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04   ت ا  01  را 207  193    ا  
02  ا   01  208  208  
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02  215  216  

05   رت ا229  217  13  ا  
  234  230  05  ا اري   06
07   ام 240  235  06  ا  

   :  

  نا ا  رات ا ا  --- -----  ندااا رات ا   ةا         

  دن  اا   رات  اا  ديا.  
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  .اء ّا ، وّ  ّ اّ ااّي

ف اآ  وره ةا ر حا  تا   ،دوا  دا اا 

اة واّوأرض ا ،ّّا .  

ّأ  اا   ا ا  ا ت اا  ،ّا  ،أ    ا 

،ّا ّي، واّر،  اا  ّّوب اا ّ ،ّّ رّوادا ،ّّة واة دول  واو
.ّوا ات ا الة، طد ّاطد  

 ن أّول مل 1954وّ م وس، وا و  و      

 اءاتا   ،و ، ،ّزوا ووا ا و ،ّّ ّت امّوا  ا
   دا ّ  ا ور م ّو ، ةوا  و  دو وا 

ّأ ا.  
 ّياا ّا ّ   ت ّو ،ّطا ّا  اء  ىام ّ ،ّطا ا ّظ

 ّو ،دا ّطا ّّا ّّوا ّّا   ّه ا  أن أ  

ّرّا ّ ا ّّا.  

 اّ اطّ و ا اط   ،ة أء اا   دة وّ ج ا ااي،
   ت  اب اّّ ا ّّل، وّ دو ّ  اّدة.

ى، ط راتام    ّرات ا ّن اإّن إ طوات اّدة اا ّ

، ،هو ّا   دو أّي  و  ة ،ّا ّ  رس  

ّر.  

إم و ا  وا ة وط ّ  ء اط . و   أّن اّ ااّي

، ا وا ا   دة  رّ ظا   و ر أ ا ط
.  

و  ت اا   إّن ا    اا  ى  ا وا و  ف،

ل اا ة، ووا ار واا إ  ا روا وا   ل    
  وام ار. ظ اا ار

ت ا   اث ا ااي     ط  ا ار 

  ام ا ا ا     ة وا ا ء أ 22 ا 2019  
.ا طا      

اا إّن ا،اطوا ا   دو و ي م  وا د  و

،طت،  ا را ا  أن ون  وا   اي وا  ر أ

،ا ،ا اا   رةواة، واد،  وا  ن او   ر دوإط
 .رو اطد ن او طا واا  زر اطر ان ا أن و

.اط اطوا  
 ا  س   و د وا  ا     اا دا 

  د وا  11ا  2003   دا  ةا ا 31وا 2003ا 

  دا  ا 21وا  2010د  
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ّر ّ ّ اّ اّ، وآ اّ ا  ، وة إاره، ومج اّّت 

ّا  أ ا ا،  ّ  أّي و  أ و  ّ   او

  .امن
إّن اّر ق ا، و امن ا اي  اق واّّت ادّ واّ، و أ 

ااط  طّّ  ار اّ، و او  ر اّت، وّس ااول 
.ة ومّ تام  

وال اا وا اممّ، ور  اّت  واازن  ار ا  ات 

 ّدهاأ ّ نما ّ  و ،ّّده ا  . .مما ن او  

ا ا  نمق ا ن اا  دةن امق ا ا   يا10  د

1948 وا مق ا وا وا ،وا وا دق ا وا وا ،

  در16ا  ب 1966دن وامق ا ق اوا ، 27  ان1981  قا او

  نمق ا اé  "2004  
 ا ااي  را  أ ا  اارق ا واء  أو اوت 

  .واظ  ا إطر ا اا  و  ء اد  و اي،
 و  لوا ا  ن  و ،ا  ا وا ر ا

.دل اا   ا او ارد ا ما  

ت اا ر  ارهوإ ي، واب اا  ا ا  اوا ،
   وا ،ء ذ  اوري اا  د. ا وا وا ،دوا

 .رة واا     م  نو ،دل اا   

،وا وا دت اا  طا اا   بل   إّن اا م إ و

ا ا دا  .اا ا   
إّن ا اط ا   ا اط   ار وح اا ا وااد 

طا  ياا ا و .ذ  طا اا   ا  ا  ا 
    دا  ظا      ن  وأ  ر  و

و     ا اط  ا   ااط وات وات  آ ارب،

و  .و ا  روح ا   

ا  وا  رات اا   رة ا م و ا طا ا ا

،طل اا  ظ  ،طدة اا  عوا ،اا د وة اوو   و
  اي واي واي.

