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يعين أعضاء المجلس الدزتوري بقرارات من طرف كل من رُيس الجمووريٌ ورُيس  : (1) المادة

الجمعيٌ الوطنيٌ ورُيس مجلس السيوخ . ويعين رُيس المجلس الدزتوري بقرار من رُيس الجمووريٌ 

األعضاء الذين عينوم . وتنسر قرارات تعيين رُيس وأعضاء المجلس الدزتوري ؽً الجريدة من بين 

 . الرزميٌ

عضوان -يعين أعضاء المجلس الدزتوري علٍ النخو التالً َمن خيث مدة اِنتداب :  : (2) المادة

من  أعوام يعين رُيس الجمووريٌ عضوا 9وعضوان لمدة -أعوام  6وعضوان لمدة -أعوام  3لمدة 

أعوام . بينما يعين  3أعوام وعضوا لمدة  9كل مجموعٌ . ويعين رُيس الجمعيٌ الوطنيٌ عضوا لمدة 

 . أعوام 6رُيس مجلس السيوخ عضوا لمدة 

يؤدي األسذاص المعينون للمجلس الدزتوري اليمين أمام رُيس الجمووريٌ قبل  : (3) المادة

القدير أن يقوموا بوظاُؾوم بكل إذّص وان يمارزوها بكل ازتّموم وظاُؾوم . ويقزمون باهلل العلً 

تجرد ؽً إطار اخترام الدزتور وان يكتموا زر المداوِت والتشويت وان يتجنبوا إبداء أي موقف 

 علنً وإِ يعطوا أيٌ ازتسارة خول القضايا المتعلقٌ بشّخيٌ المجلس . ويخرر عقد بأداء اليمين هذا

. 

ظاُف عضو المجلس الدزتوري مع كل من وظاُف عضو الخكومٌ أو تتعارض و : (4) المادة

البرلمان أو المجلس اِقتشادي واِجتماعً . ويعتبر أعضاء الخكومٌ والبرلمان أو المجلس 

اِقتشادي واِجتماعً الذين يعينون ؽً المجلس الدزتوري قد اذتاروا هذه الوظاُف األذيرة َ إذا لم 

األيام الثمانيٌ التً تلً تعيينوم . ويعين أسذاص آذرون ؽً وظاُف يعبروا عن رغبٌ مذالؾٌ ؽً 

أعضاء المجلس الدزتوري الذين يعينون ؽً وظاُف خكوميٌ أو ينتذبون ؽً إخدى جمعيتً البرلمان 

 . أو يعينون أعضاء ؽً المجلس اِقتشادي واِجتماعً

ظيؾٌ عموميٌ وِ يمكن أن يتلقوا ِ يمكن أن يعين أعضاء المجلس الدزتوري ؽً آيٌ و : (5) المادة

 . أي ترقيٌ باألؽضليٌ إذا كانوا موظؾين عموميين َ وذلك طيلٌ مدة مزاولتوم لوظاُؾوم

يتلقٍ رُيس وأعضاء المجلس الدزتوري علٍ التوالً عّوة وامتيازات تخدد بوازطٌ  : (6) المادة

 . لدزتوريمرزوم يتذذ من طرف مجلس الوزراء بناء علٍ اقتراح من المجلس ا

يخدد مرزوم يتذذ ؽً مجلس الوزراء بناء علٍ اقتراح من المجلس الدزتوري َ  : (7) المادة

اِلتزامات المؾروضٌ علٍ أعضاء المجلس َ وذلك من اجل ازتقّليٌ وظاُؾوم وسرؽوا . ويجب أن 



م َ من تضم هذه اِلتزامات ذشوشا منع أعضاء المجلس الدزتوري َ طيلٌ مدة مزاولتوم لوظاُؾو

اتذاذ أي موقف علنً خول القضايا التً كانت َ أو يمكن أن تكون موضع قرارات من المجلس أو أن 

 . يقدموا ازتسارة عن القضايا نؾزوا

أيام علٍ األقل قبل انتواء  8يقام بتعيين أسذاص مكان أعضاء المجلس الدزتوري  : (8) المادة

 . مواموم

زتوري أن يزتقيل عن طريق توجيى رزالٌ بوذا السأن إلٍ يمكن لعضو المجلس الد : (9) المادة

