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 الدستور الفرنسي
 هذا النص المترجم للغة العربية

 هو النص الكامل لدستور الجمهورية الخامسة
 1958 سنةأآتوبر  4والصادر في 

 2008 سنة جويلية 23طرأت عليه في وحتى آخر التعديالت التي 
 
 

 :1958سنة  جوان 3لقانون الدستوري الصادر في اتطبيق في ى ما اقترحته حكومة الجمهورية بناء عل
 وبناء على موافقة الشعب الفرنسي؛ 

 :أصدر رئيس الجمهورية القانون الدستوري الذي ينص على ما يلي
 

 الديباجة
 

 و ثبتتهاوأ 1789بحقوق اإلنسان وبمبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعالن  ا تمسكهيعلن الشعب الفرنسي رسمًي
 .2004وآذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام  ،1946ديباجة دستور عام  أتمتها

 
اليم الواق         نح األق ة تم إن الجمهوري ر مصيرها ف ا وراء   وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقري ة فيم ع

ةالبحر  ة  و المعرب ا المشترآة من الحري ل العلي ى المث وم عل دة تق ا مؤسسات جدي ي االنضمام إليه ا ف عن إرادته
 .والمساواة واإلخاء وتنشأ بما يحقق تطورها الديمقراطي

 
 المادة األولى

 
انون دون     تكفل مساواة جميع غير قابلة للتجزئة،علمانية ديمقراطية اجتماعية فرنسا جمهورية  ام الق واطنين أم الم

 .وتنظيمها ال مرآزي. و تحترم جميع المعتقدات ،تمييز يقوم على األصل أو العرق أو الدين
ائ يضمن ة والوظ ات االنتخابي د الوالي ي تقل اء والرجال ف ين النس اواة ب انون المس ة الق ذا ممارس ة، وآ ف االنتخابي
 .ليات المهنية واالجتماعيةوؤالمس

 

 في السيادة: لالباب األو
 

 )2( المادة
 

 .لغة الجمهورية هي الفرنسية
 .األزرق واألبيض واألحمر :وطن هو العلم المتكون من ثالثة ألوانال شعار

 ".المارسييز"النشيد الوطني هو 



 
 ".الحرية والمساواة واإلخاء"شعار الجمهورية هو 

 .حكومة الشعب بالشعب ولصالح الشعب: مبدؤها
 

 )3(المادة 
 
 .االستفتاء بواسطةممثليه  عن طريقسيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها ال

 .حق ممارسة السيادة الوطنيةب يستأثروال يجوز ألي فئة من الشعب أو ألي فرد أن 
ا في الدستور      يمكن أن يكون االقتراع مباشًر ا ا عامً ويكون دائمً  . ا أو غير مباشر وفق الشروط المنصوص عليه

 .اوسرًي عادالو
انون  وف ر ناخب   ،ق الشروط المحددة في الق واطن  آل  ايعتب غ  فرنسي  م ع سن الرشد من الجنسين و     بل ه   يتمت بحقوق

 .المدنية والسياسية
 

 )4(المادة 
 

ويتعين . وهي تتكون وتمارس نشاطها بكل حرية. تساهم األحزاب والمجموعات السياسية في التعبير عن االقتراع
 .نية والديمقراطيةعليها احترام مبادئ السيادة الوط

 .تشارك في تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة الثانية من المادة األولى وفق الشروط التي يحددها القانونآما 
اة         ي الحي ية ف ات السياس زاب والمجموع ة لألح ارآة العادل ن اآلراء والمش ر ع ي التعبي ة ف انون التعددي ل الق يكف

 .الديمقراطية لألمة
 

 الجمهوريةرئيس : الباب الثاني
 

 )5(المادة 
 

ذلك استمرار    ،يس الجمهورية على احترام الدستوريسهر رئ ويضمن عبر تحكيمه انتظام سير السلطات العامة وآ
 .بقاء الدولة

 .ووحدة األرض واحترام المعاهدات وهو الضامن الستقالل الوطن
 

 )6(المادة 
 
 .المباشرنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات باالقتراع العام ُي

 .أآثر من واليتين متتابعتين أن يتقلدال يجوز ألي رئيس جمهورية 
 .قانون أساسي بواسطةطرق تطبيق هذه المادة  تتحدد

 
 )7( المادة

 
ى        . نتخب رئيس الجمهورية باألغلبية المطلقة لألصواتُي ة األول ة في الجول ذه األغلبي ى ه وإذا لم يتم الحصول عل

ين    . بعد أربعة عشر يوما ولة ثانية لإلقتراعجمن االقتراع، يتم إجراء  ين المرشحين االثن  –وتجري اإلعادة فقط ب
اللذين حصال على أآبر عدد من األصوات في      –بعد انسحاب المرشحين األآثر أفضلية في األصوات إن وجدوا 

 .الجولة األولى
 .ويبدأ االقتراع بناء على دعوة من الحكومة



 
ين يومً     مدة ال تقل عن عشرين يوًم الرئيس الجديد في ُينتخب ى خمسة وثالث د عل اء صالحيات    ا وال تزي ل انته ا قب

 .الرئيس الحالي
ة  ي حال اًء شغورف ه المجلس الدستوري بن انع يثبت ان أو حصول م ة ألي سبب آ يس الجمهوري ى منصب رئ  عل
هورية، باستثناء تلك المنصوص فصل فيه باألغلبية المطلقة ألعضائه، فإن مهام رئيس الجممن الحكومة وُي إشعار

ا، وإذا حدث لرئيس مجلس  الالحق ذآرهما، يمارسها رئيس مجلس الشيوخ مؤقَت )12 (و )11(عليها في المادتين 
 .تتولى ممارسة هذه المهام  الحكومة فإندون أدائه هذه المهام،  يحولالشيوخ أيضا مانع 

يس    المنصب أو عندما يصرح المجلس الدستور شغوروفي حال  راع النتخاب رئ ي بأن المانع نهائي، يجري االقت
ل عن عشرين يومً      –ما عدا في حالة القوة القاهرة التي يثبتها المجلس الدستوري  –جديد  دة ال تق د  في م ا وال تزي

 .لمانعا نهائيا بوجودأو التصريح  الشغورا من بداية على خمسة وثالثين يوًم
ن       و حاتترشق آخر أجل إليداع الوإذا حدث خالل السبعة أيام التي تسب د أعل ان ق ذي آ أن توفي أحد األشخاص ال

ه           في غضون الثالثين يوًم انع، فإن ه م ي بالترشيح أو حدث ل راره العلن اريخ ق ذا الت لمجلس  ل يجوز ا التي سبقت ه
 .االنتخاب تأجيلالدستوري 

اة  ال وف ي ح إن       و ف انع ف ه م دث ل ى، أو ح ة األول ل الجول حين، قب د المرش ل   أح ن تأجي توري يعل س الدس المجل
 .االنتخاب

ل أي انسحاب محتمل         حدوثوفاة أو وفي حال  ى قب ة األول مانع ألحد المرشحين االثنين األآثر أفضلية في الجول
ات االنت   ي ة العملي د       صرح المجلس الدستوري بوجوب إجراء آاف ذلك الحال عن د وآ ة من جدي اة أو حدوث   خابي وف

 .ن اللذين ستجري بينهما اإلعادةمانع ألحد المرشحين االثني
ادة    المجلس الدستوري وفًق إشعاريتم  األحوالوفي جميع  ة من الم الالحق   )61(ا للشروط المحددة في الفقرة الثاني

ديم المرشح    ا للشروط  ذآرها أو وفقً  ادة         الخاصة بتق ه في الم انون األساسي المنصوص علي ي يحددها الق  )6(الت
 .السابق ذآرها
 ىالمواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والخامسة، شريطة أال يجر    يؤجلجلس الدستوري أن ويجوز للم

رة   . ا بعد قرار المجلس الدستورياالقتراع في مدة تفوق خمسة وثالثين يوًم ذه الفق وإذا ترتب على تطبيق أحكام ه
ى        تأجيل االنتخاب إلى ما بعد انتهاء الرئيس الحالي من ممارسة صالحيات   ه حت ر يبقى في وظيفت ذا األخي إن ه ه ف

 .يخلفهسإعالن من 
ادتين    ق الم ادة   )50(و  )49(ال يجوز تطبي اء     )89(وال الم ة أو     شغور من الدستور أثن يس الجمهوري منصب رئ

 .رئيس الجمهورية وانتخاب خلفه لدىمانع  نهائيا بوجودأثناء الفترة الممتدة بين التصريح 
 

 )8(المادة 
 

 .على تقديم هذا األخير استقالة الحكومة وينهي مهامه بناًء الوزير األولالجمهورية يعين رئيس 
 .الوزير األولعلى اقتراح من  ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم بناًء

 
 )9(المادة 

 
 .مجلس الوزراءرئاسة رئيس الجمهورية  يتولى



 
 )10(المادة 

 
ال ا التالية ن خالل الخمسة عشر يوًمرئيس الجمهورية القواني يسن ى        النتق ة إل ه بصفة نهائي انون المصادق علي الق

 .الحكومة
وال يجوز رفض  . ويجوز له قبل انقضاء هذا األجل أن يطلب من البرلمان إعادة النظر في القانون أو بعض مواده

 .إعادة النظر هذه
 

 )11(المادة 
 

ة خالل   على اقتراح م يجوز لرئيس الجمهورية بناًء اءً   جلسات ن الحكوم ان أو بن راح مشترك من      البرلم ى اقت عل
ة       على في الجريدة الرسمية أن يعرض ُينشرالمجلسين  انون يتضمن تنظيم السلطات العام االستفتاء أي مشروع ق

ي تساه   ك   أو اإلصالحات المتعلقة بالسياسة االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية لألمة وبالمرافق العامة الت م في ذل
دة دون أن  ى معاه ديق عل رخيص بالتص ى الت دف إل ارضأو يه اًر تتع ب آث د ترت تور ق ع الدس ير م ى س ا عل

 .المؤسسات
اءً   تفتاء بن رة بيانً         وإذا تم تنظيم االس ذه األخي ة تعرض ه راح من الحكوم ى اقت ام آل مجلس يكون متبوعً     عل ا ا أم

 .بمناقشة
ع د يق ى أح تفتاء عل راء االس ن خُ ا المواضيع إج ادرة م ى مب اء عل ى بن رة األول ي الفق ا ف ار إليه مس أعضاء لمش

ة      البرلمان وتأييد من عُ  وائم االنتخابي اخبين المسجلين في الق راح      وتأ. شر الن ادرة شكل اقت ذه المب انون وال  خذ ه ق
 .يمكن أن يتناول موضوعها إلغاء حكم تشريعي صدر منذ أقل من عام

د   انون    يتم تحدي ذا الق ديم ه ابقة            شروط تق رة الس رام الفق ا المجلس الدستوري احت ي يراقب بموجبه ك الت ذلك تل وآ
 .بموجب قانون أساسي

ة    الإذا لم تتم مناقشة اقتراح  يس الجمهوري وم رئ قانون من قبل المجلسين في األجل المحدد في القانون األساسي، يق
 .بعرضه على االستفتاء
ى  إذا لم يوافق الشعب الف انون المق رنسي عل رح الق د يتضمن          ت تفتاء جدي راح إلجراء اس ديم أي اقت ه ال يمكن تق فإن

 .الموضوع نفسه إال بعد انقضاء مدة عامين من تاريخ االقتراع
راح      رار مشروع أو اقت انون خالل الخمسة         إذا أسفر االستفتاء عن إق ة بإصدار الق يس الجمهوري وم رئ انون، يق ق

 .ا التالية إلعالن نتائج االستفتاءوًميعشر 
 

 )12(المادة 
 

 .ورئيسي المجلسين أن يقرر حل الجمعية الوطنية استشارة الوزير األوليجوز لرئيس الجمهورية بعد 
 .ا بعد الحلأربعين يوًم نا وال تزيد عيتم إجراء االنتخابات العامة خالل مدة ال تقل عن عشرين يوًم

رة   . بعد انتخابها في يوم الخميس الثاني قانونيا و رسمياتجتمع الجمعية الوطنية  وإذا انعقد هذا االجتماع خارج الفت
 .اا دورة مدتها خمسة عشر يوًمفتتح وجوًبالمقررة للدورة العادية ُت

 .وال يجوز حل الجمعية الوطنية من جديد خالل العام الذي يلي هذه االنتخابات



 
 )13(المادة 

 
 .ي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراءيقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم واألوامر الت

 .الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة بإسنادويقوم 
ين  ارُيع ار األآب  ومستش ة والمستش فراء والمبعوث الدول ام الشرف والس ار ور لوس ادة ومستش وق الع وان  ون ف دي

ا وراء البح   ون وممثلوالمحاسبة والمحافظ ادة   ر المنصوص عليه  االدولة في أقاليم م دونيا    )74(ا في الم وفي آالي
 .اإلدارات المرآزية بقرار من مجلس الوزراء واألآاديميات ومدير والجديدة وآبار الضباط ومدير

وزراء       تتحدد ين من مجلس ال رار التعي ا ق انون أساسي    بموجب  المناصب األخرى التي يتخذ فيه ذا الشروط   ق وآ
 .ته في التعيين لكي تمارس باسمهالتي يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يفوض سلط

