتبر االنقالبات وغيرها من أشكال تليير السلبة المنافي للدستور جرائم ال تقبل التقادم
ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم سوا كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب
القانون .لكن هذه األفعال ال تكون محل مالحقات إوا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاو هذا
القانون الدستوري.
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وال يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إال بقبول الشعب له.

المادة ( 3جديدة):
يكون االقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عــام
على الدوام ،متسا ٍو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ ســن الرشــد مــن مــواطني الجمهوريــة ،وكــرا أو أنثــى ويتمتــع بحقوقــه
المدنية والسياسية.
يفسح القــانون المجــال لتســاوي فــرص ولــوا النســا والرجــال إلــى المأموريــات والوظــائ
االنتخابية.

المادة :4
القانون هو التعبير األعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

المادة :5
اإلسالم دين الشعب والدولة.

المادة :6
الللات الوطنية هيالعربية والبوالريةوالسوننكيةوالولفية.
الللة الرسمية هي العربية.

المادة :7
عاصمة الدولة هي نواكشوط.

المادة ( 8جديدة):
الرمز الوطني هو علم يحمــل رســم هــالل ونجــم وهبيــي اللــون علــى خلفيــة خضــرا  ،وعلــى
جانبيه شريط أفقي مستبيل أحمر اللون.
تتم المصادقة بقانون على نمووا الرمز الوطني.
يحدد بقانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة :9
شعار الجمهورية هو شرف،إخا  ،عدل.

المادة :10
تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
• حرية التنقل واإلقامة في جميع أجزا ترات الجمهورية؛
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• حرية دخول الترات الوطني وحرية الخروا منه؛
• حرية الرأي وحرية التفكير؛
• حرية التعبير؛
• حرية اإلجتماع؛
• حرية إنشا الجمعيات وحرية اإلنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها؛
• حرية التجارة والصناعة؛
• حرية اإلبداع الفكري والفني والعلمي.
ال تقيد الحرية إال بقانون.

المادة :11
تساهم األحزات والتجمعات السياسية في تكوين اإلرادة السياسية والتعبير عنها.
تتكــون األحــزات والتجمعــات السياســية وتمــار نشــاطها بحريــة ،شــرط احتــرام المبــادئ
الديمقراطية وشرط أال تمس ،من خالل غرضها ونشاطها ،بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية
ووحدة األمة والجمهورية.
يحدد القانون شروط إنشا وسير وحل األحزات السياسية.

المادة :12
يحق لكافة المواطنين تقلــد المهــام والوظــائ
يحددها القانون.

العموميــة دون شــروط أخــر ســو تلــك التــي

المادة ( 13جديدة):
ال يجــوز إخضــاع أي أحــد لالســترقاق أو ألي نــوع مــن أنــواع تســخير الكــائن البشــري أو
تعريضــه للتعــذيب أو للمعــامالت األخــر القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة .وتشــكل هــذه
الممارسات جرائم ضد اإلنسانية ويعاقبها القانون بهذه الصفة.
يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
ال يتابع أحد أو يوق
التي ينص عليها.

أو يعتقل أو يعاقب إال في الحاالت التــي يحــددها القــانون ووفقــا للصــيغ

تصون الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسالته.

المادة :14
حق اإلضرات معترف به ويمار

في إطار القوانين المنظمة له.

يمكن أن يمنع القانون اإلضرات في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية لألمة.
يمنع اإلضرات في ميادين الدفاع واألمن الوطنيين.
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المادة :15
حق الملكية مضمون.
حق اإلرث مضمون.
األمالك الوقفية وأمالك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون أن يحــد مــد وممارســة الملكيــة الخاصــة إوا اقتضــت متبلبــات التنميــة االقتصــادية
واإلجتماعية ولك.
ال تنزع الملكية إال إوا فرضت ولك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة :16
الدولة والمجتمع يحميان األسرة.

المادة :17
ال عذر ألحد في جهل القانون.

المادة :18
يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقالل البالد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والوال للعدو وكــذلك كــل المخالفــات المرتكبــة
ضد أمن الدولة.

المادة ( 19جديدة):
على كل مواطن أن يــؤدي بــإخالص واجباتــه اتجــاه المجموعــة الوطنيــة وأن يحتــرم الملكيــة
العامة والملكية الخاصة.
يتمتع المواطنون بنفس الحقوق ونفس الواجبات تجاه األمة .ويساهمون سوية في بنا الــوطن
ولهم الحق ،وفقا لنفس الظروف ،في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة.

المادة :20
المواطنون متساوون في أدا الضريبة.
وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكالي

العمومية حسب قدرته الضريبية.

ال تفرض ضريبة أيا كانت إال بموجب قانون.