 وا ،اّا ّوّا  ّا ّّا  ه   ل، واوا   ر

،ّّا ّّا  ّا ا ،ّدّي، واوا  وا ا  .  

وإّ  ا، وأرض ّ، ود  ّّ اب اّ  إّن اا، أرض ا، وء ّ أ

م، وّ اا اي أز، و    ا إزاء  رة أّول  ر ّ  ،ع

ا  دا ا ّ.  
 را  اا  ،ن وامق او    ا 

إ اا   ذوم ر  ازن ا  ا ات ا  ا 
 دا وا وا دوا ا را  ما   ن ا
طا ا اا ظ اف، و .ول اا و د اة واا ا  دئو  

 ت،وّو وإ ،و ،ّا ،ّّ ا ّو  ّ ،ّا اوا
 أ ن ا دئ ا اّر اي دق  و إ ال اد ور رّواد 

ّا ة او ،ّّا. 

 أ  ءا ه ا .را ا   
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 البـاب األول :  
 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري  

 

 الفصل األول :  
 الجـزائـر

: ودة اأ.  ا  ةو و . اطد ر اا  

  ا د او. :2 ادة

   ا ا  ا اط وا. :3ادة 
   ا ا و. ا

.ا  أ  را ى ر ثُ  
  ا و ا ر اازد   صا  ا  ا ا 

.ه ا إ ا  وا وا ا دا  

  ز    وط ور. :4 ادة
.طاب اا  ا ما   و  وا   

  يا  ثُزا  ز.را ى ر   

 ز  زا وا  اء، ول اأ إ ا   و  
.  ر  

  د ت  ه ادة  من ي.

   ار  اا. :5 ادة

  و   . 1954ا اط وا اط   رة أول م  :6 ادة
  ان اان  رز ارة،

  ر ت ا:  ران 

   اا أ وأ   ول أا ان. - 1

2 - .ط  " ً "  طا ا  

.وا  نمد ا   

 الفصل الثاني:  
 الشـعب   

  ا ر  . : 7ادة 

  ادة اط   وه.

   ا  .ا : 8ادة 
.ر ا رت اا ا د رس ا  

.ا  اء وا ط  دة أه ا رس ا  
   ار أن  إ إرادة ا ة.

  : ر ا  ت،    : 9ادة 

- ،ود ،طل ادة واا  ا  
- ،ود ،طة اوا ا  ا  
- ، وا ر ازدوا ،اط ت اا   

- ،ا اا   
- ،ل ا  يوت اا  ءا  

- ،وا وا ا ، رات ا ّ ع دء ا   
 اد اط  أي   أل ا، أو اس، أو اة، أو ارة  او أو  -

.وا  درةاذ، أو اأو ا ،ا  
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    :   ز ت أن : 10ادة 

- ،وا ،وا ،ت ارا  
- ،ل وات ا إ  
- .رة م و ا ُ ك اا  

  ا   ار . : 11ادة 
    ود  ا، إ  م  ار ومن امت.

 فصل الثالث :ال  
 الدولة  

   : 12ادة 

1. .إرادة ا  دو و و وا  

 : "  و ".او ر .2

3. و  وا   ه.او 

  َُرس دة او   اي، و اي، و .  :13ادة 
ا  وس ارُ  يل اا ط      ون امه ا يا 

.إ  ا  

   ز ا ازل أو ا  أي ء  ااب اط. : 14ادة 

ون اق ااط، وا  ات،  ا ا او  دىء  : 15ادة 
 واا ا. اتو

1. .ت اا  او ،إراد  ا   ير اطا  ا ا 

  .ا ا. او ااط ار  ى ات  .2

 : 16ادة 

1. .وا ا  و ت اا 

2.  ا .ا ا 

  من ان   ات  ص .3

   ات  او وات ا  دئ ا و ا. : 17 ادة

 ا ا ة ا، ون ر ااط   اون  ):17(18ادة 
.ا  

  ا ا   ا اط. ) :18(19ادة 

  ،وا ا موات اوا ، ارد اوا ،وا ،رض، واا ط و
   ط اك اط ا، واه، وات.