انون أساسي    بموجبالمناصب أو الوظائف األخرى التي لم تذآر في الفقرة الثالثة  آما تتحدد ى  والتي نظرً   -ق ا إل
ة   -أهميتها في ضمان الحقوق والحريات أو الحياة االقتصادية واالجتماعية لألمة تمارس فيها سلطة التعيين المخول

ة أن    . د إبداء الرأي العلني للجنة الدائمة المختصة في آل مجلسلرئيس الجمهورية بع رئيس الجمهوري وال يجوز ل
اس       ة أخم ل ثالث ى األق ل عل ا يمث د جمعه ة عن ل لجن ي آ دد األصوات المعارضة ف ان ع ين إذا آ ري أي تعي يج

ين  ا داخل اللجنت ر عنه ة المختصة بحسب المنا . األصوات المعب ان الدائم انون اللج دد الق ائف ويح صب أو الوظ
 .المعنية

 
 )14(المادة 

 
ادة   وق الع ة    يسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين ف دول األجنبي دى ال اد  تس وي. ل لم أوراق اعتم

 .السفراء والمبعوثين فوق العادة المعتمدين لديه
 

 )15(المادة 
 

 .لجان العليا للدفاع الوطنيالمجالس وال و رئيس رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة
 

 )16(المادة 
 

يم و  تعرضتإذا  في  مؤسسات الجمهورية أو استقالل الوطن أو وحدة أراضيه أو تنفيذ التزاماته الدولية لخطر جس
ة حال توقفت السلط    ذه         العمومي ي تقتضيها ه دابير الت ة الت يس الجمهوري تظم يتخذ رئ الدستورية عن سيرها المن

ويخبر األمة بذلك في  .ورئيسي المجلسين وآذا المجلس الدستوري للوزير األول ارة الرسميةاالستشالظروف بعد 
 .خطاب يوجهه إليها

الدستورية الوسائل التي تمكنها من أداء   العموميةالسلط ويجب أن تكون هذه التدابير مستوحاة من الرغبة في منح 
ان   يعقدو، بشأن هذه التدابيرالمجلس الدستوري  و ُيستشار. في أقرب وقت ممكن مهامها ا و   البرلم اجتماعه قانوني
 .رسميا

 .االستثنائية معية الوطنية أثناء ممارسة السلطال يجوز حل الج
يس مجلس الشيوخ أو          ا من العمل بالسلط   ثالثين يوًم مروربعد  ة أو رئ ة الوطني رئيس الجمعي تثنائية يجوز ل االس

ي  ا أو ستين عضًوستين نائًب ا إذا آانت الظروف         إشعار وخ ا في مجلس الش المجلس الدستوري بغرض النظر فيم
 .علنا و بسرعةويفصل المجلس الدستوري في ذلك . المنصوص عليها في الفقرة األولى مازالت قائمة



 
تثنائية وفي أي وقت     ا من العمل بالسلطويجب أن يقوم بالنظر والفصل بذات الشروط في ختام مدة ستين يوًم االس

 .اء هذه المدةبعد انقض
 

 )17( المادة
 

 .لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية
 

 )18(المادة 
 

ة   يتواصل يس الجمهوري ا وال تكون محالً            مع  رئ ى من يتلوه ا إل د به ان بواسطة رسائل يعه ألي  مجلسي البرلم
 .مناقشة

ذا الغرض     ؤتمر له  جوز أن يكون تصريحه محالً    وي. ويجوز له أن يتناول الكلمة أمام البرلمان الذي يجتمع في م
 .ي تصويتألا دون حضوره وال تكون موضوًع يلمناقشة تجر

 .االنعقاد اتقات دوروأ خارج ا لهذا الغرضو يجتمع مجلسا البرلمان خصيًص
 

 )19( المادة
 

ع         ى توقي د االقتضاء عل وزراء المسؤولون عن وزير األول و ال ك       يصادق ال دا تل ا ع ة فيم يس الجمهوري ال رئ أعم
ي ال ا ف ىمنصوص عليه رة األول ن الفق واد  و )8( ادةالم م  و )56( و )54( و )18( و )16( و )12( و )11(الم
)61(. 
 

 الحكومة: الباب الثالث
 

 )20(المادة 
 

 .تمارسها سياسة الوطن وتحدد الحكومة 
  .تحت تصرفها المسلحة اتوتوضع اإلدارة والقو

 .)50( و )49(ا لإلجراءات المنصوص عليها في المادتين بًعا للشروط وتولة أمام البرلمان وفًقؤوهي مس
 

 )21( المادة
 

دير   وزير األولي ة عمل  ال وطني ؤمس الوهو  ،الحكوم دفاع ال ام    ،ول عن ال اة أحك وانين مع مراع ذ الق ل تنفي ويكف
 .المدنية والعسكرية الوظائف يسند يمارس السلطة التنظيمية وآما . )13(المادة 

 .لوزراءإلى ابعض سلطاته  ويجوز له أن يفوض
 .)15(وينوب رئيس الجمهورية عند االقتضاء في رئاسة المجالس واللجان المنصوص عليها في المادة 

 .جدول أعمال محدد وفق وزراء بموجب تفويض صريح الفي رئاسة مجلس ه بصفة استثنائية أن ينوب له ويجوز
 

 )22(المادة 
 

 .عند االقتضاء من الوزراء المكلفين بتنفيذها األول الوزيرأعمال  التصديق على توقيعيتم 



 
 )23(المادة 

 
ين   ع ب وز الجم ة  عضويةال يج وليالحكوم توى     و ت ى المس ي عل ي مهن ة أو أي منصب تمثيل ة برلماني أي والي

 .الوطني أو أي وظيفة عامة أو أي نشاط مهني
 .قانون أساسي بموجب المناصب أو الوظائف حدد الشروط التي يستبدل بموجبها أصحاب مثل هذه الواليات أوتت

 .)25(ا ألحكام المادة استبدال أعضاء البرلمان طبًق ىيجر
 

 البرلمان: الباب الرابع
 

 )24( المادة
 

 .السياسات العامة يضع و ،ويراقب عمل الحكومة ،يصوت البرلمان على القانون
 .يتكون البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

ن يعدد أعضائها خمسمائة وسبعة وسبع      و ال يجوز أن يتجاوز  باالقتراع المباشر  نواب الجمعية الوطنية ُينتخب 
 .اعضًو

ر المباشر  مجلس الشيوخ و ُينتخب  ين         ،باالقتراع غي ة وأربع ة وثماني و ال يجوز أن يتجاوز عدد أعضائه ثالثمائ
 .تمثيل الجماعات اإلقليمية للجمهورية هو يضمن و، اعضًو
 .ن خارج فرنسا في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخين المقيمييالفرنسممثلون عن  يوجد

 
 )25( المادة

 
 بموجب  ح وموانعه وحاالت التعارض وعدم الجمع  تهم وشروط الترشآمدة آل مجلس وعدد أعضائه ومكاف تتحدد

 .قانون أساسي
ذين          ا ينتخب األشخاص ال ي بموجبه و آما يحدد أيضا الشروط الت د       نينوب واب أو أعضاء مجلس الشيوخ عن الن

ولهم   المقعد وذلك حتى يتم التجديد الكلي أو الجزئي للمجلس الذي ينتمون إليه أو استبدالهم مؤقًت شغور ا في حال قب
 .تقلد وظائف حكومية

لقوانين النصوص واقتراحات ا اريعفي مش علنا -يحدد القانون تشكيلها وقواعد تنظيمها وعملها -لجنة مستقلة  تبّت
 .التي تتضمن تحديد الدوائر النتخاب النواب أو تعديل توزيع مقاعد النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ

 
 )26( المادة

 
ه بسبب آراء أو تصويت   ه أو حبسه أو محاآمت ه أو توقيف ان أو البحث عن ي البرلم ة أي عضو ف ال يجوز مالحق

 .صادر عنه أثناء ممارسة وظائفه
ق  في  –عضو في البرلمان  وال يجوز أن يكون أي ا يتعل ات أو الجنح   ب م محل توقيف أو أي إجراء آخر      –الجناي

ه  ذي ينتمي إلي ب المجلس ال ن مكت رخيص م دها إال بت ه أو يقي لبه حريت ة وال ُي. يس ي حال رخيص ف ذا الت ترط ه ش
 .التلبس بجناية أو جنحة أو في حالة اإلدانة النهائية



 
ه قضائيً   وقف حبس عضو البرلمان أو تنتوي دها أو متابعت اد    فيذ اإلجراءات التي تسلبه حريته أو تقي دة انعق اء م ا أثن

 .الدورة البرلمانية إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه ذلك
 .عند االقتضاء في جلسات إضافية للسماح بتطبيق الفقرة المذآورة أعاله قانونيا و رسميايجتمع المجلس المعني 

 
 )27( المادة

 
 .إجباري يعتبر باطالآل تفويض 

 .حق شخصي هو حق التصويت المقرر ألعضاء البرلمان
ر من    . بصفة استثنائية القانون األساسي بالتفويض في التصويت يسمح وفي هذه الحالة ال يجوز ألحد أن يتلقى أآث

 .تفويض واحد
 

 )28(المادة 
 

وم عمل   في دورة عادية تبدأ من أول يوم ع قانونيا و رسميايجتمع البرلمان  مل من شهر أآتوبر وتنتهي في آخر ي
 .جوانمن شهر 

ي يمكن    ة وعشرين           لال يجوز أن يتجاوز عدد األيام الت ة مائ دورة العادي اته خالل ال ا جلس د فيه كل مجلس أن يعق
 .عقد فيها الجلساتا ويحدد آل مجلس عدد األسابيع التي ُتيوًم

د   افيةعقد جلسات في أيام إضأن يقرر  للوزير األول يجوز ة أعضاء       استشارة بع ي أو أغلبي يس المجلس المعن رئ
 . آل مجلس

 .حدد أيام ومواعيد عقد الجلسات في النظام األساسي لكل مجلسُت
 

 )29(المادة 
 

ذين يشكلون              ة األعضاء ال وزراء أو من أغلبي يس ال ى طلب من رئ اء عل ة بن يجتمع البرلمان في دورة غير عادي
 .ى جدول أعمال محددعل الجمعية الوطنية وبناًء

ور             عندما ُت دورة ف ام ال تم إصدار أمر اختت ة ي ة الوطني ى طلب من أعضاء الجمعي عقد الدورة غير العادية بناء عل
 .ا من اجتماعه على األآثردعي ألجله وبعد اثني عشر يوًماستنفاد البرلمان جدول األعمال الذي اسُت

د دورة     للوزير األوليجوز  ام          دون سواه أن يطلب عق ي صدور مرسوم اختت ذي يل ل انقضاء الشهر ال أخرى قب
 .الدورة

 
 )30(المادة 

 
ختتم بأمر يصدره رئيس الجمهورية وذلك فيما عدا الحاالت التي ينعقد فيها البرلمان فتتح الدورات غير العادية وُتُت

 .قانونيا و رسميا
 

 )31(المادة 
 

 .متى طلبوا ذلكستمع إليهم وُي ،نالمجلسي فييحضر أعضاء الحكومة 
 .الحكومة بمندوبيويمكنهم أن يستعينوا 



 
 )32( المادة

 
 .نتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد آل تجديد جزئيوُي ،ة الوطنية لمدة الفترة التشريعيةنتخب رئيس الجمعيُي
 

 )33(المادة 
 

 .نشر المحضر الكامل للمداوالت في الجريدة الرسميةوُي ،جلسات المجلسين علنيةتكون 
 .أعضائه شرُعمن أو  الوزير األولجوز أن يجتمع آل مجلس في لجان سرية بناء على طلب من وي
 
 

 في العالقات بين البرلمان والحكومة: الباب الخامس
 

 )34(المادة 
 

 :يلييحدد القانون القواعد المتعلقة بما 
ي     - ا  الحقوق المدنية والضمانات األساسية الت ع به ون لممارسة ال   يتمت ة     المواطن ة والتعددي ة والحري ات العام حري

  .الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وفي ممتلكاتهم و ما يفرضهواستقاللية وسائل اإلعالم 
 .وضع األشخاص وأهليتهم وأنظمة الزواج والترآات والهباتالجنسية و  -
أنها واإلجراءات الجزائ     - ررة بش ات المق ات القضائية      تحديد الجنايات والجنح وآذا العقوب و وإنشاء الهيئ ة والعف ي

 .الجديدة والقانون األساسي للقضاة
 .ونسبها وآيفية تحصيلها ونظام إصدار النقود بجميع أنواعها أساس الضرائب  -
 

 :يليآما يحدد القانون القواعد المتعلقة بما 
ذا    النظام االنتخابي للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية والهيئات التمثيلية - ا وآ للفرنسيين المقيمين خارج فرنس

داول في الجماعات              ي يمارسها أعضاء مجالس الت ة الت ة والوظائف االنتخابي ات االنتخابي شروط ممارسة الوالي
 اإلقليمية

 إنشاء فئات من المؤسسات العامة -
 .لموظفين المدنيين والعسكريين في الدولةإلى منح الضمانات األساسية التي ُت -
 .المؤسسات ونقل ملكية المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص تأميم -
 