المادة :21
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يتمتــع كــل أجنبــي موجــود بصــفة شــرعية علــى التــرات الــوطني بحمايــة القــانون لشخصــه
وممتلكاته.

المادة :22
ال يسلم أحد خارا الترات الوطني إال طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

الباب الثاني :حول السلطة التنفيذية
المادة :23
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة واإلسالم دينه.

المادة :24
رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير
المبرد والمنتظم للسلبات العمومية.
وهو الضامن لالستقالل الوطني ولحوزة األراضي.

المادة :25
يمار

رئيس الجمهورية السلبة التنفيذية ويترأ

مجلس الوزرا .

المادة ( 26جديدة):
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس ( )5سنوات عن طريق االقتراع العام المباشر.
يتم انتخابه باألغلبية المبلقة لألصوات المعبر عنها ،وإوا لم يحصل أحد المترشحين على هذه
األغلبية في الشوط األول ،ينظم شــوط رــان بعــد أســبوعين .ال يترشــح لهــذا الشــوط الثــاني إال
المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصالن على أكبر عدد من األصوات في الشوط األول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وال يقــل عمــره عــن  40ســنة وال
يزيد عن  75سنة بتاريخ الشوط األول من االنتخابات ،مؤهل ألن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجري االنتخات باستدعا من رئيس الجمهورية.
يتم انتخات رئيس الجمهورية الجديد  30يوما على األقل و 45يوما على األكثــر قبــل انقضــا
مدة الرئاسة الجارية.
يحدد قانون نظــامي شــروط وصــيغ قبــول الترشــيح وكــذلك القواعــد المتعلقــة بالوفــاة وبمــانع
الترشح لرئاسة الجمهورية .يستقبل المجلــس الدســتوري ملفــات الترشــيح ويبــت فــي صــحتها
ويعلن نتائج االنتخابات.

المادة ( 27جديدة):
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تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفــة عموميــة أو خصوصــية ومــع شــلل
منصب قيادي في أي حزت سياسي.

المادة ( 28جديدة):
يمكن إعادة انتخات رئيس الجمهورية لمرة واحدة.

المادة ( 29جديدة):
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضا مدة رئاسة سلفه.
يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه ،اليمين على النحو التالي:

"أقسم باهلل العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخالص وعلى الوجه األكمل ،وأن أزاولها مع
مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وأن أسهر على مصلحة
الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقالل البالد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته
الترابية.
"وأقسم باهلل العلي العظيم أال أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من
شأنها أن تؤدي إلى مراجعة األحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية
وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26و  28من هذا الدستور".
يؤد اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة العليا
ورئيس المجلس األعلى للفتو والظالم.

المادة :30
يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجيــة لألمــة وسياســتها الدفاعيــة واألمنيــة ويســهر علــى
تببيقها.
يعين الوزير األول وينهي وظائفه.
يعين الوزرا باقترا من الوزير األول ويمكنه أن يفوض بعض سلباته لهم بمرســوم .ينهــي
وظائفهم بعد استشارة الوزير األول.
الوزير األول والوزرا مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية آرا ه إلى البرلمان عن طريق خبابات ،وال يستدعي إبالغه ولــك فــتح
أي نقاش.

المادة (31جديدة):
لرئيس الجمهورية ،بعــد استشــارة الــوزير األولـورئيس الجمعيــة الوطنيــة ،أن يحــل الجمعيــة
الوطنية ،تتم االنتخابات العامة رالرين ( )30يوما على األقل وســتين ( )60يومــا علــى األكثــر
بعد حل الجمعية الوطنية.
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تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر ( )15يوما بعــد انتخابهــا .إوا انعقــد هــذا االجتمــاع
خارا الفترات المحددة للدورات العادية ،تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر ( )15يوما.
ال يجوز اللجو إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة اإلرنــي عشــر ( )12شــهرا التــي تلــي
هذه االنتخابات.

المادة :32
يصدر رئيس الجمهورية القوانين في األجل المحدد في المادة  70من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلبة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير األول.
يعين في الوظائ

المدنية والعسكرية.

المادة :33
توقــع المراســيم وات الصــبلة التنظيميــة عنــد االقتضــا مــن طــرف الــوزير األول والــوزرا
المكلفين بتنفيذها.

المادة :34
رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة ويترأ
الوطني.

المجــالس واللجــان العليــا للــدفاع

المادة :35
يعتمد رئيس الجمهورية السفرا والمبعــورين فــوق العــادة إلــى الــدول األجنبيــة ،ويعتمــد لديــه
السفرا والمبعورون فوق العادة.

المادة :36
يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة :37
يمار

رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة :38
لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق االستفتا في كل قضية وات أهمية وطنية.