المجلس ويتم تعيين ذلف لى ذّل السور الذي ازتقال ؽيى كأذر اجل وتشبد اِزتقالٌ ناؽذة اعتبارا 

 . من تارير تعين الذلف

يعتبر المجلس الدزتوري َ عند اِقتضاء َ أي عضو من أعضاُى يكون مارس نساطا  : (10) المادة

وظيؾٌ أو توكيّ انتذابيا يتعارض مع شؾٌ عضو ؽً المجلس أو ِ يكون متمتعا بخقوقى  أو قبل

 . أيام 8المدنيٌ أو الزيازيٌ َ مزتقيّ تلقاُيا . وعندُذ يقام بتعيين ذلف لى ذّل 

أعّه علٍ أعضاء المجلس الدزتوري الذين  01تطبق القواعد الواردة ؽً المادة  : (11) المادة

 . بدنً داُم َ بشؾٌ نواُيٌ من ممارزٌ وظاُؾوميمنعوم عجز 

أعّه علٍ أعضاء المجلس الدزتوري الذين  01تطبق القواعد الواردة ؽً المادة  : (12) المادة

 . يمنعوم عجز بدنً داُم َ بشؾٌ نواُيٌ من ممارزٌ وظاُؾوم

لٍ ازتدعاء من يجتمع المجلس الدزتوري بناء علٍ ازتدعاء من رُيزى أو بناء ع : (13) المادة

 . العضو األكبر زنا ؽً خالٌ إذا ما عاق رُيزى عاُق

مزتسارين علٍ األقل َ ما عدا  4تتذذ قرارات وأراء المجلس الدزتوري من طرف  : (14) المادة

 . خالٌ القوة القاهرة المّخظٌ سرعا ؽً المخضر

من المجلس الدزتوري تنظيم يخدد مرزوم يتذذ ؽً مجلس الوزراء بناء علٍ اقتراح  : (15) المادة

 . األمانٌ العامٌ والنظام المالً للمجلس

تزجل اِعتمادات الضروريٌ لزير المجلس الدزتوري ؽً الميزانيٌ العامٌ . رُيس  : (16) المادة

 . المجلس الدزتوري هو األمر بشرف النؾقات

ا من طرف البرلمان إلٍ المجلس يخيل الوزير األول القوانين النظاميٌ التً يتم إقراره : (17) المادة

الدزتوري وتبين رزالٌ اإلخالٌ َ عند اِقتضاء خالٌ اِزتعجال وتخال النظم وتعديّت النظم التً يتم 

 . إقرارها من طرف إخدى الجمعيتين إلٍ المجلس الدزتوري من طرف رُيس الجمعيٌ



لٍ مبادرة من البرلمانيينَ يتعود المجلس َ عندما يتم عرض قانون عليى بناء ع : (18) المادة

بوازطٌ رزالٌ أو عدة رزاُل تتضمن بشؾٌ إجماليٌ توقيعات علٍ األقل ثلث النواب أو السيوخ. 

(  2)الؾقرة  86و 79ويطلع المجلس الدزتوري الذي تم عرض القضيٌ المذكورة عليى طبقا للمادتين 

ٌ الوطنيٌ ومجلس السيوخ .ويطلع من الدزتور ؽورا رُيس الجمووريٌ والوزير األول ورُيس الجمعي

 . هؤِء اآلذرون أعضاء الجمعيتين

يتم تقييم المطابقٌ للدزتور بناء علٍ تقرير من عضو ؽً المجلس ؽً اآلجال المخددة  : (19) المادة

 من الدزتور 86من المادة  3بوازطٌ الؾقرة 

 . يٌيزبب إعّن المجلس الدزتوري وينسر ؽً الجريدة الرزم : (20) المادة

ينوً نسر إعّن المجلس الدزتوري َ الذي يتخقق بموجبى من أن ترتيبا معينا ِ  : (21) المادة

 . يذالف الدزتور َ تعليق اجل اإلشدار

ؽً خالٌ إعّن المجلس أن القانون المعروض عليى يتضمن ترتيبا مذالؾا للدزتور وِ  : (22) المادة