ا وا ،ا  ا   ،وا ت ااوا ي، واي وا

  وأ أى دة  امن.

   او :  ) :19(20ادة 

1. .ر ص وا  ا  .  ن 

2. .ا ط ا  ن ة وا م  

 ات ار واارد ا.ال ام ه و .3

4.   .ا  ا اا  و ،وا وا ا د ا  
.دل اا   ظوا ارد ا ل اا وا   

.ا راا وا   
وا   .ا ك اا  
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  اك اط د امن. ):20( 21ادة 

.وا ،وا ،وا    ا وا ك اا  نو  
    اك اط ط من.

   ارة ار  اص او. ) :21(22ادة 

.او ررة اا ر و نمد ا  

 : 23ادة 

  ا  اظ ا واطت ا أو ا اة. .1

2. .ا ف ا   ي أو ا   أي   

3.  را وت ا  اتوا ظن ا أن   ا  و اء، و
.ا 

4. .رب ات م دي ، ر راط  ، ن    

5.  وظ  ُ       ن، أوا   أو ُ أو ،وا 
 أو وظ ا   ح أن ،   ُ .م و 

.ه ا  ت نمد ا  

  ات ا   اوف اا ا اا وض اا     : 24 ادة
اون ا، وأن   أن  اام وات ا وأ ي أ  م أن 

ا دي إ .د 

   .و ال اذ امن  ا  ال ا   ) :24(25ادة 

     ) :25(26ادة 

1. .اطا   دارةا  

  امن   ادارة. .2

3.  د دارةا اإ  ار اداري، ا ارا  ت ان ا اما  أن  
  أ ل.

4. .ط ون وأداء ا ا ار ااط  را  د  دارةا  

   27دةا

1. .  ي  و و  ا اا  

2.  ا وا ،ا وا ،اردئ ا  ا اا  ،طاب ا

.ا  أدم  ن ءا و 

3.  .ءاف واوا دة واا ا و ا اا   

  او و  أ اص وات.  ) :26(28ادة 

  ) :27(29ادة 

1.  ،رج وا  اطق ا   وا  ون اما اا ظ 
 ان اا  ت اأو وا.ان ا 

2.    ظا  وا  او ،ا  روا رج وا  ا اطا
.ا     و 

 ): 28(30ادة 

1.  ا ا .ا طا ل ا ،و ،ود ، 

 ا اا  اط ا  ا  ال اط، واع  ادة  .2
.طا 

 ط ي، وي واا  و ،اا د، وة او  ع  

ا أ.  
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 ) :29(31ادة 

1. .ى وب ا ودة ا سا أ  با ء إا  اا  

2. .ا  وت اا   لو 

ا  ا  اطر ا اة، اد ا و اول ا و ظ ال  .3

.دة اوا  ت  رك أن اوأ د 

اا    اب ا   أ ار ا وادي، وا    )30(23ادة 
   ا، و   ي.

 ات اد  اول،  أس  اا  أ د اون او، و  )31(33ادة 
.اة وأا ق ا دئ و .اون اا  ا و ،دا واة، واا   

 الباب الثاني  
 واجباتوال األساسية والحريات العامة الحقوق  

   