المادة (39جديدة):
يتخــذ رئــيس الجمهوريــة بعــد االستشــارة الرســمية للــوزير األول ورئــيس الجمعيــة الوطنيــة
وللمجلــس الدســتوري التــدابير التــي تقتض ـيها الظــروف حينمــا يهــدد خبــر وشــيك الوقــوع
مؤسسات الجمهورية واألمن واالستقالل الوطنيين وحوزة البالد ،وكذلك حينما يتعرقل الســير
المنتظم للسلبات العمومية الدستورية.
ويبلع األمة على الحالة عن طريق خبات.
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تنبــع هــذه اإلجــرا ات مــن الرغبــة فــي ضــمان اســتعادة الســير المبــرد والمنــتظم للســلبات
العمومية في أقرت اآلجال ،وينتهي العمــل بهــا حســب الصــيغ نفســها حالمــا تــزول الظــروف
المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
ال تحل الجمعية الوطنية خالل ممارسة السلبات االستثنائية.

المادة ( :40جديدة):
في حالة شلور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا ،يتولى رئيس الجمعية الوطنية نيابة
رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية ،ويتولى رئيس المجلس الدستوري نفس النيابة في
حالة مانع نهائي لرئيس الجمعية الوطنية.
يقوم الوزير األول وأعضا الحكومة ،وهم في حالة استقالة ،بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم وال أن يستشير الشعب عن طريق االستفتا  ،وال أن
يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخات رئيس الجمهورية الجديد رالرة ( )3أشهر ابتدا من إقرار شلور المنصب أو
المانع النهائي ،ما لم تحل دون ولك قوة قاهرة أربتها المجلس الدستوري.
ال يمكن لرئيس الجمعية الوطنية ،في حالة توليه نيابة رئيس الجمهورية طبقا للشروط المبينة
أعاله ،أن يترشح لالنتخابات الرئاسية إال إوا استقال أو تخلى عن نيابة رئيس الجمهورية.
ليس لرئيس المجلس الدستوري المكل
الرئاسية.

بنيابة رئيس الجمهورية أن يترشح لالنتخابات

ال يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سوا عن طريق االستفتا أو عن طريق البرلمان
خالل فترة اإلنابة.

المادة ( 41جديدة):
يتحقق المجلس الدستوري من الشلور والمانع النهائي على أسا

طلب من:

 رئيس الجمهورية؛ أو الوزير األول.يجتمع المجلــس الدســتوري تحــت رئاســة أكبــر أعضــائه ســنا عنــدما يبلــب منــه التحقــق مــن
الشلور أو المانع النهائي للرئيس بالنيابة.

المادة ( 42جديدة):
يحدد الوزير األول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير األول برنامجــه أمــام الجمعيــة الوطنيــة فــي أجــل أقصــاه شــهر واحــد بعــد تعيــين
الحكومة ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقــا للشــروط المبينــة فــي المــادتين 74
و.75
Page 9 sur 23

يوزع الوزير األول المهام بين الوزرا .
يدير وينسق عمل الحكومة.

المادة :43
تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات واالختيــارات المحــددة مــن
قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في اإلدارة والقوة المسلحة .تسهر على نشر وتنفيــذ القــوانين والــنظم وهــي
مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا لإلجرا ات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 74
و 75من هذا الدستور.

المادة :44
تتعارض وظائ أعضا الحكومة وممارسة كل انتــدات برلمــاني وكــل وظيفــة تمثيــل مهنيــة
وات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.
يحدد قانون نظامي ،الشروط التي يتم بمقتضــاها اســتبدال أصــحات تلــك اإلنابــات والوظــائ
والمهام.
أما استبدال أعضا البرلمان فيتم طبقا ألحكام المادة  48من هذا الدستور.

الباب الثالث :حول السلطة التشريعية
المادة :45
يمار

البرلمان السلبة التشريعية.

المادة ( 46جديدة):
يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى " الجمعية الوطنية".
يحمل أعضا الجمعية الوطنية لقب نوات.

المادة ( 47جديدة):
ينتخب أعضا الجمعية الوطنية لمدة خمس( )5سنوات باالقتراع العام المباشر.
يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارا في الجمعية الوطنية.
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبــا إوا كــان عمــره ال
يقل عن خمس وعشرين ()25سنة.

المادة ( 48جديدة):
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يحدد قانون نظامي شروط انتخات أعضا البرلمان وعددهم وعالواتهــم وشــروط االنتخــات،
كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخات األشخاص الذين يقومون فــي حالــة شــلور منصــب
بتبديل النوابحتى يتم التجديد العاملللرفة.

المادة :49
يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخات أعضا البرلمــان أو قابليــة
انتخابهم.