 :ئ األساسية اآلتيةويضبط القانون المباد
 .التنظيم العام للدفاع الوطني -
 .االستقالل اإلداري للجماعات اإلقليمية واختصاصاتها ومواردها -
 .التعليم -
 .على البيئة المحافظة -
 .ينية وااللتزامات المدنية والتجاريةنظام الملكية والحقوق الع -
 .حق العمل والحق النقابي والضمان االجتماعي -
 

 .تحدد قوانين الموازنة موارد الدولة وأعباءها وفق الشروط وفي ظل التحفظات التي يقرها قانون أساسي



 
النظر   تحدد قوانين تمويل الضمان االجتماعي الشروط العامة التي تضمن توازنه المالي وتضبط  نفقاته المسطرة ب

 .إلى إيراداته المتوقعة وفق الشروط وفي ظل التحفظات التي يقرها قانون أساسي
 .أهداف عمل الدولةقوانين التخطيط تحدد 

وازن      السنوات في مجال الموازنة العامةمتعددة تحدد قوانين التخطيط التوجهات  ق الت درج ضمن هدف تحقي ، وتن
 .في حسابات اإلدارات العامة

 .يمكن أن تحدد وتستكمل أحكام هذه المادة بموجب قانون أساسي
 

 )34/1(المادة 
 

 .يجوز أن تصوت المجالس على قرارات الحل وفق الشروط التي يحددها القانون األساسي
ا أو     وال ُت ة أن المصادقة عليه ى رأت الحكوم قبل قرارات الحل المقترحة وال يمكن تسجيلها في جدول األعمال مت
 .أوامر موجهة إليها اعتبرتهاها من شأنه أن يمس بمسؤوليتها أو رفض

 
 )35(المادة 

 
 .يكون إعالن الحرب بإذن من البرلمان

ة              ام من بداي ة أي دخل في الخارج في ظرف ثالث وات المسلحة بالت تبلغ الحكومة البرلمان بقرارها الذي يسمح للق
ا أي    . لذلك مسطرةاألهداف ال ُتحدد و ،تدخل على األآثرال تح مناقشة ال يتبعه ويجوز أن يترتب على هذا اإلبالغ ف

 .تصويت
دة          ذه الم د ه ان لتمدي ة إذن البرلم ة أشهر تأخذ الحكوم دخل أربع دة الت ا أن تطلب من   . وإذا تجاوزت م ويجوز له

 .الجمعية الوطنية أخذ القرار النهائي في هذا الشأن
 .ألربعة أشهر فإنه يفصل في هذا الطلب عند افتتاح دورته التاليةوإذا آان البرلمان غير منعقد عند انقضاء أجل ا

 
 )36(المادة 

 
 .يكون فرض األحكام العرفية بأمر من مجلس الوزراء

 .وال يجوز تمديدها ألآثر من اثني عشر يوما إال بإذن من البرلمان
 

 )37( المادة
 

 .حيةغير تلك التي تدخل في نطاق اختصاص القانون الئ اضيعالموتكون 
د أخذ رأي مجلس        اضيع النصوص ذات الطابع التشريعي التي تتناول هذه المويجوز تعديل  ق أوامر بع عن طري

ة س      . الدول رر المجل أمر إال إذا ق ديلها ب وز تع ال يج تور ف ذا الدس ريان ه د س ي تصدر بع ك النصوص الت ا تل أم
 .نص الفقرة السابقةالئحية بتطبيق الصفة ها تكتسب الدستوري أن

 
 )1 – 37( لمادةا
 

 .ا ولمدة محدودةا معيًنفيما يخص موضوًعا ذات طابع تجريبي أحكاًميجوز أن يتضمن القانون والالئحة 



 
 )38(المادة 

 
أن تتخذ      رخيص ب ان الت دة محددة       –يجوز للحكومة أن تطلب من البرلم يم خالل م دخل    –بموجب مراس دابير ت ت

انون ي نطاق اختصاص الق ادة ف امن أجل تنف ع ذ برنامجه د وُت. ي وزراء بع ي مجلس ال يم ف ارةتخذ المراس  استش
ذ نشرها      يم سارية المفعول من م يُ     ،مجلس الدولة وتكون المراس ة إذا ل ا تصبح الغي انون    ولكنه عرض مشروع الق

ويض انون التف دده ق ذي يح اريخ ال ل الت ان قب ى البرلم ا عل ا إال بشكل . الخاص بإقراره وال يجوز التصديق عليه
 .صريح

يم مجدداً    ديل المراس انون في     بعد انتهاء المدة المذآورة في الفقرة األولى من هذه المادة ال يجوز تع إال بمقتضى ق
 .التي تدخل في نطاق اختصاص القانون اضيعالمو

 
 )39(المادة 

 
 .المبادرة التشريعية في وأعضاء البرلمان يشترك آل من الوزير األول

د   القوانين ب و ُتناقش مشاريع وزراء بع ة    استشارة مجلس ال أنها مجلس الدول ودع  بش . مكتب أحد المجلسين    في  وت
ة أوال    اريععرض مشُت ة الوطني ى الجمعي  اريعمش عرض  ُت. قوانين الموازنة وقانون تمويل الضمان االجتماعي عل

بالفقرة األولى من  ودون اإلخالل على مجلس الشيوخ أوال المحليةإلى تنظيم الجماعات  القوانين التي تهدف أساسًا
  .)44(المادة 

دها         اريعيخضع عرض مش ي يصدر بتحدي ة أو مجلس الشيوخ للشروط الت القوانين المودعة لدى الجمعية الوطني
 .قانون أساسي
رام     اريعمش جال يجوز إدرا القوانين في جدول األعمال إذا الحظ مؤتمر رؤساء المجلس األول المختص عدم احت

انون األساسي  القواعد المنصوص عل ة يجوز        حدوث  وفي حال  . يها في الق ؤتمر الرؤساء والحكوم ين م خالف ب
 .الخالف خالل ثمانية أيام هذا يفصل في لكيالمجلس الدستوري  بلغأن ي للوزير األوللرئيس المجلس المعني أو 

ا  يجوز لرئيس أحد المجلسين    انون      لوفق ا في الق ى مجلس الد   لشروط المنصوص عليه راح   أن يعرض عل ة اقت ول
ذا العضو             م يعترض ه ا ل ة م ل دراسته في اللجن ه قب رأي في قانون أودعه عضو في أحد هذين المجلسين إلبداء ال

 .على ذلك
 

 )40(المادة 
 

ة    ترتب إنقبل االقتراحات والتعديالت المقدمة من أعضاء البرلمان ال ُت ذه الموافق ا تخفيض   عن ه وارد    إم في الم
 .مضاعفة في النفقات العامةالعامة أو إحداث عبء أو 

 
 )41(المادة 

 
ريعي أن اقتراحً   راء التش ق اإلج اء تطبي ين أثن ديًالإذا تب ه    ا أو تع انون أو أن اق اختصاص الق دخل ضمن نط ال ي

دم   )38(يتعارض مع تفويض منح بموجب المادة  يجوز للحكومة أو لرئيس المجلس المختص أن يعترض عليه بع
 .القبول

اً خال حدوث وفي حال ا   ف بين الحكومة ورئيس المجلس المعني يفصل المجلس الدستوري بناء على طلب أي منهم
 .في هذا الخالف وذلك خالل ثمانية أيام



 
 )42(المادة 

 
ا للمادة به تطبيًق أبِلغتواقتراحات القوانين في الجلسة النص الذي صادقت عليه اللجنة التي  اريعمناقشة مش تتناول

 .المجلس بشأنه أبِلغالنص الذي  فإنها تتناوللك تعذر ذ إنو  )43(
ة المش ر أن مناقش توري ومش  اريعغي ديل الدس ي تتضمن التع ة ومش اريعالت وانين الموازن ل  اريعق وانين تموي ق

ة  ي الجلس اعي ف اولالضمان االجتم ذي  - تتن ام المجلس األول ال ى أم راءة أول ي ق غ ف ذي تعرضه  -أبِل نص ال ال
 .أخرى النص الذي أرسله المجلس اآلخرفي قراءات  تتناول الحكومة و

غ ال يجوز إجراء مناقشة مشروع أو اقتراح قانون في الجلسة وفي قراءة أولى أمام المجلس األول الذي  د   أبِل إال بع
ة      أبِلغانقضاء مدة ستة أسابيع من إيداعه وال يمكن إجراؤها أمام المجلس الثاني الذي  دة أربع د انقضاء م ه إال بع  ب

 .أسابيع من إرساله
ادة      المعّجلال تطبق الفقرة السابقة في حالة مباشرة اإلجراء  ا في الم ا  . )45(وفق الشروط المنصوص عليه ال آم

ة و   اريعتطبق على مش  وانين الموازن اعي و     اريعمش  ق ل الضمان االجتم وانين تموي ة بحاالت    اريعمش ال ق المتعلق
 .األزمة

 
 )43(المادة 

 
اء  . حدد عددها بثماني لجان في آل مجلس    تراحات القوانين على إحدى اللجان الدائمة التي ُيواق اريعمشتحال  وبن

ال      تص تح س المخ ن المجل ة أو م ن الحكوم ب م ى طل ا     اريعمشعل تم تعيينه ة ي ى لجن وانين إل ات الق أو اقتراح
 .بغرض دراستهاا خصيًص

 
 )44(المادة 

 
 المنصوص رس هذا الحق في الجلسة أو في اللجنة حسب الشروط   ويما. ألعضاء البرلمان والحكومة حق التعديل

 .قانون أساسي يحددهعليها في النظام األساسي للمجلسين وذلك في اإلطار الذي 
 .يجوز للحكومة بعد بدء المناقشة أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يسبق عرضه على اللجنة

ذي  في النص ايفصل المجلس فإن وإذا طلبت الحكومة ذلك  غ لمعروض للمناقشة ال ى      أبِل أنه بتصويت واحد عل بش
 .أو قبلتهاالحكومة بالتعديالت التي اقترحها فقط النص آله أو على جزء منه مع االحتفاظ 

 
 )45(المادة 

 
قبل ُي. دراسة آل مشروع أو اقتراح قانون بالتعاقب في مجلسي البرلمان بغرض المصادقة على نص موحد ىجرُت

تطبيق  مراعاةمع  م في القراءة األولى ما دامت له عالقة ولو غير مباشرة بالنص المودع أو المرسلقدآل تعديل ُي
 .)41(و  )40(المادتين 
كلف باقتراح نص  ُت مختلطة و تعادلية التمثيلالنعقاد لجنة  اأو لرئيسي المجلسين معا أن يدعو للوزير األول يجوز

د المناقشة    ة قي ا   حول األحكام الباقي م يصادق     فيم انون إذا ل اقتراح ق ق ب ى مشروع و اقترح    وايتعل د   اقانون  واعل بع
ل دون أن         راء العاج رة اإلج ة مباش ررت الحكوم ين أو إذا ق ين المجلس الف ب ة خ س نتيج ل مجل ن آ راءتين م ق

 .تعترض مؤتمرات الرؤساء وبعد قراءة واحدة من آل مجلس



 
ه وال يُ    يجوز أن تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة ا ى المجلسين للمصادقة علي ديل   لمشترآة عل ل أي تع قب

 .إال بموافقة الحكومة
ة المشترآة    ى ا وإذا لم تتوصل اللجن م يُ     إل ى نص مشترك أو ل ذا النص وفق الشروط       لمصادقة عل ى ه صادق عل

ة ومن مجلس الشيوخ     أن تطلب من    المقررة في الفقرة السابقة جاز للحكومة بعد قراءة جديدة من الجمعية الوطني
ة       . االجمعية الوطنية الفصل فيه نهائًي ه اللجن ذي أعدت ا النص ال ى إم وفي هذه الحالة يجوز للجمعية الوطنية أن تتبن

ه مجلس الشيوخ     ك  المشترآة وإما النص األخير الذي صوتت عليه مع إدخال تعديل أو أآثر صادق علي د   و ذل عن
 .االقتضاء

 
 )46(المادة 

 
 :القوانين األساسية وتعديلها وفق الشروط اآلتيةبالدستور  ينعتهاالقوانين التي  ىالتصويت عل ييجر

د انقضاء           ه إال بع ى للمناقشة والتصويت علي راءة أول ال يجوز عرض المشروع أو االقتراح على المجلسين في ق
ال ادة    اآلج ن الم ة م رة الثالث ي الفق ا ف ر ). 42(المنصوص عليه رة اإلج ة مباش ي حال ه ف ر أن ق غي ل وف اء العاج

ى المجلس األول المختص       ) 45(الشروط المنصوص عليها في المادة  راح عل ال يجوز عرض المشروع أو االقت
 .إيداعه تاريخ للمناقشة إال بعد انقضاء مدة خمسة عشر يومًا من

ة  غياب اتفاق بين المجلسين ال يجوز أن تص  غير أنه في حال). 45(طبق اإلجراء المذآور في المادة ُي ادق الجمعي
 .الوطنية على النص في قراءة أخيرة إال باألغلبية المطلقة ألعضائها

 .القوانين األساسية المتعلقة بمجلس الشيوخ بنفس الصيغة من قبل المجلسينى يجب أن يتم التصويت عل
 .ال يجوز إصدار القوانين األساسية إال بعد إقرار المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور

 
 )47( المادة

 
 .قوانين الموازنة وفق الشروط المنصوص عليها في قانون أساسي اريعيصوت البرلمان على مش