  ول الفصل األ  
 األساسية والحريات العامة الحقوق  

  43ادة 

1.  ذات ا را ا قت  اا  مو ت اوا ا

.ت اوا 

2.  ا ا   بن وم  ت إمت واق واا   
  ىت أق و  ورا  او ،ر.واا 

 و  اال،   أن   اد  اق وات. .3

  امم ، او  و ا ا ق وات  ن اح  .4
.ل إا ار ووا  

  ) :43(53ادة 

1.  وا قت. اوا ا 

2.   ت فرا  زا تاق واا  تاطوا اطا  واة ن
 ،ة اا  ا ا ر ل دونن، وما   ق ت اا

.وا ،وا ،دوا 

  ) :33(63ادة 

1.  ّ ،اا ن.ام  

 و اب ا اا، واظ ، أو ام، أو إط ،دة من. .2

و  أن و ا  أن    و  ااط ا أ امن.   ) :32(37ادة 
و اأي، أو أي  أو ظف آ ، أو ُّرع ي  د  إ ا، أو اق، أو ا، أ

.ا  

  ات ا وق امن وااط م.   :38 ادة
ون ا    اا واات، واُ أن ه   إ   ا 

.ُ كام و ،   

  اة  من،  امن، و  ن أ  . ا   :38 ادة

اع ادي أو  ط ا  اق ا من و ات اد وا،   : 39ادة 

  ن.

  ) :40(39ادة 

 ن. او  امك ُ ام    امن. .1
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2.  .ا س ي، أو أي أو م  أي ُ.نما  و 

3.  و ا  نما  أو ا مإمأو ا ا ناما   او
 را. 

  :40 ادة

1. ا  وفوا ا   ل اأ  أةا وا  ل اا و ء ا
 واص.

2.  ق اط  او ،ا أم ل وا   دة ان اما 

.م  ة و ا 

  امن  ات ا  اق وات، و     امن : 41ادة 
.وا ما  

     ُ   م إدام  إطر  دّ    ) :56(41ادة 
. ع زت اما   

  ) :57(42ادة 

1. .ة اا  ا زص ا 

2. .ا ا  و نمد ا 

   إدام إ  من در  ارب ا ا.  ):85(43ادة 

  ):59(44ادة 

1. . م ل ا ن، وطم دةا وا  إ ُ أو ُ و ،أ ُ  

2. . ب ف   ا   

 .  ا و وو ه ا ا إاء ا د امن أ .3

4. .ل ال ال وأأ  نما  

  ) :60(45 ادة

 ا   ل ات اا  ا، و  أن وز ة ن  .1

) 48وأر. ( 

2.  لا    يا ا . را 

3.   ّ أن ا و ، لا  أ    يا ا إ 
 ر ا ا  إطر ظوف ا   امن.

 و   ة ا ، إ اء، وو و ادة من. .4

5. ة ا ءى امأن  و  ،ذ ف، إن طا ا  ط  ىُ أن  ،
  ُه ام  ، ات.

6. .ا ا  رإ ا  (.  ريإ ا ا) 

 د امن ت  ه ادة. .7

  ) :61(46 ادة

أو   ا          ن   أو .1
 وا . 

2. و ا و نمد ا 
  

  ) :46(47 ادة

1. .ا و    ا   

   ا   ا وا ا  أي  م. ؟ .2

3. ق ا سا  .ا ا    إ موا وا ا  رة 
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4. .أ  ا ت ذات اا   ص اا  