 . القانون ِ يمكن إشدارهيمكن ؽشلى عن مجموع القانون َ ؽان هذا 

ؽً خالٌ إعّن المجلس الدزتوري أن القانون المعروض عليى يتضمن ترتيبا مذالؾا  : (23) المادة

للدزتور يمكن ؽشلى عن مجموع القانون َ ؽانى يمكن لرُيس الجمووريٌ أما أن يشدر هذا القانون َ 

جديدة للقانون وؽً خالٌ إعّن المجلس بازتثناء هذا الترتيب َ وأما أن يطلب من الػرؽتين قراءة 

الدزتوري أن النظام البرلمانً المخال إليى يتضمن ترتيبا مذالؾا للدزتور, ؽان هذا الترتيب ِ يمكن 

 . تطبيقى من طرف الجمعيٌ التً شوتت عليى

 ( من الدزتور َ ؽان الوزير 2)الؾقرة  59ؽً الخاِت المنشوص عليوا ؽً المادة  : (24) المادة

 . األول هو الذي يتولٍ عرض المزالٌ علٍ المجلس الدزتوري

أيام عندما  8المجلس الدزتوري ؽً خكمى ؽً اجل سور . ويذؾض هذا األجل إلٍ  : (25) المادة

 . يعلن الوزير األول خالٌ اِزتعجال

يمً يّخظ المجلس الدزتوري َ بوازطٌ إعّن مزبب َ الطابع التسريعً أو التنظ : (26) المادة

 . للترتيبات المقدمٌ إليى

من الدزتور َ ؽان مناقسات  62من المادة  3ؽً الخالٌ المنشوص عليوا ؽً الؾقرة  : (27) المادة

اقتراح القانون أو التعديل الذي عارضتى الخكومٌ علٍ أزاس الّقبوليٌ تعلق ؽورا . وإذا أكد رُيس 

لذّف الجمعيٌ المعنيٌ الّقبوليٌ َ ؽانى يعلن أن اقتراح القانون أو التعديل غير مقبول . وؽً خالٌ ا



بين الخكومٌ ورُيس الجمعيٌ المعنيٌ َ ؽان رُيس الجمووريٌ الذي يطلع بدون تأذير من طرف إخدى 

 . الزلطتين يقوم بعرض المزالٌ علٍ المجلس الدزتوري

 . أيام 8يشدر المجلس تشريخا مبررا وشريخا ذّل  : (28) المادة

 . وللوزير األوليبلؼ هذا التشريد لرُيس الجمعيٌ المعنيٌ  : (29) المادة

يخدد القانون النظامً المتعلق بانتذاب رُيس الجمووريٌ شّخيات المجلس  : (30) المادة

 . الدزتوري ؽً هذا المجال

من الدزتور من  41عندما تطلب الخكومٌ َ ؽً الخالٌ المنشوص عليوا ؽً المادة  : (31) المادة

َ ؽان المجلس الدزتوري يبت ؽً هذا األمر  المجلس الدزتوري أن يتخقق من إعاقٌ رُيس الجمووريٌ

 . باألغلبيٌ المطلقٌ لألعضاء المكونين لى

يبلؼ وزير الداذليٌ َ دونما تأذير َ إلٍ الجمعيٌ المعنيٌ أزماء األسذاص الذين يعلن  : (32) المادة

الميّد انتذابوم . وتوضع مخاضر اللجان المكلؾٌ باإلخشاء التً يرؽق الخاكم بوا نزذٌ من سوادة 

وسوادة تبريز المنتذبين وذلؾاءهم َ تخت تشرف األسذاص المزجلين ؽً اللواُد اِنتذابيٌ 

أيام . وبعد انقضاء هذا األجل َ ؽان  01واألسذاص الذين ازتمر إعّن ترسخوم وذلك طيلٌ 

وبناء  المخاضر وملخقاتوا تودع لدى وثاُق المقاطعٌ . وِ يمكن إخالتوا إِ إلٍ المجلس الدزتوري

 . علٍ طلب منى

يمكن اِعتراض علٍ انتذاب ناُب أو عضو ؽً مجلزً السيوخ أمام المجلس  : (33) المادة

الدزتوري طيلٌ اِيام العسرة المواليٌ إلعّن نتاُح اِقتراع ويخق لكل سذص مزجل علٍ اللواُد 

 ا َ أن يعترضوا علٍ اِنتذاباِنتذابيٌ للداُرة التً تم ؽيوا اِنتذاب َ وكذا األسذاص الذين ترسخو

. 