غ إذا لم تصدر الجمعية الوطنية قرارها في قراءة أولى خالل أربعين يومًا من إيداع المشروع   ة مجلس    تبل الحكوم
ادة       بع بعد ذّتا وُتالشيوخ الذي يجب عليه أن يبت فيه خالل خمسة عشر يوًم ا في الم ك الشروط المنصوص عليه ل

)45.( 
 .التنفيذ عن طريق مرسوم قيدالمشروع  وضع أحكاميجوز  االبرلمان خالل سبعين يوًم يصدر إشعار منم وإذا ل

وإذا لم يودع قانون الموازنة الذي يحدد الموارد واألعباء لسنة مالية واحدة في الوقت المناسب حتى يمكن إصداره 
تح             قبل بداية تلك ا بتحصيل الضرائب وتف أذن له ان أن ي ة بصفة مستعجلة من البرلم السنة المالية طلبت الحكوم

  .بموجب أمر اإلعتمادات الخاصة بالخدمات التي أقرها البرلمان
 .المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة عندما ال يكون البرلمان منعقدًا يقع تعليق 



 )1ــ  47(المادة 
 

ا ى يصوت البرلم اريعن عل انون    مش ي ق ا ف روط المنصوص عليه ق الش اعي وف ل الضمان االجتم وانين تموي ق
 .أساسي

ة مجلس    تبلغمن إيداع المشروع  ًاإذا لم تصدر الجمعية الوطنية قرارها في قراءة أولى خالل عشرين يوم الحكوم
ك الش  ّتوُت ه أن يبت فيه خالل خمسة عشر يومًاالشيوخ الذي يجب علي ادة     بع بعد ذل ا في الم روط المنصوص عليه

)45.( 
 .التنفيذ عن طريق مرسوم قيدأحكام المشروع  وضعيجوز  اخالل خمسين يوًمالبرلمان  يصدر إشعار منوإذا لم 

ي            يقع تعليق ابيع الت ذلك خالل األس دًا وآ ان منعق دما ال يكون البرلم ادة عن ذه الم المواعيد المنصوص عليها في ه
 ).28(ا للفقرة الثانية من المادة يعقد جلسات طبًق يقرر فيها آل مجلس أال

 
 )2ــ  47(المادة 

 
ذ     آل من يساهمآما . ديوان المحاسبة البرلمان في مراقبة عمل الحكومة يساعد ة تنفي البرلمان والحكومة في مراقب

ة          يم السياسات العام ذا في تقي اعي وآ ل الضمان االجتم وانين تموي يساهم من خالل    و. قوانين الموازنة وتطبيق ق
 .تقارير التي يتم نشرها في إعالم المواطنينال

ة وصحيحة    ة منتظم ة         . تكون حسابات اإلدارات العام ا المالي ييرها وذمته وتعكس صورة صادقة عن حصيلة تس
 .ووضعها المالي

 
 )48(المادة 

 
 .األعمال يحدد آل مجلس جدول) 28(مع عدم اإلخالل بتطبيق الفقرات الثالث األخيرة من المادة 

ة لدراسة       أصليخصص أسبوعان من الجلسات من  ذي تضعه الحكوم أربعة أسابيع بحسب األولوية وبالترتيب ال
 .النصوص وللمناقشات التي تطلب الحكومة إدراجها في جدول األعمال

 اريعش قوانين الموازنة وم اريعدرج في جدول األعمال بحسب األولوية وبطلب من الحكومة مشوفضًال عن ذلك ُت
اعي ل الضمان االجتم وانين تموي ا ُت .ق لها المجلس آم ي أرس ة النصوص الت رة التالي ام الفق اة أحك ع مراع درج م
ا في         اريعاآلخر منذ ستة أشهر على األقل ومش ات اإلذن المنصوص عليه ة وطلب ة بحاالت األزم القوانين المتعلق

 ).35(المادة 
ة  أصل خصص أسبوع واحد من الجلسات من  ُي ذي يضعه آل مجلس          أربع ة وبالترتيب ال ابيع بحسب األولوي أس

 .لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العامة
ي             شهريا جلسة خصص ُت ادرة من مجموعات المعارضة في المجلس المعن ال يضعه آل مجلس بمب لجدول أعم

 .وآذا بمبادرة من مجموعات األقليات البرلمانية
ا في     تخصص جلسة واحدة في األسبوع على األقل بما في ذلك أثناء انعقاد الدورات غير العادية المنصوص عليه

 .حسب األولويةألسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة عليها ) 29(المادة 



 
 )49(المادة 

 
ان السياسة           ؤمس يتحمل الوزير األول د االقتضاء عن بي ا أو عن ة عن برنامجه ة الوطني ام الجمعي ولية الحكومة أم

  .بعد مداولة مجلس الوزراء مةالعا
ن ة تطع ة الوطني ي الجمعي ة ؤمس ف راح سحب الثق ى اقت ة بالتصويت عل ذا  . ولية الحكوم ل ه ول مث وز قب وال يج

ل     شرعه ُعاالقتراح إال إذا وّق ى األق ة عل ة الوطني ان       . أعضاء الجمعي د مرور ثم ه إال بع وال يجرى التصويت علي
ه إال إذا        وال تحتسب. وأربعين ساعة من إيداعه ذي ال يجوز قبول ة وال راح سحب الثق سوى األصوات المؤيدة القت

ة   ة الوطني ة ال يجوز          و. أقرته األغلبية العددية ألعضاء الجمعي رة التالي ا في الفق ة المنصوص عليه تثناء الحال باس
ر من ا     نفس سحب الثقة خالل  لتوقيع نائب واحد أآثر من ثالثة اقتراحات  ة وأآث دورة العادي راح واحد خالل    ال قت

  .الدورة غير العادية نفس
د التصويت     ؤمس تحملبعد مداولة مجلس الوزراء أن ي للوزير األوليجوز  ة عن ة الوطني ولية الحكومة أمام الجمعي

اعي    ل الضمان االجتم انون لتموي روع ق ة أو مش انون للموازن روع ق ى مش روع  . عل ر مش ة يعتب ذه الحال ي ه وف
ه وفق     ع اقتراح سحب الثقة في األربع ولم يتم إيدا القانون موافقًا عليه ما تم التصويت علي عشرين ساعة التالية وي

ابقة    االشروط المنصوص عليه   رة الس ا يجوز ل  . في الفق وزير األول آم ذا اإلجراء بخصوص       ل ى ه ي أاللجوء إل
 .مشروع أو اقتراح قانون آخر في آل دورة

 .الموافقة على بيان السياسة العامةأن يطلب من مجلس الشيوخ  للوزير األوليجوز 
 

 )50(المادة 
 

تها              ان سياس ى بي ة أو عل امج الحكوم ى برن ة عل ة أو رفضت الموافق راح سحب الثق ة اقت إذا أقرت الجمعية الوطني
 .تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية الوزير األولالعامة وجب على 

 
 )1ــ  50(المادة 

 
ادة       يجوز للحكومة سواء من  وارد بالم المفهوم ال ة ب ـ   1(تلقاء نفسها أو بناًء على طلب من مجموعة برلماني ) 51ـ

ًا   دم بيان دد   أن تق وع مح ول موض ون متبوًع ح ة  ايك ين   بمناقش ن المجلس ام أي م وز أم ك إن  –ويج ررت ذل  -ق
 .في ذلك وليتهاؤمس تتحملالتصويت على هذا البيان دون أن 

 
 )51(المادة 

 
ل اختت  تم تأجي ة    ي ر العادي دورات غي ة أو ال ة العادي دورة البرلماني اام ال ادة   قانوني ق الم ماح بتطبي د ) 49(للس عن

 .للغاية ذاتها قانونياآما يتم عقد جلسات إضافية  ,االقتضاء
 

 )1ــ  51(المادة 
 

ه      كلة داخل ة المش ات البرلماني وق المجموع س حق ل مجل ي لك ام األساس دد النظ الحقوق الخا  و. يح رف ب ة صيعت
 .مجموعات األقلياتبالمعارضة في المجلس المعني وآذا مجموعات ب



 
 )2ــ  51(المادة 

 
ادة   ى من الم رة األول ي الفق ددة ف يم المح ة والتقي ام الرقاب ل ) 24(لممارسة مه ق داخل آ ان تحقي اء لج يجوز إنش
 .مجلس للقيام باستقاء المعلومات وفق الشروط التي ينص عليها القانون

 .ويحدد النظام األساسي لكل مجلس شروط إنشائها. انون قواعد تنظيمها وعملهاويحدد الق
 
 

 في المعاهدات واالتفاقات الدولية: الباب السادس
 

 )52(المادة 
 

 .دق على المعاهداتايتفاوض رئيس الجمهورية ويص
 .إبرام اتفاق دولي غير خاضع للتصديق عليه إلى هدفويطلع على آل مفاوضة ت

 
 )53(المادة 

 
معاهدات السلم والمعاهدات التجارية والمعاهدات أو االتفاقات المتعلقة بالتنظيم  ىال يجوز التصديق أو الموافقة عل

ي              ك الت ام ذات طابع تشريعي وتل ديل أحك ي تتضمن تع ك الت ة وتل وال الدول الدولي وتلك التي تقتضي توظيف أم
 .إال بموجب قانون إقليم أو مبادلته أو ضمهتتعلق بأوضاع األفراد وتلك التي تتضمن التنازل عن 
 .وال يسري مفعولها إال بعد التصديق أو الموافقة عليها
 .ما لم يوافق السكان المعنيون على ذلك اال يكون أي تنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه صحيًح

 
 )1ــ  53(المادة 

 
زامات مماثلة اللتزاماتها في مجال اللجوء السياسي     يجوز للجمهورية أن تبرم مع الدول األوربية التي تربطها الت

ا في دراسة         ة منه اللجوء   مطالب وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية اتفاقات تحدد اختصاصات آل دول
 .السياسي المقدمة إليها

ى   ك حت ع ذل ب ال  و إنوم ان الطل درجآ ى دو    ين ه يبق ات فإن ذه االتفاق اتها بموجب ه لط ضمن اختصاص ا لس م
تمس            ة أو لكل من يل ه في سبيل الحري ي مضطهد بسبب عمل الجمهورية الحق في منح اللجوء السياسي لكل أجنب

 .حماية فرنسا لسبب آخر
 

 )2ــ  53(المادة 
 

ي      ا ف روط المنصوص عليه ق الش ة وف ة الدولي ة الجنائي لطة القضائية للمحكم رف بالس ة أن تعت وز للجمهوري يج
 .1998 جويلية 18المعاهد الموقعة في 

 
 )54(المادة 

 
ى   رأىإذا  ة أو     إشعار المجلس الدستوري بناًء عل يس الجمهوري وزير األول من رئ يس أحد المجلسين أو    أو  ال رئ

تين نائًب تين عضًوس يوخ أن ا أو س س الش ي مجل اا ف ًد ادولًي التزام ا يتضمن بن ؤذن  اا مخالًفم ه ال ي تور فإن للدس
 .الدولي أو الموافقة عليه إال بعد مراجعة الدستور االلتزامبالتصديق على هذا 



 
 )55(المادة 

 
وانين شريطة أن     يالتصديق أو الموافقة عليها قانونلمعاهدات أو االتفاقات التي يتم اليكون  وق الق منذ نشرها قوة تف

 .يطبق الطرف اآلخر هذا االتفاق أو هذه المعاهدة
 

 المجلس الدستوري: الباب السابع
 

 )56( المادة
 

د  بمدة واليتهم  ُتقدر يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء ة للتجدي أعضاء   جدد ثلث  ُي. تسع سنوات غير قابل
ل         . المجلس الدستوري آل ثالث سنوات ة أعضاء من قب ة وثالث يس الجمهوري ل رئ يتم تعيين ثالثة أعضاء من قب

رة   . يوخرئيس الجمعية الوطنية وثالثة أعضاء من قبل رئيس مجلس الش ويطبق اإلجراء المنصوص عليه في الفق
ة      ُت. على هذه التعيينات) 13(المادة األخيرة من  ة الدائم ى اللجن عرض التعيينات التي يجريها رئيس آل مجلس عل

 .المختصة في المجلس المعني دون غيرها إلبداء الرأي فيها
اله     يهم أع عة المنصوص عل اء التس ى األعض ادة عل عوزي اء  يتمت ابقين رؤس ة الس ي بالجمهوري ل ف الحق الكام

 .في المجلس الدستوري العضوية الدائمة
 .تساوي األصوات لفي حا اويكون صوته مرجًح. رئيس المجلس الدستوريرئيس الجمهورية يعين 

 
 )57(المادة 

 
ر أو     عضويةال يجوز الجمع بين  ين وظائف وزي ان  عضوية المجلس الدستوري وب انونٌ  . البرلم ساسي  أ ويحدد ق

 .حاالت عدم الجمع األخرى
 

 )58(المادة 
 

 .انتخاب رئيس الجمهورية قانونيةيسهر المجلس الدستوري على 
 .وينظر في االعتراضات ويعلن نتائج االقتراع

 
 )59(المادة 

 
 .انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قانونيةفي  –عند المنازعة  –يفصل المجلس الدستوري 

 
 )60(المادة 

 
ادتين   قانونيةالمجلس الدستوري على  يسهر اب   ) 89(و ) 11(عمليات االستفتاء المنصوص عليها في الم وفي الب