المادة ( 50جديدة):
ال يرخص في متابعة عضو من أعضا البرلمان وال في البحا عنــه وال فــي توقيفــه وال فــي
اعتقاله وال في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أرنا ممارسة مهامه.
كما ال يرخص في متابعة أو توقي عضو من أعضا البرلمان أرنا دوراتــه ألســبات جنائيــة
أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إال بإون من الجمعية الوطنية.
ال يرخص في توقي عضو من أعضا البرلمان خارا دوراته إال بإون مــن مكتــب الجمعيــة
الوطنية سو في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إوا طلبت ولك الجمعية الوطنية.

المادة ( 51جديدة):
كل انتدات إلزامي باطل .حق التصويت أمر شخصي ألعضا البرلمان.
للقانون النظامي أن يسمح – استثنا – بتفويض التصويت وفي هذه الحالــة ال يمكــن ألحــد أن
يتمتع بتفويض ألكثر من إنابة واحدة.
وتعتبــر باطلــة كــل مداولــة خــارا زمــان الــدورات أو خــارا أمــاكن االجتماعــات ،ولــرئيس
الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا الببالن.
جلسات الجمعية الوطنية عمومية ،وينشر محضر مداوالتها في الجريدة الرسمية.
للجمعية الوطنية أن تجتمع في جلسة سرية ببلب من الحكومة أو ببلب ربع ( )1/4أعضائها
الحاضرين.

المادة ( 52جديدة):
يعقد البرلمان وجوبا دورتين ( )2عاديتين كل سنة ،تفتتح أوالهما في أول يوم عمل مــن شــهر
أكتوبر والثانية في أول يوم عمل من شهر إبريل .وال تتجاوز مدة كل دورة أربعة ( )4أشهر.

المادة :53
للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إوا طلب رئيس الجمهوريــة ولــك أو طلبتــه أغلبيــة أعضــا
الجمعية الوطنية حــول جــدول أعمــال محــدد .ال تتجــاوز مــدة الــدورة فــوق العــادة شــهرا ()1
واحدا.
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تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

المادة ( 54جديدة):
للوزرا الحق في حضور جلسات الجمعية الوطنية والتدخل إوا طلبوه واالســتعانة بمفوضــين
للحكومة.

المادة ( 55جديدة):
ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة اإلنابة التشريعية.

الباب الرابع :حول عالقات السلطة التشريعيةوالسلطة التنفيذية
المادة :56
إقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة :57
تدخل في مجال القانون:
• حقوق األشخاص وواجباتهم األساسية السيما نظام الحريات العمومية وحماية
الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم
وأموالهم؛
• الجنسية ،حالة األشخاص وأهليتهم ،الزواا ،البالق والميراث؛
• شروط إقامة األشخاص ووضعية األجانب؛
• تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها اإلجرا ات الجنائية ،العفو
الشامل ،إنشا وتنظيم الهيئات القضائية والنظام األساسي للقضاة؛
• اإلجرا ات المدنية وطرق التنفيذ؛
• النظام الجمركي ،نظام إصدار العملة ،نظام المصارف والقرض والتأمين؛
• نظام االنتخابات والتقسيم اإلقليمي للبالد؛
• نظام الملكية والحقوق العينية وااللتزامات المدنية والتجارية؛
• النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية
والنباتية والبيئة؛
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• حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه؛
• القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة؛
• القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان االجتماعي؛
• التنظيم العام لإلدارة؛
• التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
• الوعا الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى األنواع؛
• إنشا فئات المؤسسات العمومية؛
• الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام
للوظيفة العمومية؛
• تأميم المؤسسات وتحويالت ملكية القباع العام إلى القباع الخاص؛
• القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني؛
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط االقتصادي واالجتماعي للدولة.
ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.

المادة :58
يرخص البرلمان في إعالن الحرت.

المادة :59
المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلبة التنظيمية.
يمكن أن يدخل مرسوم تعديال على النصوص وات الصبلة التشريعية التي اتخذت بشأن هــذه
المواضــيع شــرط أن يعلــن المجلــس الدســتوري أن النصــوص تكتســي طابعــا تنظيميــا طبقــا
لمقتضيات الفقرة السابقة.

المادة :60
للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهوريــة ومـن أجــل تنفيــذ برنامجهــا ،أن تســتأون البرلمــان فــي
إصدارأمر قانوني خالل أجل مسمى يقضي باتخاو إجــرا ات مــن العــادة أن تكــون فــي مجــال
القانون.
يتخذ هذه األوامر القانونية مجلس الوزرا وتتبلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل األوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصــبح الغيــة إوا لــم يتســلم البرلمــان
مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضا األجل المذكور في الفقرة األولى من هذه المادة ،تصبح هذه األوامر القانونيــة غيــر
قابلة للتعديل إال بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
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يصبح قانون التأهيل الغياإوا حلت الجمعية الوطنية.