ِ يمكن أن يتعود المجلس الدزتوري إِ عن طريق طلب مكتوب إلٍ األمانٌ العامٌ  : (34) المادة

للمجلس أو إلٍ الخاكم . ويبلؼ الخاكم األمانٌ العامٌ عن طريق برقيٌ ويتولٍ نقل الطلب الذي اسعر بى 

يٌ المعنيٌ خول الطلبات التً أرزلت إليى أو التً اسعر . ويقدم األمين العام للمجلس رايٌ ؽورا للجمع

 . بوا

يجب أن تختوي الطلبات علٍ ازم المتقدم للطلب ولقبى وشؾتى وأزماء المنتذبين  : (35) المادة

المطعون ؽً انتذابوم وأوجى النقص المتذذة ذريعٌ . ويجب علٍ شاخب الطلب أن يلخق بطلبى 

يمكن للمجلس َ بشؾٌ ازتثناُيٌ َ أن يعطيى مولٌ لتقديم جزء من تلك الوثاُق المقدمٌ لدعم أدلتى . و

 . الوثاُق . ليس للطلب اثر تعليقً وهو معؾً من جميع التكاليف المتعلقٌ بالطابع والتزجيل



أقزام مكونٌ كلوا من عضوين معينين عن طريق القرعٌ .  3يكون المجلس ؽً داذلى  : (36) المادة

 . ون ؽيوا األعضاء المعينون من قبل نؾس الزلطٌ مجتمعين ؽً نؾس القزمويتم ذلك بطريقٌ ِ يك

يزند الرُيس درازٌ الطلب َ ؽور تزلمى َ ألخد األقزام ويعين مقررا يمكن اذتياره  : (37) المادة

 . من بين أعضاء القزم

ؽً مقدور تخقق األقزام ؽً القضايا المكلؾٌ بوا والمقدمٌ أمام المجلس إِ انى  : (38) المادة

المجلسَ دون تخقيق خضوري مزبقَوبقرار مبررَ رؽض الطلبات غير المقبولٌ أو التً ِ تتضمن 

 . . زوى اعتراضات يتضد إِ تأثير لوا علٍ نتاُح اِنتذاب ويبلؼ القرار ؽورا للجمعيٌ المعنيٌ

عند اِقتضاء َ  يبلؼَ ؽً الخاِت األذرى َعضو البرلمان المعترض علٍ انتذابى أو : (39) المادة

ذلؾى .ويعطيى القزم مولٌ بػيٌ اِطّع علٍ الطلب والوثاُق لدى األمانٌ العامٌ وإبداء مّخظاتوم 

 .كتابيا

ترؽع القضيٌ َ ؽور ازتّم تلك المّخظات أو عند انقضاء المولٌ المذششٌ إلبداُوا  : (40) المادة

 . ؼ القضيٌ مباسرة للجمعيٌ المعنيٌَ إلٍ المجلس الذي يبت ؽيوا عن طريق قرار مبرر وتبل

يمكن للمجلس َ عندما يخكم لشالد طلب ماَوخزب الخاِت َإلػاء اِنتذاب  : (41) المادة

 . المعترض عليوا أو تعديل إعّن لجنٌ اإلخشاء أو إعّن نجاح المرسد المنتذب بشؾٌ زليمٌ

روا بإجراء تخقيق والمطالبٌ بكاؽٌ يمكن للمجلس واألقزامَ عند اِقتضاء َ أن يأم : (42) المادة

الوثاُق والتقارير المتعلقٌ باِنتذاب . يعود إلٍ المقرر بازتقبال تشريخات السوود الذين يؤدون 

أيام إليداع مّخظاتوم  3اليمين ويعد المقرر مخضرا يبلؼ بى المعنيون الذين يخشلون علٍ ؽترة مدتوا 

 .كتابيا

ألقزام أن يعود إلٍ واخد من أعضاُوم أو أي سذص أذر مؤهل يمكن للمجلس أو ا : (43) المادة