 .ويعلن نتائجها ،الخامس عشر
 

 )61(المادة 
 

ادة  يجب عرض  ل عرضها   ) 11(القوانين األساسية قبل إصدارها واقتراحات القوانين المنصوص عليها في الم قب
ذي يفصل في مدى            على االستفتاء والنظام األ ى المجلس الدستوري ال ا عل ل تطبيقهم ان قب ساسي لمجلسي البرلم

 .مطابقتها للدستور



 
يس مجلس الشيوخ أو        الوزير األولرئيس الجمهورية أو لالغايات يجوز  نفسول ة أو رئ ة الوطني يس الجمعي أو رئ

 .المجلس الدستوري على إحالة القوانين قبل إصدارهافي مجلس الشيوخ  اا أو ستين عضًوستين نائًب
اًء    . ويجب أن يبت المجلس الدستوري في الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خالل شهر ه بن ر أن غي

 .على طلب الحكومة وفي حالة االستعجال يتم تقصير المدة إلى ثمانية أيام
 .داراإلص موعدالمجلس الدستوري وقف  إشعاروفي هذه الحاالت نفسها يترتب على 

 
 )1ــ  61(المادة 

 
ي يك يمثل اعتد اتشريعًي ادعوى أمام جهة قضائية أن نًص في نظرالإذا ثبت أثناء  ا  لفاًء على الحقوق والحريات الت ه
نقض   –المجلس الدستوري  إشعارالدستور جاز  أل   –بناًء على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة ال ذه المس  ةبه

 .التي يفصل فيها في أجل محدد
 .ويحدد قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة

 
 )62(المادة 

 
 .ال يجوز إصداره أو تطبيقه) 61(صرح بعدم دستوريته على أساس المادة النص الذي ُي
من تاريخ نشر قرار المجلس   ايعتبر الغيًا اعتباًر) 1ــ  61(صرح بعدم دستوريته على أساس المادة النص الذي ُي

اري  رار    الدستوري أو من ت ذا الق ا         . خ الحق يحدده ه ي يجوز فيه ويحدد المجلس الدستوري الشروط والحدود الت
 .إعادة النظر في اآلثار التي رتبها هذا النص

ن     ة ألي طع ر قابل توري غي س الدس رارات المجل ة      . ق لطات اإلداري ع الس ة ولجمي لطات العام ة للس ي ملزم وه
 .والقضائية

 
 )63(المادة 

 
ررة       يحدد قانون أساسي قوا د المق يما المواعي ه والس ة أمام عد تنظيم وعمل المجلس الدستوري واإلجراءات المتبع

 .بالمنازعات إلبالغه
 
 

 في السلطة القضائية: الباب الثامن
 

 )64(المادة 
 

 .المجلس األعلى للقضاء في ذلك يساعده، السلطة القضائية استقالليةحامي  رئيس الجمهورية هو
 .ظام األساسي للقضاةأساسي الن يحدد قانوٌن

 .القضاة عزلال يمكن 
 

 )65(المادة 
 

 .النيابة العامة ة بقضاةخاص ةوتشكيل المحكمة قضاةب ةخاص ةيتألف المجلس األعلى للقضاء من تشكيل
ة  قضاة ب ةالخاص ةالتشكيلالرئيس األول لمحكمة النقض يرأس  ا تضم التشكيلة   المحكم  خمسة قضاة وعضو    ، آم
 أوومستشار دولة يعينه مجلس الدولة ومحام وآذا ست شخصيات مؤهلة ال تنتمي إلى البرلمان  عامةالنيابة ال من

از اإلداري   أوإلى النظام القضائي    ى الجه ين آل  . إل يس        من  يع ة ورئ ة الوطني يس الجمعي ة ورئ يس الجمهوري رئ
رة األ     وُي. مجلس الشيوخ شخصيتين اثنتين مؤهلتين ه في الفق ادة    طبق اإلجراء المنصوص علي رة من الم ) 13(خي

ة  ا مجلس      . على تعيين الشخصيات المؤهل ا رئيس ي يجريه ات الت ة      يتخضع التعيين ة الدائم ى رأي اللجن ان إل البرلم
 .المختصة في المجلس المعني دون سواها

نقض    فيرأسها النيابة العامةقضاة ب ةالخاص ةالتشكيل أما ة ال دى محكم  اةقض خمسة   التشكيلة ضم  تو. النائب العام ل
ا        الوآذا مستشار   ي محكمةالنيابة العامة وقاضمن  ة المنصوص عليه ة والمحامي والشخصيات الست المؤهل دول

 .في الفقرة الثانية



نقض    ةالخاص ةقدم التشكيلت ة ال بالقضاة في المجلس األعلى للقضاء االقتراحات الخاصة بتعيين القضاة لدى محكم
 .ويعين القضاة اآلخرون بناًء على رأيه المطابق. لمحكمة االبتدائيةوالرئيس األول لمحكمة االستئناف ورئيس ا

ى للقضاء رأيه      قضاة ب ةالخاص ةبدي التشكيلتو ة في المجلس األعل ي تخص      االنيابة العام ات الت  قضاة في التعيين
 .النيابة العامة

ٍذ   تو .قضاة لبا خاص  مجلس تأديب  آالقضاة في المجلس األعلى للقضاء ب ةالخاص ةبت التشكيلت فضًال   –ضم حينئ
ة   رة الثاني ي الفق يهم ف كيل –عن األعضاء المنصوص عل ى التش ي إل ذي ينتم ة  ة بقضاةالخاص ةالقاضي ال النياب

 .العامة
كيل تو دي التش اة ب ةالخاص ةب اء رأيه   قض ى للقض س األعل ي المجل ة ف ة العام ي    االنياب ة الت ات التأديبي ي العقوب ف

ٍذ   تو .تخصهم  ة      فضًال عن   -ضم حينئ رة الثالث يهم في الفق ذي   قاضي   –األعضاء المنصوص عل ة ال ة العام النياب
 .المحكمة قضاةب ةالخاص ةينتمي إلى التشكيل

ادة  ا موجبالتي يقدمها رئيس الجمهورية ب االستفتاءاتللرد على  ةالكامل بتشكيلتهينعقد المجلس األعلى للقضاء  لم
ه القضاء   لقة بأخالقيات القضاة وآذا في آل مسألة تتعلق بسيرفي المسائل المتع ةفصل بذات التشكيلوُي). 64(  يبلغ

ة  المنصوص عليه المحكمة خمسة قضاةثالثة من  ةالكامل ةضم التشكيلتو. بها وزير العدل م في الفقرة الثانية وثالث
ن  ة م اةخمس ة قض رة الثالث ي الفق يهم ف وص عل ة المنص ة العام م  .النياب ا تض امآم ة والمح ار الدول ي مستش

ة رة الثاني ي الفق ا ف ة المنصوص عليه ذي  اويرأسه. والشخصيات الست المؤهل نقض ال ة ال رئيس األول لمحكم ال
 .يمكن أن يخلفه النائب العام لدى هذه المحكمة

ا  ي الجلس ارك ف دل أن يش وزير الع وز ل ة يج ائل التأديبي تثناء المس ي وباس كيلتت الت دها تش ى تعق ي المجلس األعل
 .للقضاء
 .اللجوء إلى المجلس األعلى للقضاء وفق الشروط التي يحددها قانون أساسيمتقاض  يأليجوز 
 .قانون أساسي بموجب شروط تطبيق هذه المادة تتحدد

 
 )66(المادة 

 
 .ال يجوز حبس أي شخص بطريقة تعسفية

ق الشروط المنص دأ وف ذا المب رام ه ة احت ة الفردي ة الحري ا حامي ل السلطة القضائية باعتباره ي تكف ا ف وص عليه
 .القانون



 
 )1-66(المادة 

 
 .ال يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة اإلعدام

 

 المحكمة العليا: الباب التاسع
 

 )67(المادة 
 

 ).68(و ) 2ــ  53(حكام المادتين أل طبقااألفعال التي يؤديها بهذه الصفة  ؤوليةمؤرئيس الجمهورية  يتحملال 
ة فرنسية   وال يجوز أن يطلب منه أثناء والي ا ال يجوز   . ته اإلدالء بشهادته أمام أي هيئة قضائية أو سلطة إداري آم

ق أو يالحق قضائيً        أن ُت ه تحقي تح في حق ق  و. ارفع ضده دعوى أو يف ع تعلي ادم أو سقوط     أجل آل   يق خاص بالتق
 .الحق

د بع          ا ضده من جدي ق أو رفعه ة التطبي ي آانت موقوف وات شهر من    ويجوز مباشرة الدعاوى واإلجراءات الت د ف
 .هانتهاء وظائف

 
 )68(المادة 

 
ه  تنحية رئيس الجمهورية إال في حالال تجوز  وينطق  . إخالله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة واليت

 .ل في هيئة محكمة عليابالتنحية البرلمان المشّك
ه أحد مجل     ذي يصادق علي ورً   يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا ال ان ف ى المجلس اآلخر     اسي البرلم إل

 .اًمالذي يفصل فيه خالل خمسة عشر يو
اال   ،المحكمة العليارئيس الجمعية الوطنية يرأس  ة ب ق  و، قتراع السري وتفصل خالل شهر في التنحي ا   ُيطب  قراره
 .افور

ذي     اتطبيًقتكون القرارات المتخذة  ي األعضاء ال ة ثلث نهم   نلهذه المادة بأغلبي ة    الم يتشكل م ي أو المحكم جلس المعن
ا أو         وال ُت. التفويض في التصويت  ُيمنع و. العليا ة العلي اع المحكم د اجتم راح عق دة القت حتسب إال األصوات المؤي

 .للتنحية
 .قانون أساسي بموجب شروط تطبيق هذه المادة تتحدد

 

 في المسئولية الجنائية ألعضاء الحكومة: الباب العاشر
 

 )1ــ  68(المادة 
 
تعتبر جنايات أو  تيبونها أثناء ممارسة وظائفهم والن جنائيًا عن األفعال التي يرتكوولؤكون أعضاء الحكومة مسي

 .جنح وقت ارتكابها
 .وتحاآمهم محكمة عدل الجمهورية

ون  ةتك دل الجمهوري ة ع دة ب محكم وممقي ات   مفه د العقوب ذلك بتحدي نح وآ ات والج االجناي ي  المنصوص عليه ف
 .القانون



 
 )2ــ  68(المادة 

 
ين أعضاء       ااثنا عشر برلمانًي: اعدل الجمهورية من خمسة عشر قاضًي تتكون محكمة ابهم بالتساوي من ب يتم انتخ

نقض يكون    آل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد آل تجديد عام أو جزئي لهما وثالثة قضاة لدى محكمة ال
 .لمحكمة عدل الجمهورية ائيًسأحدهم ر
دم   يجوز ألي شخص يدعي أنه تضرر من جناية أو جنحة ارتكبها عضو في الحكومة أثناء ممارسة وظائفه أن يتق

 .المظالمبشكوى إلى لجنة 
نقض بغرض     علىإحالتها  أووتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الشكوى  ة ال ة عدل    إشعار النائب العام لدى محكم محكم

 .الجمهورية
ى رأي مطابق        يبِلغالنقض أن  آما يجوز للنائب العام لدى محكمة اًء عل ة بن ة عدل الجمهوري من تلقاء نفسه محكم

 .المظالممن لجنة 
 .قانون أساسي بموجب شروط تطبيق هذه المادة تتحدد

 
 )3ــ  68(المادة 

 
 .تطبق أحكام هذا الباب على األفعال المرتكبة قبل دخوله حيز التنفيذ

 
 

 االجتماعي والبيئيالمجلس االقتصادي و: الباب الحادي عشر
 

 )69(المادة 
 

ي مش       ه ف ي رأي اعي والبيئ ادي واالجتم س االقتص دي المجل ي     اريعيب ذا ف ر وآ يم أو األوام وانين أو المراس الق
 .اقتراحات القوانين المعروضة عليه من الحكومة

ام مجلسي البر            ين أحد أعضائه لكي يعرض أم اعي والبيئي أن يع ان رأي  يجوز للمجلس االقتصادي واالجتم لم
 .أو االقتراحات المعروضة عليه اريعمشالمجلس في ال

عاريجوز  انون    إش ددها ق ي يح ق الشروط الت ق عريضة وف ي عن طري اعي والبيئ المجلس االقتصادي واالجتم
 .باقتراحاتهوبعد دراسة العريضة يقوم بإعالم الحكومة والبرلمان . أساسي

 
 )70(المادة 

 
ا طابع اقتصادي      يجوز للحكومة والبرلمان أن ي ألة له ستشيرا المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في أي مس

وانين التخطيط الت    اريعمش آما يجوز للحكومة أن تستشيره في  . أو اجتماعي أو بيئي ة    ق ي تحدد توجهات الموازن
انون تخطيط ذ   ُي و. متعددة السنواتالعامة  اعي  طابع اقتصادي أ   اعرض عليه آل مخطط أو آل مشروع ق و اجتم

 .أو بيئي إلبداء رأيه فيه
 

 )71(المادة 
 

ة    ائتين وثالث دد أعضائه م دى ع وز أن يتع ذي ال يج ي وال اعي والبيئ كيل المجلس االقتصادي واالجتم دد تش يتح
 .وثالثين عضًوا وآذا قواعد عمله بموجب قانون أساسي