المادة (61جديدة):
مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضا البرلمان .يتم تــداول مشــاريع القــوانين فــي
مجلس الوزرا وتحال إلى الجمعية الوطنية.

المادة :62
للحكومة وأعضا البرلمان حق التعديل.
ال تقبل مقترحات وتعديالت البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصــادقة عليهــا نقــص
في الموارد العمومية أو إحداث نفقــات عموميــة أو تضــخمها إال إوا كانــت مصــحوبة بمقتــر
يتضمن ما يعادلها مــن زيــادة فــي الــواردات أو المــدخر .كمــا يمكــن أن تــرفض حينمــا تتعلــق
بموضوع من اختصاص السلبة التنظيمية عمال بالمادة 59أو تنافي تفويضــا بمقتضــى المــادة
 60من هذا الدستور.
إوا ما خال البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عمال بمقتضيات إحد الفقرتين الســابقتين،
أصبح لرئيس الجمهورية آنــذاك أن يلجــأ إلــى المجلــس الدســتوري الــذي يبــت فــي األمــر فــي
ظرف رمانية ( )8أيام.

المادة  :63ملغاة
المادة ( 64جديدة):
تقدم مشاريع واقتراحات القوانين ببلب من الحكومة أو الجمعية الوطنية ،إلى لجان تعين
خصيصالهذا اللرض.
المشاريع واالقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا البلب ،تحال إلى إحد
الجمعية الوطنية وعددها خمس ( )5لجان.

اللجان الدائمة في

المادة ( 65جديدة):
للحكومة بعد افتتا المداوالت ،أن تعترض على النظر في كــل تعــديل لــم يحــل مــن قبــل إلــى
اللجنة.
ببلــب مــن الحكومــة تصــادق الجمعيــة الوطنيــة ،بتصــويت واحــد علــى كــل أو جــز الــنص
المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديالت المقترحة أو المقبولة من طرفها.

المادة  :66ملغاة
المادة (67جديدة):
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القــوانين التــي يضــفي عليهــا الدســتور صــفة القــوانين النظاميــة يصــوت عليهــا وتعــدل طبقــا
للشروط التالية:
ال يقدم المشروع أو االقترا إلى مداولــة أو تصــويت الجمعيــة الوطنيــة إال بعــد انقضــا مــدة
خمسة عشر ( )15يوما بعد إيداعه.
ال تصدر القوانين النظامية إال بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.

المادة (68جديدة):
تصادق الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين المالية.
يقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم إرنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى.
إوا لم تصوت الجمعية الوطنية على الميزانية خالل ستين ( )60يوما ،أو إوا لم تصوت عليهــا
بالموازنة ،تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر ( )15يومامشروع الميزانيــة إلــى الجمعيــة
الوطنية.
وعلى الجمعية الوطنية أن تبت في رمانية ( )8أيام .وإوا لم تتم المصــادقة علــى الميزانيــة عنــد
انقضا هذه المدة ،يقرها رئيس الجمهورية تلقائيــا بـأمر قــانوني علــى أســا إيــرادات الســنة
المنصرمة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات اإلضافية .ويتلقى البرلمان في نهاية كل ســتة
( )6أشهر بيانا حول مصروفات األشهر الستة ( )6المنصرمة .وتقدم إليه الحســابات النهائيــة
لكل سنة مالية أرنا دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.
محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة األموال العمومية.
يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذلك النظام األساسي ألعضائها.

المادة ( 69جديدة):
تتصدر جدول أعمال الجمعية الوطنية مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة
واقتراحات القوانين التي صادقت عليها ،وولك وفق األسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصــص جلســة كــل أســبوع باألســبقية وبالترتيــب الــذي تحــدده الحكومــة لمناقشــة مشــاريع
واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل أسبوع وباألسبقية ألسئلة أعضا الجمعية الوطنية وأجوبة الحكومة.

المادة :70
يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد رمانيــة ( )8أيــام علــى األقــل ورالرــين ( )30يومــا علــى
األكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.
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لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقترا القانون لقرا ة رانية .فإوا صــادقت
الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في األجل المنصــوص عليــه فــي
الفقرة السابقة.

المادة :71
األحكام العرفية وحالة البوارئ يقرها رئــيس الجمهوريــة لمــدة أقصــاها رالرــين ( )30يومــا.
للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ،وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إوا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلبات االستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى األحكــام العرفيــة
وحالة البوارئ.

المادة :72
تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون ،كل إيضاحات تبلــب منهــا
بشأن تسييرها ونشاطها.