 .لذلكَ بالقيام ؽً عين المكانَ بتخريات أذرى

يتمتع المجلس الدزتوريَللنظر ؽً القضايا المقدمٌ إليىَ بشّخيٌ الخكم ؽً كل  : (44) المادة

ر إِ ؽيما يتعلق قضيٌ وازتثناء يبرز عند درازٌ الطلب.وؽً هذه الخالٌ ِ يكون لقراره من تأثي

 .باِنتذاب الذي بت ؽيى

يبت المجلس الدزتوري ؽً قانونيٌ انتذاب شاخب الخق أو ذلؾى بػض النظر عن  : (45) المادة

 .خالٌ عدم جواز انتذاب شاخب الخق التً تظور ؽيما بعد



لؼ بكل يزتسار المجلس الدزتوري من قبل الخكومٌ خول تنظيم عمليات اِزتؾتاء ويب : (46) المادة

 .إجراء ؽً هذا المجال ؽورا

يمكن للمجلس إبداء مّخظات خول ُِخٌ المنظمات المؤهلٌ ِزتذدام وزاُل الدعايٌ  : (47) المادة

 .الرزميٌ

يمكن للمجلس َ بمواؽقٌ الوزراء المذتشين َ أن يعين مندوبا أو عدة مناديب من بين  : (48) المادة

 . ً عين المكانالقضاة ويكلؾوم بمتابعٌ العمليات ؽ

 .يتولٍ المجلس مباسرة مراقبٌ اإلخشاء العام : (49) المادة

ينظر المجلس ؽً كاؽٌ المطالبات ويبت ؽيوا. يخق للمجلس الدزتوريَ ؽً خالٌ  : (50) المادة

مّخظٌ وجود مذالؾات ؽً زير العمليات َ أن يقررَ بالنظر إلٍ طبيعٌ هذه المذالؾات وذطورتواَ 

 .يتطلب اإلبقاء علٍ تلك العمليات أو النطق بإلػاُوا كليا أو جزُيا إذا كان األمر

يعلن المجلس نتاُح اِزتؾتاء. ويذكر هذا اإلعّن ؽً المرزوم المتضمن إشدار  : (51) المادة

 .القانون المشادق عليى من قبل السعب

الخاِت الواردة ؽً المجلس مباسرة عندما يطلب منى رُيس الجمووريٌ ازتسارة ؽً  : (52) المادة

 .من الدزتور 39الؾقرة األولٍ من المادة 

يقدم رأيا خول تواؽر السروط المطلوبٌ ؽً النص المسار إليى ؽً المادة الزابقٌ.يزبب  : (53) المادة

 .هذا الرأي وينسر

يبلؼ رُيس الجمووريٌ المجلس الدزتوري باإلجراءات التً يزمع اتذاذها. ويذبره  : (54) المادة

 .لمجلس الدزتوري برأيى ؽوراا

يكمل المجلس الدزتوري َعن طريق نظامى الداذلً َ قواعد اإلجراءات الواردة ؽً  : (55) المادة

الباب الثانً من هذا األمر القانونً . وزيخددَمن بين ترتيبات أذرى َ الظروف التً تتم ؽيوا 

اشٌ تخت قيادة سذص مؤهل َ غير وذ 43و 42التخريات وإجراءات التخقيق الواردة ؽً المادتين 

 .خاُز علٍ شؾٌ عضو ؽً المجلس

تختؾظ المخكمٌ العليا بملؾات النزاعات المتعلقٌ بانتذاب النواب وأعضاء مجلس  : (56) المادة

 .والتً لم تبت ؽيوا قبل تنشيب المجلس الدزتوري0992ابريل 21السيوخ المنظمٌ قبل 



من الدزتور إِ بعد  86و 62ٌ للمجلس الدزتوري ؽً المادتين ِ تبدأ اآلجال الممنوخ : (57) المادة

 .يوما من تنشيب كاؽٌ األعضاء 05

 . ينسر هذا األمر القانونً خزب إجراءات اِزتعجال وينؾذ باعتباره قانونا للدولٌ : (58) المادة

 الرُيس العقيد معاويٌ ولد زيدى اخمد طابع التوقيع :  

 