 حامي الحقوق: الباب الحادي عشر مكرر
 

 )1 ــ 71(المادة 
 

ة  إدارات الدولة  عبرمي الحقوق على احترام الحقوق والحريات يسهر حا ة    و الجماعات المحلي والمؤسسات العام
 .آل هيئة تضطلع بمهمة المرفق العام أو يخولها قانون أساسي هذا اختصاص عبروآذا 

 
ر    يبلغهويجوز أن  ذآورة في الفق ى  أيُّ شخص يرى أنه تضرر من عمل مرفق عام أومن إحدى الهيئات الم ة األول

 .آما يجوز له أن يتدخل من تلقاء نفسه. وفق الشروط التي يحددها قانون أساسي
 

ة     . هوطرق تدخلحامي الحقوق يحدد قانون أساسي اختصاصات  تعانة بهيئ ا االس ه فيه آما يحدد الشروط التي يمكن
 .جماعية لممارسة بعض اختصاصاته

 
ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد تطبيق اإلجراء المنصوص    يعّين رئيس الجمهورية حامي الحقوق لوالية مدتها

ادة   ن الم رة م رة األخي ي الفق ه ف وق  ). 13(علي امي الحق ائف ح ين وظ ع ب وز الجم ة و و عضويةوال يج  الحكوم
 .حاالت عدم الجمع األخرى يويحدد قانون أساس. البرلمان عضوية

 
 .وإلى البرلمانيقدم حامي الحقوق تقرير بنشاطه إلى رئيس الجمهورية 

 

 الجماعات المحلية: الباب الثاني عشر
 

 )72(المادة 
 

 جماعات الذات الوضع الخاص و جماعاتفي الجمهورية هي البلديات والمقاطعات واألقاليم وال الجماعات المحلية
ادة   أ آل   ). 74(الواقعة فيما وراء البحر المحددة في الم ة  تنش د اال     جماعة محلي انون وعن قتضاء  أخرى بموجب ق

 .منصوص عليها في هذه الفقرة جماعات محليةأو عدة  جماعةمحل 
بأفضل   في إطاره اختصاصها  القرارات في آل االختصاصات التي يمكن تطبيقها  اتخاذ للجماعات المحلية ُيخول

 .طريقة ممكنة
ذه   ة  تتولى مجالس منتخبة إدارة ه ة لممارسة اختصاصاته      الجماعات بحري ع بسلطة تنظيمي ا وفق الشروط   وتتمت

 .التي يحددها القانون
ام         للجماعات المحليةيجوز  دة محدودة أحك ين ولم ة وفي موضوع مع أو مجموعاتها أن تخالف على سبيل التجرب

القوانين أو اللوائح التي تسري على ممارسة اختصاصاتها ـــ إذا نص القانون أو الالئحة على ذلك حسب األحوال  
ي   روط الت ق الش ك وف ـ وذل ددها القــ دى   انون األساسي يح ة إح ية لممارس روط األساس ر بالش ق األم م يتعل ا ل م

 .الحريات العامة أو حق من الحقوق التي يكفلها الدستور
وز ألي  ةال يج ة محلي ى  جماع اية عل ارس وص ةأن تم رى جماع دى  . أخ ة إح ت ممارس ك إذا تطلب ع ذل وم

أن يرخص إلحداها أو إلحدى مجموعاتها بتنظيم طرق يجوز للقانون  جماعات محليةاالختصاصات مساهمة عدة 
 .القيام بعملها المشترك



 
ق المصالح      الجماعات المحليةيتولى ممثل الدولة في  ـ تحقي ة ـ بالجمهورية ــ باعتباره ممثل آل عضو في الحكوم

  .الوطنية والرقابة اإلدارية واحترام القوانين
 

 )1ــ  72(المادة 
 

ديم     جماعة محليةالتي بموجبها يجوز للناخبين في آل يحدد القانون الشروط  أن يطلبوا عن طريق ممارسة حق تق
 .الجماعةالعريضة تسجيل مسألة من اختصاصها في جدول أعمال المجلس اإلقليمي لهذه 

ذه          اريعبعرض مش ما جماعة محليةيجوز أن تبادر  اخبين في ه ى الن ة أو تصرف تخضع الختصاصها عل مداول
 .القرار فيها عن طريق االستفتاء وفق الشروط التي يحددها قانون أساسي تخاذال محليةالجماعة ال

ة  إذا تقرر إنشاء   انون             جماعة محلي ر بموجب الق ا جاز التقري ديل تنظيمه رر تع انوني خاص أو تق ع بنظام ق تتمت
ذه  ي ه اخبين المسجلين ف ارة الن ةاستش ة الجماعات المحلي ارة الن. المعني ا يجوز استش ديل حدود آم ي تع اخبين ف

 .وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجماعات المحلية
 

 )2ـــ  72(المادة 
 

 .من الموارد التي يمكن استخدامها بكل حرية وفق الشروط التي يحددها القانون الجماعات المحليةتستفيد 
ا  أو حصيلة الضرائب  ل امويجوز لها أن تقبض آ ا    جزء منه ا تكن طبيعته انون      و .مهم ا الق يجوز أن يرخص له

 .بتحديد وعاء الضريبة ونسبها بالشروط التي يحددها
جزًءا هاًما من مجموع موارد آل نوع  بالجماعات المحليةتمثل اإليرادات الضريبية وغيرها من الموارد الخاصة 

 .ويحدد قانون أساسي الشروط التي بموجبها يتم تطبيق هذه القاعدة. الجماعاتمن 
ي آانت مخصصة       الجماعات المحلية و بين الدولة اتل في االختصاصآل نق ك الت يرافقه منح لموارد مساوية لتل

يرافقه رصد  الجماعات المحليةزيادة في نفقات  تنجر عنهوآل استحداث أو توسيع في االختصاصات . لممارستها
  .لموارد يحددها القانون

 .الجماعات المحليةتوزيع الضرائب بهدف تشجيع تحقيق المساواة بين ويحدد القانون التدابير التي تتعلق بمعادلة 
 

 )3ــ  72(المادة 
 

ة   بتعترف الجمهورية  اليم الواقع ا  سكان األق ا  راوراء البح  فيم ل   الشعب الفرنسي    جزءا من   باعتباره ذات المث وب
 .العليا من الحرية والمساواة واإلخاء

ان بارتليمي وسان مارتان وسان والمارتينيك والريونيون والمايوت وس غويانا الفرنسيةحكم آال من الجوادلوب وُت
ا و ابي ادة    روميكلون وجزر والس وفوتون ا الفرنسية بالم ة   ب الخاصة ) 73(بولينيزي اليم الواقع ا  المقاطعات واألق  فيم

ادة    طبقاالتي أنشئت  الجماعات المحليةالخاصة ب و راوراء البح ادة   وتح) 73(للفقرة األخيرة من الم م بالم ) 74(ك
 .األخرى جماعاتال

 .يحكمه الباب الثالث عشرفالوضع القانوني لكاليدونيا الجديدة أما 



 
ب         توائي والقط ب االس ي القط ة ف ية الواقع اص باألراضي الفرنس يم الخ ريعي والتنظ ام التش انون النظ دد الق يح

 .الجنوبي وآليبرتون
 

 )4ــ  72(المادة 
 

ة   ال يجوز إحداث أي تغييرـ  ادة        في إحدى الجماعات المحلي ة من الم رة الثاني ذآورة في الفق في  أو ) 3 – 72(الم
زء من اج ا  – ه ادتين     انطالق ي الم ا ف ة المنصوص عليه د األنظم ن أح ر  و ) 74(و) 73(م ام آخ و نظ دون  -نح

ي وفق الشروط ال      الجماعة المحلية على موافقة الناخبين في  الحصول مسبًقًا ا المعن ا   أو في جزئه منصوص عليه
 .النظام بموجب قانون أساسيهذا  ويتقرر تغيير. في الفقرة التالية

راح مشترك       ى اقت اًء عل ان أو بن يجوز لرئيس الجمهورية بناًء على اقتراح من الحكومة أثناء دورات انعقاد البرلم
اخبين في إحدى         رر استشارة الن دة الرسمية أن يق ة  الجماعات  بين المجلسين ينشر في الجري ة   المحلي ا  الواقع فيم

ريعي اوراء البح ا التش ا أو اختصاصاتها أو نظامه ق بتنظيمه ألة تتعل ي مس ارة . ر ف ان موضوع االستش ى آ ومت
إن         يتناول ة ف راح من الحكوم ى اقت اًء عل ذه االستشارة بن  التغيير المنصوص عليه في الفقرة السابقة وآان تنظيم ه

 .تعقبه مناقشة تقدم أمام آل مجلس بياًنا هذه األخيرة
 

 )73(المادة 
 

ة وراء البح       اليم الواقع وائح في المقاطعات واألق ا،  راتطبق القوانين والل ديله   لزوم ا في ضوء السمات    ويجوز تع
مارس  أن تقرر تعديل القوانين واللوائح في المجاالت التي ت خيرةيجوز لهذه األو . الجماعاتذه بهوالنظم الخاصة 

 .هذا الحق بموجب القانون أو الالئحة بحسب األحوال نحتُمفيها اختصاصاتها متى 
مات   اة س ع مراع ى وم رة األول ه الفق ا نصت علي ا لم اتوخالًف وز  الجماع ادة يج ذه الم ا ه ي تحكمه نحالت ذه  م ه

ا      الجماعات  ى إقليمه ي تسري عل بموجب القانون أو الالئحة بحسب األحوال الحق في أن تحدد بنفسها القواعد الت
 .التي قد تكون من اختصاص القانون أو الالئحة اضيعمحدد من الموفي عدد 

الجنسية والحقوق المدنية وضمانات الحريات العامة ووضع األشخاص   اضيعوال يجوز أن تتناول هذه القواعد مو
ن      دفاع واألم ة وال ية الخارجي ة والسياس راءات الجزائي انون اإلج ات وق انون العقوب اء وق يم القض تهم وتنظ  وأهلي

ات        انون االنتخاب ذا ق ة والقروض والصرف وآ ام والعمل ذه المو  توضيح ويجوز  . والنظام الع  حصرها و  اضيع ه
 .بموجب قانون أساسي

 .ال يطبق الحكم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على مقاطعة وإقليم الريونيون
ة   على طلب من    ناًءهذه الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة ب منح يتقرر ة  الجماعة المحلي المعني

انون أساسي        ررة بموجب ق اة التحفظات المق ا وال يجوز  . ووفق الشروط وبمراع إذا آانت تمس بالشروط     منحه
 .األساسية لممارسة إحدى الحريات العامة أو بحق من الحقوق التي يكفلها الدستور

ة  ال يجوز إنشاء  ا  جماعة محلي يم   نون لتحل محل م  بموجب ق ة وإقل ع  قاطع وراء البحر أو إنشاء مجلس إقليمي     يق
ادة       الجماعتين المحليتينواحد لهاتين  ة من الم رة الثاني  72(دون الحصول وفق األشكال المنصوص عليها في الفق

 .الجماعتين المحليتينهاتين اختصاص على موافقة الناخبين المسجلين في دائرة ) 4 –



 
 )74(المادة 

 
ه مصلحة آل      و وراء البحر فيما الواقعة الجماعاتتتمتع   جماعة التي تحكمها هذه المادة بنظام أساسي تراعي في

 .منها داخل الجمهورية
 :يلييتحدد هذا النظام األساسي بموجب قانون أساسي يصادق عليه بعد أخذ رأي المجلس اإلقليمي ويضبط ما 

 .طبَّق فيها القوانين واللوائحالشروط التي ُت -
ذه اختص - ات ه ةاص ة المحلي ل   . الجماع اول نق وز أن يتن ها ال يج ي تمارس ات الت اة االختصاص ع مراع وم

ادة    اضيعمن الدولة المو اتاالختصاص ي   و )73(المذآورة في الفقرة الرابعة من الم ا كمليو هاوضح يالت انون   ه ق
 .عند االقتضاءأساسي 

 .عملها والنظام االنتخابي للمجلس اإلقليمي فيها وطريقة للجماعة المحليةقواعد تنظيم المؤسسات التابعة  -
وانين أو مش   اريعبشأن مش ت الجماعةمؤسسا بمقتضاهاالشروط التي تستشار  - يم أو   اريعأو اقتراحات الق المراس

ة أبرمت     الجماعة المحليةاألوامر التي تتضمن أحكاًما تخص  وآذا بشأن التصديق أو الموافقة على التزامات دولي
 .التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها اضيعموال بشأن

 
انون األساسي بالنسبة الختصاصات        ة  آما يجوز أن يحدد الق تقاللية الشروط      الجماعات المحلي ع باالس ي تتمت الت

 :التي
دخل      القراراتيمارس فيها مجلس الدولة رقابة قضائية خاصة على العديد من  - التي يتخذها المجلس اإلقليمي وت

 .صاصات التي يمارسها في مجال القانونضمن نطاق االخت
دء سريان النظام األساسي             - د ب ا صدر بع ا المجلس اإلقليمي قانوًن دل فيه ة  يجوز أن يع رر   للجماعة المحلي إذا ق

دخل في مجال        جماعةمن قبل سلطات ال أبِلغالمجلس الدستوري الذي  د ت ان ق انون آ على وجه الخصوص بأن الق
 .جماعةالاختصاص هذه 