المادة :73
يقدم الوزير األول ســنويا ،فــي دورة نــوفمبر تقريــرا للجمعيــة الوطنيــة حــول نشــاط الحكومــة
للسنة المنصرمة ويعرض الخبوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.

المادة :74
يعتبر الوزير األول بالتضامن مع الوزرا  ،مســئوال أمــام الجمعيــة الوطنيــة ،وينــتج تعــريض
المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير األول بعد مداوالت مجلس الوزرا  ،مســؤولية الحكومــة عنــد االقتضــا أمــام
الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تبعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة .ويشــترط فــي
ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النوات أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه.
وال يقبل الملتمس إال إوا كان يحمل توقيع رلا أعضا الجمعية الوطنية على األقل.
ال يقع التصويت إال بعد رمان وأربعين ( )48ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

المادة ( 75جديدة):
يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابــة ،إلــى االســتقالة الفوريــة للحكومــة
وال يحصــالن إال بأغلبيــة نــوات الجمعيــة الوطنيــة ،وتحســب فقــط األصــوات المناوئــة أو
األصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير األعمــال الجاريــة إلــى أن يعــين رئــيس الجمهوريــة وزيــرا أول
وحكومة جديدين.
وإوا رفض ملتمس رقابة ،ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عــدا الحالــة
المبينة في الفقرة التالية:
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للوزير األول بعد مداولة مجلس الوزرا  ،أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية
للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة ،يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت علــى ملــتمس رقابــة مقــدم فــي
األربع والعشرين ( )24ســاعة الالحقــة ،طبقــا للشــروط الــواردة فــي الفقــرة األولـى مــن هــذه
المادة.

المادة :76
يؤجل عند االقتضا اختتام الدورات العادية وغيــر العاديــة شــرعا للــتمكن مــن تببيــق أحكــام
المادة ( )75من هذا الدستور.

المادة :77
إوا حدث تلييران للحكومة في أقل من ستة ورالرين ( )36شهرا على إرر تصــويت منــاوئ أو
ملتمس رقابة ،لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ،أن يحل هذه األخيرة.
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة ال تتجاوز أربعين ( )40يوما.
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خالل رالرة ( )3أسابيع بعد انتخابها.

الباب الخامس :حول المعاهدات واالتفاقيات الدولية
المادة :78
معاهدات السلم واإلتحادومعاهدات التجارة والمعاهدات واإلتفاقيات المتعلقة بــالتنظيم الــدولي،
وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناســخة أحكامــا وات طــابع تشــريعي وتلــك المتعلقــة
بحــــــدود الدولــــــة ،ك لهــــــا ال يمكــــــن التصــــــديق عليهــــــا إال بموجــــــب قــــــانون.
وال تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إال بعد تصديقها أو الموافقة عليها .فال صــحة لتنــازل
عن جز من األراضي اإلقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيــه عــن
طريق االستفتا .
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األخيــرة مــن المــادة الثانيــة( )2مــن هــذا الدســتور،
فاألغلبية المبلوبة هي أربع أخما ( )5/4األصوات المعبر عنها.

المادة ( 79جديدة):
إوا ما أعلن المجلس الدســتوري بنــا علــى طلــب مــن رئـيس الجمهوريــة أو رئــيس الجمعيــة
الوطنيــة أو رلــا ( )3/1النــوات ،أن التزامــا دوليــا يتضــمن بنــدا مخالفــا للدســتور ،توقــ
الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

المادة :80
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للمعاهدات أو اإلتفاقيات المصدقة أو الموافــق عليهــا كــذلك ســلبة أعلــى مــن ســلبة القــوانين
وولك فور نشرها ،شريبة أن يببق البرف الثاني المعاهدة أو االتفاقية.

الباب السادس :حول المجلس الدستوري
المادة ( :81جديدة):
يتكون المجلس الدستوري من تسعة ( )9أعضا فترة انتــدابهم تســع ( )9ســنوات غيــر قابلــة
للتجديد .يتم تجديد رلا ( )1/3أعضا المجلس الدستوري كل رالث ( )3سنوات.
يعــين رئــيس الجمهوريــة خمســة ( )5أعضــا أحــدهم بنــا علــى اقتــرا مــن زعــيم مؤسســة
المعارضة الديمقراطية ويعين الوزير األول عضوا واحدا( )1ويعين رئيس الجمعيــة الوطنيــة
رالرة ( )3أعضا  ،ارنان منهم يقتر أحدهما راني حزت معارض من حيا ترتيــب األحــزات
المعارضة األكثر عدد نوات في الجمعية الوطنية ويقتر الثاني رالا حــزت معــارض حســب
نفس الترتيب.
ال يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس ورالرين( )35سنة.
وال يجوز أن ينتمي أعضا المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية لألحــزات السياســية .كمــا
أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية رئــيس المجلــس الدســتوري مــن بــين األعضــا المعينــين مــن طرفــه.
ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

المادة :82
وظائ أعضــا المجلــس الدســتوري متعارضــة مــع وظــائ
ويحدد قانون نظامي التعارضات األخر .