   امن  ق ه اق. .5

  ) :47(48 ادة

1. .ا ُ كام  وا  

2. ن، وما  إ   .ار اإط 

3. .ا ا ا  در ب  إ  و 

  ) :55(49 ادة

1.   وأن ،إ ط  ر أن ،وا ما   اط  ّ 

.طاب اا  

2. . ن  وجوا طاب اا ل إا  

3.   ار دة و ة ق إه ا  ي ا رّ  .ا ا  

  ) : 83و82و81(50 ادة

1.  أ  ، ا   طاب اق ا مم،  نما  وأ 
 .ط من

2.  دو ا  إ د اا  .دن ام  أو  دق 

   اال،    أو اد أي   اد مم   اء.  .3

  ) :42(51 ادة

  س   ا، و ُ اأي. .1

2.     ون رسو .م دةا ر ر ظن. إطما اا 

3. .ددة وا ا  وا  

  ) :48و49(52 ادة

1. .م ا  

 اع و ا ا من. ورن د ا . د امن  .2
.ر ت 

  ) :54(53 ادة

1. . د ا رسن. و تء اإم  

 ت إمء ات. و وامن اي  د .2

3.  ار  ت إا   .  
.ا ر اازد وا   

  ) :50(54 ادة

1.  م ت اا و ا وا ا ا  و 
.وا ا ا و   

 و.ا ل اأ   ي ُّ  

2. :  صا و  ا   

 ،ا ومو اع اوا   

  لا  ا ‘.لري ا نما ار اإط  تا  

 .ه او ا ا   ا 

  ف ا . د ا توا ا 

  د و  وما و او وإذا م ات ءإم  ا
 امن.
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   ا ا و ا ا ان وامر اإط  راءر وار وار واا م

وا وا. 

3.    أن  ا .و و ا ا س  

4. .اوا ب ا م  

5. .   ا   أن   

 ) :51(55ادة 

1.  ل إا   اط  .اوو ت واوا ت واا 

2.   أن   وا و و  ة ا ا ا ترو 

.طا ت او 

3. .ا ا ر ت نمد ا 

   اط   او امم أن ََِ وَُ.  ) :62(56ادة 

  ) :52(57ادة 

  ون.  إمء ااب ا ف .1

  ز  ااب ا  أس د أو ي أو  أو  أو  أو ي. .2

3.  ،طا  ت اموا وا ،ت اب ا ا ا رعا  

ا، وا ا  واة اط، وأ ااب اط و، وال اد، ودة
.و ريوا اطا 

4. .ة اا  ا ا   ا ا ا ء إا اب ا ز  

5. .اب اا  ه   وا  

6.  ل اأ    اب اا  ُ.ت اأو ا  

7. . أو ط م  اهأو ا ل اا إ  ب أي  ز أن  

8.  م  ا  ان  و اب اا  ت ين امد ا

.ام  سا 

9. ر    دارة أنا   .ا ا ر دون  ل 

  ) :53(58ادة 

  دةا أ اا ظ  ، ة دون أيا اب اا 57  قا  ،هأ
 ا  اص:

 ،عوا أي واا  

 ا     ا ا و  ز ،طى ا 

 ،نمده ا  نا    ،ءا  ،  

  ا ر أإط و اطاول ال ا  طوا ا ا  ا ر
 ار.

 .ا ا  ت نمد ا  

  ) :35(59ادة 

1.   وا .ا ا   ظ  أة ق اا  

 د من ي ت  ه ادة. .2

  
  

  ) :22و 64 (60ادة 

1. .م ا ا 

2. . ن ومر ااط  إ ع ا 
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  ارث ن. .3

4.  ت اك اوأ ك اا. نما و ، فَُ  

  ) :43(61ادة 

1. .م رة واا  

د امن ارات ا   ط اا ا ا أو اا اة  .2
.و ةا  أو 

3. خ ا  ا ت ان اما   اءاتا و ،دا  ل
.وم     ،و  و رات وا 

   ار وارة ف ، ورس  إطر امن.
    ت دونر اازد  ل، وخ ا   وا  دا

.طا  

  ) :43(62ادة 

  او  اق. .1

د امن اا ا مء ت ا و و  اة اا أ  .2

.ا 

  ات ا  ن  ا   ، ا، وا،  ) :43(63ادة 
.دا  او ،وا  

  : 64 ادة

 ا  ال  اء ا ب ن. .1

2. .دل ا  ه وال اا   وا   

  ) :66(65ادة  

1.    ا ا  ااط . 

2. ارج وادة ا وا  .ت اا 

3.  .و وا اض اا   وا  وف اا ا او

.وا ا 

4. .زص ا جا و   وا  

5.  .ا وو وا ،ما ا  وا   

  ) :67(66ادة 

1.  .ا  اطا   وا 

2. .  وت ال ا   وا   
.ز اإ  وا  

  ) :68(67ادة 

1.     ا اطاا ر ااط . 

2. .ا  ظا  وا  

ص ات ان وامد ا.ا  وا   

  ) :65(68ادة 

1.   وا م ا نا .د   ار وا . 