المحلية في مصلحة سكانها في مجال التشغيل أو تدابير تبررها الضرورات  الجماعة المحليةوز أن تتخذ فيها يج -
 .حق اإلقامة لممارسة نشاط مهني أو حماية األمالك العقارية

ة مع       الجماعة المحليةيجوز أن تشارك فيها  - ا الدول ي تحتفظ به تحت رقابة الدولة في ممارسة االختصاصات الت
 .ترام الضمانات الممنوحة عبر آامل أرض الوطن لممارسة الحريات العامةاح
اص    - يم الخ رى للتنظ رق األخ دد الط ةتح ات المحلي د     بالجماع انون بع دل بموجب ق ادة وتع ذه الم ذآورة به الم

 .استشارة المجالس اإلقليمية فيها
 

 )1 – 74(المادة 
 

بة ة بالنس ة للجماعات  المحلي ا الواقع ادة البحوراء ا فيم ي الم ا ف دة ) 74(ر المنصوص عليه دونيا الجدي ي آالي وف
وطن    يجوز للحكومة بموجب مراسيم أن توسع مجال تطبيق األحكام ذات الطابع التشريعي السارية المفعول في ال

  التي بقيت من اختصاص الدولة مع إدخال التعديالت الضرورية أو أن تطابق اضيعفي المو) المتروبول(األم 
د      جماعةكام ذات الطابع التشريعي السارية المفعول مع التنظيم الخاص بالاألح انون ق المعنية شريطة أال يكون الق

 .استثنى صراحة اللجوء إلى هذا اإلجراء فيما يخص األحكام المعنية
 

ا . المعنية ومجلس الدولة الجماعاتم في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجالس يوتتخذ المراس ور   ويسري مفعوله ف
 .إذا لم يصدق عليها البرلمان خالل الثمانية عشر شهًرا التالية لهذا النشر الغيةنشرها وتصبح 

 
 )75(المادة 

 
تفظ  ادة    يح ي الم ط ف ذآور فق ام الم انون الع ة للق ة المدني ام الحال ون بنظ ذين ال يتمتع ة ال و الجمهوري ) 34(مواطن

 .بحالتهم الشخصية ما لم يتنازلوا عنها
 

 )1ــ  75(المادة 
 

 .فرنسا إلى تراثاللغات اإلقليمية تنتمي 
 
 



 أحكام انتقالية تتعلق بكاليدونيا الجديدة: الباب الثالث عشر
 

 )76(المادة 
 

وم    بفي  1998ديسمبر  31سكان آاليدونيا الجديدة مدعوون لإلدالء بأصواتهم قبل  ا، ي نود االتفاق الموقع في نومي
 .يدة الرسمية للجمهورية الفرنسيةفي الجر 1998 ماي 27والمنشور يوم  1998 ماي 5

ادة    م    ) 2(يتم قبول المشارآة في االقتراع لألشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الم انون رق  88من الق
 .1988نوفمبر  9المؤرخ في  1028 –

 .ه في مجلس الوزراءشأنموجب أمر من مجلس الدولة بعد التشاور بدابير الضرورية لتنظيم االقتراع بتتخذ الت
 

 )77(المادة 
 

 استشارةالمتخذ بعد  –يحدد القانون األساسي ) 67(بعد إقرار االتفاق عقب االستشارة المنصوص عليها في المادة 
رام التوجيهات المحددة     المجلس اإلقليمي في آاليدونيا الجديدة من أجل ضمان تطور آاليدونيا الجديدة في ظل احت

 :يليما  –فاق وبحسب الوسائل الضرورية لتطبيقه بموجب هذا االت
ذه   - ل ه ي لنق دة والجدول الزمن دونيا الجدي ى مؤسسات آالي ائي إل ا بشكل نه يتم نقله ي س ة الت اختصاصات الدول

 .االختصاصات وآيفية إجرائه وآذا توزيع التكاليف المترتبة عليه
 قراراتالشروط التي بموجبها سوف تخضع العديد من الالسيما  هاوعملمؤسسات آاليدونيا الجديدة قواعد تنظيم  -

 .التي يتخذها المجلس اإلقليمي في آاليدونيا الجديدة قبل إصدارها إلى رقابة المجلس الدستوري
 .القواعد المتعلقة بالمواطنة والنظام االنتخابي والعمل ونظام األحوال المدنية المعتاد -
ال   دعى بموجبالشروط والمواعيد التي ُي - ها السكان المعنيون في آاليدونيا الجديدة إلى اإلدالء بأصواتهم في االنتق

 .إلى السيادة الكاملة
 ).76(ويحدد القانون اإلجراءات األخرى الضرورية لتطبيق االتفاق المذآور في المادة 



 
ا   في آاليد الجماعات المحليةإلى انتخاب أعضاء  دعىجل تحديد هيئة الناخبين التي ُتومن أ دة ومقاطعاته ونيا الجدي

انون األساسي   ) 189(و ) 188(وفي المادتين ) 76(يه االتفاق المذآور في المادة لفإن الجدول الذي يستند إ من الق
دة هو     1999مارس  19المؤرخ في  209 – 99رقم  دونيا الجدي راع      نفسه والمتعلق بكالي ذي أعد بمناسبة االقت ال

 .ن األشخاص الذين ال تقبل مشارآتهم في هذا االقتراعضّموت) 76(المنصوص عليه في المادة 
 

 في الدول الناطقة بالفرنسية واتفاقات الشراآة: الباب الرابع عشر
 

 )87(المادة 
 

 .اللغة الفرنسية تشترك معها فيتساهم الجمهورية في توطيد التضامن والتعاون بين الدول والشعوب التي 
 

 )88(المادة 
 

 .هورية اتفاقات مع الدول التي ترغب في التعاون معها لتطوير حضاراتهايمكن أن تبرم الجم
 
 

 في االتحاد األوروبي: الباب الخامس عشر
 

 )1ــ  88(المادة 
 

ض             ة بع ارس مجتمع ة أن تم ارت بحري ن دول اخت كل م ذي يتش ي ال اد األوروب ي االتح ة ف ارك الجمهوري تش
ي وال   اد األوروب دة االتح اتها بموجب معاه ا   اختصاص ي مثلم اد األوروب ل االتح ة بعم دة المتعلق قمعاه ن  انبث ع

 .2007 ديسمبر 13المعاهدة الموقعة في لشبونة يوم 
 

 )2ــ  88(المادة 
 

اد       بمذآرة التوقيف األوروبيةيحدد القانون القواعد المتعلقة  ة لالتح ي تتخذها المؤسسات التابع تطبيًقا للقرارات الت
 .األوروبي

 
 )3ــ  88(المادة 

 
وم               ة ي ي الموقع اد األوروب دة االتح ا معاه ي أقرته ل وبحسب الوسائل الت ة بالمث دأ المعامل اة مب ري  7مع مراع  فيف

ا       1992 ين في فرنس اد المقيم نح سكان االتح ات لحق التصويت وحق الترشح     –ون سواهم  د –يجوز م النتخاب
ة أو   . البلدية يس بلدي ين       وال يجوز لهؤالء المواطنين ممارسة وظائف رئ ة أو المشارآة في تعي يس بلدي مساعد رئ

يوخ       س الش اء مجل اب أعض ي انتخ يوخ وف س الش اء مجل اخبين ألعض ه    . الن ي يصوت علي انون أساس دد ق ويح
 .المجلسان بصيغة واحدة شروط تطبيق هذه المادة



 
 )4ــ  88(المادة 

 
ى مج  ي مش    تعرض الحكومة على الجمعية الوطنية وعلى مجلس الشيوخ فور إرسالها إل اد األوروب  اريعلس االتح

 .أو اقتراحات النصوص الخاصة باالتحاد األوروبي اريعالنصوص التشريعية األوروبية وغيرها من مش
ى        اريعيجوز أن تتم المصادقة على اللوائح األوروبية حول مش رة األول ذآورة في الفق أو اقتراحات النصوص الم
االتحاد األوروبي وفق الطرق التي يحددها النظام األساسي    وآذا على أي وثيقة تصدر عن مؤسسة من مؤسسات

 .ند االقتضاءعلكل مجلس وخارج دور انعقاد البرلمان 
 .كلف بالشئون األوروبية في آل مجلس برلمانيتنشأ لجنة ُت

 
 )5ــ  88(المادة 

 
ق     قالتصدي يرخص يعرض رئيس الجمهورية على االستفتاء آل مشروع قانون  دة تتعل ى معاه ة   عل بانضمام دول

 .ما إلى االتحاد األوروبي
ان أن يرخص      ه يجوز للبرلم رة           غير أن ه في الفق انون وفق اإلجراء المنصوص علي ى مشروع الق المصادقة عل

 .إذا صوت آل مجلس على صيغة موحدة وبأغلبية ثالثة أخماس أعضائه) 89(الثالثة من المادة 
رر المجلس         ال تطبق هذه المادة على حاالت االنضمام التي( ين الحكومات والتي ق ؤتمر مشترك ب جاءت عقب م

 ).2004 جويلية 1األوروبي الدعوة إليه قبل 
 

 )6ــ  88(المادة 
 

دي ا  دأ              يجوز أن تب ي لمب ة مشروع نص تشريعي أوروب ا في مدى مطابق ة أو مجلس الشيوخ رأًي ة الوطني لجمعي
ى ويض السلطة األدن رأ. تف ي ال يس المجلس المعن يس المجلس  يويرسل رئ ي ورئ ان األوروب يس البرلم ى رئ إل

 .الحكومة بذلك ُتبلغ و. األوروبي ورئيس اللجنة األوروبية
دأ           ه لمب ي بحجة خرق اد األوروب ة عدل االتح ى محكم ي إل يجوز أن يقدم آل مجلس طعًنا في نص تشريعي أوروب

 .األوروبي وترسل الحكومة هذا الطعن إلى محكمة عدل االتحاد. تفويض السلطة األدنى
ارج دور   وائح خ ى ل ادقة عل تم المص وز أن ت ذا الغرض يج د االقتضاء   اتوله ان عن اد البرلم رقحسب انعق  ط

بناء على طلب من   قانونياويكون الطعن واجًبا . التي يحددها النظام األساسي لكل مجلس و المبادرة بها ومناقشتها
 .ستين نائًبا أو ستين عضًوا في مجلس الشيوخ

 
 )7ــ  88( المادة

 
وز أن    دة يج ي صيغة موح يوخ ف ة ومجلس الش ة الوطني ه الجمعي راح تصادق علي ى اقت ن خالل التصويت عل م
طة         ة المبس بة للمراجع ي بالنس اد األوروب ى نصوص االتح ادقة عل د المص ديل قواع ى تع ان عل رض البرلم يعت

ا بم   االت المنصوص عليه ي الح دني ف اون القضائي الم دات أو بالتع دة  للمعاه ي وبالمعاه اد األوروب دة االتح عاه
 .2007ديسمبر  13عن المعاهدة الموقعة في لشبونة يوم  انبثقالمتعلقة بعمل االتحاد األوروبي مثلما 



 في تعديل الدستور: الباب السادس عشر
 

 )89(المادة 
 

ديل الدستور          ادرة بتع ي المب ان الحق ف ة وأعضاء البرلم يس الجمهوري ى  لكل من رئ اًء عل راح من    بن وزير اقت ال
 .األول

ب أن يُ  ادة       يج ن الم ة م رة الثالث ي الفق ددة ف ة المح روط الزمني ق الش ديل وف راح التع روع أو اقت ) 42(درس مش
 .ويكون التعديل نهائًيا بعد الموافقة عليه عن طريق االستفتاء. ويصوت عليه المجلسان في صيغة موحدة

د في       غير أن مشروع التعديل ال يعرض على االستفت ان المنعق ى البرلم ة عرضه عل اء متى قرر رئيس الجمهوري
ا          ،مؤتمر ر عنه ة أخماس األصوات المعب ة ثالث ديل إال إذا حاز أغلبي . وفي هذه الحالة ال يوافق على مشروع التع

 .ويكون مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر
 .الترابية وحدةال يجوز إجراء أي تعديل أو مواصلته في حالة المساس بال

 .وال يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة
 



 2004ميثاق البيئة لعام 
 

 الشعب الفرنسي؛إن 
 :أخذا في االعتبار

 .قد حددت ظهور اإلنسانية هاوتوازنالطبيعة موارد  أن
 .مستقبل بل وبقاء اإلنسانية ال ينفصل عن بيئتها الطبيعية أن
 .البيئة هي التراث المشترك للبشر أن
  .اإلنسان يمارس تأثيرا متزايدا على ظروف الحياة وعلى التطور الخاص بها أن
اج          أن تهالك أو اإلنت اط االس ن أنم د م أثر بالعدي رية تت ات البش دم المجتمع رد وتق ة الف وجي وحيوي وع البيول التن

 .وباالستغالل المفرط للموارد الطبيعية
 .ما هو الحال بالنسبة للمصالح األساسية األخرى لألمةآ هدفا منشوداالحفاظ على البيئة يجب أن يكون  أن
درة    أ ن ق ال م ات الحاضر يجب أال تن ة حاج ارات المخصصة لتلبي إن الخي ة ف ة الدائم ن أجل ضمان التنمي ه م ن