عضــو الحكومــة أو البرلمــان،

المادة :83
يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخات رئيس الجمهوريــة وينظــر فــي الــدعاوي ويعلــن
نتائج االقتراع.

المادة ( 84جديدة):
يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخات النوات.

المادة :85
يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات االستفتا ويعلن نتائجها.
Page 18 sur 23

المادة ( :86جديدة):
تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها ،والنظــام الــداخلي للجمعيــة الوطنيــة
قبل تنفيذه ،وولك للبت في دستوريتها.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعيــة الوطنيــة ولثلــا ( )1/3نــوات الجمعيــة الوطنيــة،
تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحاالت الوارد وكرها في الفقرتين السابقتين ،على المجلس الدستوري أن يبــت فــي مــدة
شهر واحد .إال أنه بنا على طلــب رئــيس الجمهوريــة ،وفــي حالــة االســتعجال ،تخفــض هــذه
المدة إلى رمانية ( )8أيام.
وفي الحاالت نفسها ،يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة اإلصدار.
يخول المجلس الدستوري اختصــاص التعهــد فــي شــأن دعــو بعــدم الدســتورية أريــرت أرنــا
محاكمة ،وولك متى دفــع أحــد األطــراف بــأن القــانون الــذي يتوقـ عليــه مـ ل النــزاع يمــس
بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

المادة :87
ال يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلبة الشي المقضى به.
ال يقبل أي طعن فــي قــرارات المجلــس الدســتوري وهــي ملزمــة للســلبات العموميــة وجميــع
السلبات اإلدارية والقضائية.

المادة :88
يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري واإلجرا ات المتبعة أمامه وخاصة
اآلجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه.

الباب السابع :حول السلطة القضائية
المادة ( 89جديدة):
السلبة القضائية مستقلة عن السلبة التشريعية والسلبة التنفيذية.
رئيس الجمهورية هو الضامن الستقالل القضا .
ويساعده في ولك المجلس األعلى للقضا الذي يرأسه.
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يتأل المجلس األعلى للقضا من تشكيلتين إحداهما مختصة فــي القضــا الجــالس واألخــر
مختصة في قضاة النيابة العامة.
ومع مراعاة مبدأ استقاللية القضا  ،يحدد قانون نظامي النظام األساسي للقضاة وقواعد تنظيم
وسير المجلس األعلى للقضا .

المادة :90
ال يخضع القاضي إال للقانون وهو محمي في إطار مهمته من كل أشــكال الضــلط التــي تمــس
نزاهة حكمه.

المادة :91
ال يعتقل أحد ظلما .فالسلبة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احتــرام هــذا المبــدإ
في نباق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الثامن :حول محكمة العدل السامية
المادة ( 92جديدة):
تنشأ محكمة عدل سامية.
وتتشكل من أعضا منتخبين ،من بين أعضا الجمعية الوطنية ،بعد كــل تجديــد عــام وتنتخــب
رئيسا من بين أعضائها.
يحدد قانون نظامي ،تشكيل محكمة العدل السامية ،وقواعد سيرها وكذلك اإلجــرا ات المتبعــة
أمامها.