 .األجيال المقبلة وغيرهم من الشعوب على إشباع احتياجاتهم الخاصة
 :يعلن

 
 المادة األولى

 
 .ل بيئة صحية متوازنة وآريمةلكل شخص الحق في أن يعيش داخ

 
 لمادة الثانيةا

 
 .على آل شخص واجب المشارآة في حفظ وتحسين البيئة

 
 المادة الثالثة 

 
ع       انون أن يمن ي يحددها الق ى آل شخص وفق الشروط الت د تلحق  يجب عل ي ق ة أو الحد من  ب األضرار الت البيئ

 .تعذر ذلك إنعواقبها 
 

 المادة الرابعة
 

 .أن يساهم في جبر األضرار التي تحدث للبيئة وفق الشروط التي يحددها القانون يجب على آل شخص
 

 المادة الخامسة
 

السلط  تقوم  ،بشكل خطير ال يمكن تجنبه على البيئة عند حدوث ضرر غامض من الناحية العلمية ويمكن أن يؤثر 
يم المخاطر     عن طريق تطبيق مبدأ االحتراز وفي مجاالت اختصاصاتها بالسهر  العمومية ذ إجراءات تقي على تنفي

 .واتخاذ تدابير مؤقتة ومتناسبة بهدف تالفي حدوث الضرر
 

 المادة السادسة
 

ين      . مستدامةيجب أن تشجع السياسات العامة التنمية ال ة وب ة وتحسين البيئ ين حماي وتحقيقا لهذه الغاية فإنها توفق ب
 .االجتماعي الرقيالتنمية االقتصادية و



 
 سابعةالمادة ال

 
ة    وفق الشروط والحدود    لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة في حوزة السلطات العام

 .وآذا المشارآة في وضع القرارات العامة التي تؤثر على البيئةالتي يحددها القانون 
 

 المادة الثامنة
 

 .لواجبات المنصوص عليها في هذا الميثاقينبغي أن يسهم التعليم والتثقيف البيئي في ممارسة الحقوق وا
 

 المادة التاسعة
 

 .يجب أن يقدم البحث واالبتكار دعمهما لحفظ وتعزيز البيئة
 

 المادة العاشرة 
 
 .هذا الميثاق العمل األوروبي والدولي فرنسا عبر لهمت



 1946من أآتوبر عام  27ديباجة الدستور الصادر في 
 

ن           ه الشتار الذي حققغداة االنتص -1 ة البشرية يعل تعباد وإهان ى اس ي سعت إل ة الت ى األنظم عوب الحرة عل
ز    ة دون تميي ى أساس  الشعب الفرنسي مجددا أن آل إنسان يملك حقوقا مقدسة وثابت دين    عل األصل أو ال

ا في           و ويؤآد مرة أخرى .أو العقيدة واطن المنصوص عليه ات اإلنسان والم وق وحري ى حق رسميا عل
 .المعترف بها في قوانين الجمهورية األساسية والمبادئ 1789ر عام إعالن الحقوق الصاد

ية واالقتصادية   ادئ السياس را ضروريا لعصرنا المب ه الخصوص أم ى وج ن عل ك يعل وفضال عن ذل
 :واالجتماعية الواردة أدناه

 .يكفل القانون للمرأة في جميع المجاالت حقوقا متساوية مع حقوق الرجل -2
 .فعاله في سبيل الحرية له الحق في اللجوء إلى أراضي الجمهوريةضطهد بسبب أآل شخص ُي -3
ه أو      . وله الحق في الحصول على عمل  العملعلى آل شخص واجب  -4 وال يجوز أن يضار أحد في عمل

 .وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته
ى -5 ابي واالنضمام إل ه ومصالحه من خالل العمل النق دافع عن حقوق ة من  يجوز لكل شخص أن ي نقاب

 .اختياره
 .مارس حق اإلضراب في إطار القوانين التي تنظمهُي -6
ي إدارة           -7 ذلك ف ل وآ روط العم اعي لش د الجم ي التحدي ه ف اطة ممثلي الل وس ن خ ل م ل عام ارك آ يش

 .المؤسسات
ع يجب أن   الآل مال وآل مؤسسة يكون لها أو تكتسب طابع الخدمة العامة القومية أو االحتكار بحكم  -8 واق

 .لكا للمجتمعيصبح م
 .ماتهيئ األمة للفرد ولألسرة الظروف الالزمة لتنميته -9

يما  تضمن  -10 ع والس ة للجمي ة الصحة واألمن المعيشي والراحة      األم ال المسنين حماي ل واألم والعم الطف
ة أو وضعه   . وأوقات الفراغ ويكون لكل إنسان غير قادر على العمل بسبب سنه أو حالته البدنية أو العقلي

  .المجتمع في ي الحق في الحصول على الوسائل المالئمة للوجوداالقتصاد
 .كل الفرنسيين أمام األعباء الناجمة عن الكوارث القوميةلتعلن األمة التضامن والمساواة  -11
يم  يكون . المهني والثقافةتكفل األمة المساواة في وصول الطفل والبالغ إلى التعليم والتدريب  -12 التنظيم للتعل

 .والعلماني على جميع المستويات واجبا على الدولة العام المجاني
لن تشرع في أي حرب  . المحافظة على تقاليدها قواعد القانون العام الدولي في الجمهورية الفرنسيةتتبع  -13

 .ألغراض الغزو ولن تستخدم قواتها أبدا ضد حرية أي شعب
 .لالزمة للتنظيم وللدفاع عن السلما مع مراعاة المعاملة بالمثل فإن فرنسا توافق على تحديد سيادتها -14
ا وراء البح   -15 ات دون         اتشكل فرنسا مع شعوب م وق والواجب اواة في الحق ى أساس المس وم عل ادا يق ر اتح

 .تمييز بسبب العرق أو الدين
ا من             -16 ا وجهوده ع أو تنسيق موارده ى تجمي ي توافق عل م والشعوب الت االتحاد الفرنسي يتكون من األم

 .زيادة رفاهيتها وآفالة أمنهاأجل تنمية حضاراتها و



 
وليتها نحو الحرية ؤإلى أن تقود الشعوب التي حملت مسحفاظا منها على مهمتها التقليدية تهدف فرنسا  -17

وباستبعاد آل نظام . ونها الخاصة بطريقة ديمقراطيةؤتسير شفي أن تدير نفسها ذاتيا وفي أن 
المساواة في الوصول إلى المناصب العامة قائم على التعسف فإن فرنسا تكفل للجميع  ياستعمار

.والممارسة الفردية أو الجماعية للحقوق والحريات التي تم إعالنها أو تأآيدها أعاله



 1789 أوت 26إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر في 
 

 :الديباجة
 

النسيان أو احتقار  أخذا في االعتبار أن الجهل أو -الفرنسي مؤسسو الجمعية الوطنية  ممثلو الشعبقرر 
اد الحكومات       ة وفس دة للمصائب العام ة والمقدسة     إدراج -حقوق اإلنسان هي األسباب الوحي وق الطبيعي الحق

ان  دوام    لإلنس ى ال الن عل ذا اإلع ل ه ث يمث مي بحي الن رس ي إع اتف وق وواجب ة    حق اء الهيئ ع أعض جمي
ذآرهم   ة وي ا  االجتماعي ال السلطة ا      به ة و   دون توقف بحيث تكون أعم ي يمكن  لتشريعية والسلطة التنفيذي الت

ا في أي وقت     ات           بمقارنته وق وبحيث تكون مطالب ذه الحق ا له ر احترام ية أآث الهدف من آل مؤسسة سياس
ى الدستور          قائمةالمواطنين من اآلن فصاعدا  اظ عل ى الحف ا إل ل دائم دة وتمي على أساس مبادئ بسيطة ومؤآ

 .وإلى سعادة الجميع
ى        ونتيجة لذلك فإن  ة الموجود األعل ن في حضور وتحت حماي ة   الجمعية الوطنية تعترف وتعل وق اآلتي الحق
 .لإلنسان والمواطن

 
 المادة األولى

 
وق       ون أحرارا ومتساوين في الحق اس ويظل ة سوى     ندس وال يجوز أن تُ . يولد الن ازات االجتماعي ا االمتي  وفق

 .عتبارات الصالح العامال
 

 المادة الثانية
 

وهذه الحقوق هي  . ابلة للتقادمالقإلنسان الطبيعية غير احقوق الحفاظ على من آل تجمع سياسي يكون الهدف 
 .الحرية والملكية واألمن ومقاومة الظلم

 
 المادة الثالثة

 
ة      يكمن  ا في األم يادة أساس دأ آل س ة         . مب ع من األم ارس سلطة ال تنب رد أن يم ان أو أي ف وال يجوز ألي آي
  .صراحة

 
 عةالمادة الراب

 
الغير   تكمن الحرية في القدرة عل ا ال يضر ب ة لكل إنسان       ل  و. ى فعل آل م وق الطبيعي إن ممارسة الحق ذلك ف

وق     ذات الحق ع ب ذه    . ليس لها حدود إال تلك التي تكفل لألعضاء اآلخرين في المجتمع التمت ين ه وال يجوز تعي
 .الحدود إال بموجب القانون

 
 المادة الخامسة

 
المجتمع    منعن يألقانون ال يجوز ل ال الضارة ب انون وال        . سوى األفع يس محظورا بالق ا ل ع آل م ال يجوز من

 .يجوز إجبار أحد على فعل ما لم يأمر به القانون
 

 المادة السادسة 
 

ن الحق في المشارآة شخصيا أو عبر ممثليهم في  يجميع المواطنيملك . عن اإلرادة العامةالقانون هو التعبير 
واطن  يحق ل .  ون القانون واحدا بالنسبة إلى الجميع سواء آان يحمي أم يعاقبيجب أن يك. وضعه ع الم ن يجمي

درتهم ودون    اعتبارهم سواسيةب ا لق في نظر القانون شغل آافة المناصب العليا والمواقع والوظائف العامة وفق
 .فضائلهم ومواهبهم على تمييز آخر سوى

 
 
 
 



 المادة السابعة
 

ي            ال يجوز اتهام أي إنس ا للقواعد الت انون ووفق ي يحددها الق ه أو حبسه إال في الحاالت الت ان أو القبض علي
ينبغي . الذين يطلبون أو يرسلون أو ينفذون أو يأمرون بتنفيذ أوامر تعسفية أن يعاقبوا على يجب. ينص عليها

 .قاومةمذنبا عند الم يعتبر فورا و المثولعتقل طبقا للقانون أو ُي ىستدعآل مواطن ُي على
 

 المادة الثامنة 
 

ا            د وال يجوز أن يعاقب أحد إال طبق ة والتحدي ى وجه الدق ات ضرورية عل يجب أن ينص القانون على عقوب
 .لقانون نشأ وصدر قبل ارتكاب الجريمة ومطبق بطريقة شرعية

 
 المادة التاسعة

 
يجب أن   ليست في إطارهال قسوة آ و ،إذا آان ال بد من إلقاء القبض عليه تثبت إدانتهآل إنسان بريء حتى 

 .يعاقب عليها القانون بصرامة
 

 المادة العاشرة
 

ا  عن عالن اإلال يخل  أشريطة  دينية و إن آانت ال يجوز إزعاج أحد بسبب آرائه حتى ام المحدد    ه بالنظام الع
 .في القانون

 
 المادة الحادية عشرة

 
ار واآلراء ر عن األفك ة التعبي ى حق  حري ن أغل دة م ي واح ان ه ا وق اإلنس واطن التحدث به ل م تطيع آ يس

 .التعسف في استعمال هذه الحرية وفقا للحاالت التي يحددها القانون ما لم يقعوالكتابة والنشر بحرية 
 

 المادة الثانية عشرة
 

مصلحة أولئك   ت هذه القوة لصالح الجميع وليس لضمان حقوق اإلنسان والمواطن يتطلب قوة عامة وقد أنشئ
 .هدت إليهمالذين ُع

 
 المادة الثالثة عشر

 
ة يجب أن تُ         للحفاظ على القوة العامة و ه ال مناص من فرض ضريبة عام ات اإلدارة فإن ع   قسّ نفق ين جمي م ب

 .قدراتهم حسبالمواطنين 
 

 المادة الرابعة عشر
 

ة  ة    لجميع المواطنين الحق في التأآد بأنفسهم أو من خالل ممثليهم من الحاجة إلى الضريبة العام وفي الموافق
 .عليها بحرية وفي متابعة استخدامها وفي تحديد مقدارها ووعائها وتحصيلها ومدتها

 
 المادة الخامسة عشر

 
 .أعمال إدارتهي أن يطلب من آل موظف عام نتيجة للمجتمع الحق ف

 
 
 
 
 
 



 المادة السادسة عشر
 
 

 .له دستور البين السلط  يفصلالحقوق وال  يضمنآل مجتمع ال 
 
 مادة السابعة عشرال
 
 

ك ب   ة ذل تدعت الضرورة العام د إال إذا اس ه أح رم من وز أن يح ك وال يج دس ال ينته ة حق مق  وضوحالملكي
 .وتأآدت قانونا بشرط أداء تعويض عادل ومسبق

 
 

 المستشار الدآتور
 إيهاب مختار محمد فرحات

 نائب رئيس مجلس الدولة المصري
 2011 أفريل 19القاهرة في 

 
 



 