المادة ( 93جديدة):
ال يكون رئيس الجمهورية مســؤوال عــن أفعالــه أرنــا ممارســة ســلباته إال فــي حالــة الخيانــة
العظمى.
ال يتهم رئيس الجمهوريــة إال مــن طــرف الجمعيــة الوطنيــة التــي تبــت بتصــويت عــن طريــق
االقتراع العلني وباألغلبية المبلقة ألعضائها.
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير األول وأعضا الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خالل تأديــة وظــائفهم والتــي
تكي على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابهــا وتببــق علــيهم اإلجــرا ات المحــددة أعــاله فــي
حالة الت مر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
وفي الحاالت المحددة في هذه الفقــرة تكــون محكمــة العــدل الســامية مقيــدة بتحديــد الجــرائم أو
الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها فــي القــوانين الجنائيــة النافــذة وقــت وقــوع تلــك
األفعال.
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الباب التاسع :حول المؤسسات االستشارية
المادة ( 94جديدة):
ينشأ لد رئيس الجمهورية ،محل المجلس اإلسالمي األعلــى ووســيط الجمهوريــة والمجلــس
األعلى للفتو والمظالم كما تحددها النصوص المعمول بهــا ،مجلــس أعلــى للفتــو والمظــالم
يتشكل من تسعة ( )9أعضا .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضا المجلس األعلــى للفتــو والمظــالم لفتــرة انتــدات
مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكل المجلــس األعلــى للفتــو والمظــالم بإصــدار الفتــاو  ،أي اآلرا الفقهيــة ،طبقــا لتعــاليم
المذهب المالكي.
يستقبل مبالبات المواطنين المتعلقة بخصومات عالقة ،وولك فــي إطــار عالقــاتهم مــع إدارات
الدولة ،والمجموعات العمومية اإلقليمية والمؤسســات العموميــة أو أيــة هيئــة تضــبلع بمهمــة
المرفق العمومي.
ليس للمجلس األعلى للفتو والمظالم أن يتدخل في نزاع معروض أمام محكمة وال أن يشكك
في تأسيس حكم قضائي ،لكن له أن يتوجه بتوصيات إلى الهيئة المعنية.
لرئيس الجمهورية وللحكومة البلب من المجلــس األعلــى للفتــو والمظــالم إبــدا رأي حــول
مسألة فقهية أو منازعات بــين المــواطنين واإلدارة .ويحــال الــرأي المــذكور فــي غضــون 15
يوما.
يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل المجلس األعلى للفتو والمظالم.

المادة ( 95جديدة):
يعبي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي رأيا في مشاريع القــوانين واألوامــر القانونيــة
أو المراسيم وكذا اقتراحات القوانين وات البابع االقتصادي واالجتمــاعي والبيئــي ،والمحالــة
إليه من طرف رئيس الجمهورية.
للمجلس االقتصادي واالجتمــاعي والبيئــي أن يعــين أحــد أعضــائه إلبــدا رأي المجلــس أمــام
الجمعية الوطنية في مشروع أو اقترا قانون أحيل إليه.

المادة ( 96جديدة):
لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس االقتصادي واالجتمــاعي والبيئــي فــي كــل مســألة وات
طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي تهم الدولة.
يحدد قانون نظامي تشكيلة وقواعد سير عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

المادة ( 97جديدة):
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان هي الهيئة االستشارية المستقلة لترقية وحماية حقوق اإلنسان.
يحدد قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وسيرعمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
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الباب العاشر :حول المجموعات اإلقليمية
المادة ( :98جديدة):
المجموعات اإلقليمية للجمهورية هي البلــديات والجهــات .تنشــأ كــل مجموعــة إقليميــة أخــر
بقانون.
تدار المجموعات اإلقليمية للجمهورية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبــة وفــق الشـروط
التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر :حول مراجعة الدستور
المادة ( 99جديدة):
يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضا البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
ال ينــاقأ أي مشــروع مراجعــة مقــدم مــن طــرف البرلمــانيين إال إوا وقعــه علــى األقــل رلــا
)(1/3النوات.
ال يقدمأي مشروع مراجعة لالستفتا إال إوا صوت عليه رلثا ) (2/3أعضــا الجمعيــة الوطنيــة
ليتسنى تقديمه لالستفتا .
ال يجوز الشروع في أي إجرا يرمي إلى مراجعة الدستور ،إوا كان يبعــن فــي كيــان الدولــة
أو ينال من حوزة أراضــيها أو مــن الصــبلة الجمهوريــة للمؤسســات أو مــن البــابع التعــددي
للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوت الديمقراطي على السلبة والمبدأ المالزم له الــذي
يحدد مدة والية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة ،وولــك طبقــا لمــا
تنص عليه المادتان  26و 28المذكورتان سالفا.

المادة :100
تعتبر مراجعــة الدســتور نهائيــة إوا نالــت األغلبيــة البســيبة مــن األصــوات المعبــر عنهــا فــي
االستفتا .

المادة ( :101جديدة):
ال يقدم مشروع المراجعة لالستفتا إوا قــرر رئــيس الجمهوريــة أن يعرضــه علــى البرلمــان.
وفــي هــذه الحالــة ال يصــادق علــى مشــروع المراجعــة مــا لــم يحصــل علــى أغلبيــة رالرــة
أخما ( )3/5األصوات المعبر عنها.

الباب الثاني عشر :ترتيبات ختامية
المادة ( 102جديدة):
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يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ما لم تعدل طبقا
للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند االقتضا  ،من أجل مبابقتها مع الحقوق والحريات
الدستورية في أجل ال يتعد رالث( )3سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون
الدستوري.
وفى حالة عدم إجرا التعديالت المقررة في الفقرة السابقة في اآلجال المحددة ،يجوز ألي
شخص أن يبعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري .وال يمكن تببيق
الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها.
ينفذ هذا القانون على أسا

أنه دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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