 ا ا م  او ا د امن. .2

 ا ا إري. .3

4. ا و ت اد ا ن  وا ...   .وا اا ط  ظ 
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5.   وا  ن.ا وا ، قا  ويا  

.طا ا ا وا  

  ) :69(69ادة 

1. .ا  ا اطا  .ا وا  ا ا  و 

2.  ا ء ان أما .وا ،وا ،ا  

3. .ر ت نمد ان، و اا  ا 

4. .ن اا  ا  نما  

5.   ل دونطا   نما 16 . 

6. .ا  اثا  ة ت و ا   وا  

   أل ا اي.  أي .7

8. .مم رةت اء ا ريا ا  

9. .ا اض ا صا  و نمد ا 

 ...     ا  ا ادم  ا ان .10

و دون أ و أى  او ا وى  ااط   ا واظ  ا  ) :63(70ادة 
  د امن.

.ا ظوا وا  ت اوا   ا دون اا  ا  
  د امن  اوت ا  او واظ ا ارة أه.

  ) :36(71ادة 

1.  وا .ق ا  ءل واا  ا   

  او  اأة   او  ات وادارات ا و ى ات. .2

  ) :70(72ادة 

1.    فَُ ا ااطل اا ..ا ا ر  نما  

2.  .نما ار اإط  ب ات ار  ا دي أنع اا  

  ) :71(73ادة 

 ا  ااب ف ، وَُرس  إطر امن. .1

 أن  امن ر ا ا، أو  ودا ر  د اع اط وا، أو  .2
ا   ا ذات ا ل ات أو ا .  

  ) :79و72( 74ادة 

1.  وا  ةا وا. 

2. . ا ة اا  ةوا وف اط   ق ا 

3. .ا  أو  ل اطا وا  

 اوء ن  ا، و اء وا ا ن إ آ   ط ات، .4

.و 
 ل واطا  ل اا  نما   

  ) :37(75ادة 

1.    وا   ب ورات ا  ا دوا ا ا
 .ط ا

2. .ة اا  را  با وا  

3. .ت اا  با وا  

 د امن و  ه ادة. .4



 

 2020 ماي خلية الوطنية لإلعالم والتنظيم ال - النقابة الوطنية لعمال التربية               13 

.طء ا   ة با  

  ):72( 76 ادة

1. ذات ا وت اوا ص ادة ان ا  وا   ت ا
.ة اا  اد و اط  فق اا 

 او ص ار ا اه ا  ال   ادم  ا   اض  .2
.ا ان ا   أو ا  أو ا ا 

3.   تو و نمد ا.ه ا 

  ) :73(77ادة 
 اطا  وفظا  ا  ا ،م  وا أو ا ،ا  رون  وا ،

 منما ا ار اإط  ،وف اط .  

  ) :44(78ادة 

1. .وا ده ا يج اما ،  

2.  .صا ا سا  إ ه ا   

3.  أ   ق أنه ا  ي. واع اا  ق ان اما 

ال ال ا  ااع اي   ا ا أو اظ  ااث 
ا و طا ا.ا وا   

  ق ا  امن.

. أ  إ وا ا و  ىأ و أو أ  ع أو أي  ز   

  ) :44(79ادة 

1.  ا ا و دت اق ا .م.نمر اإط  رسو 

2.   وا  . اا   و ا ا  

  ) :45(80ادة 

1. .اط ن ا  ا 

2. .ا  و  ا  ا   

3. . ظا  دي وا دي وا طا اث اا وا   

  ) :45(81ادة 

1.   ا اط  حط  ت آ  ده أو ت ا  أن

.ا   ت ن أو   ت ذاتام 

      أن   ه  أ ل. .2

 الفصل الثاني  
 الواجبات  

  ) :74(82ادة 

  ر  امن. .1

 ت إ  م ق ا  .ام وا .2

 ام ار. ال    أن  ار و .3

  ) :75(83ادة 

1.   ةوو طا ا و دد ول ان او  أن اط   
.وز ار و 

2. ا  ا  نما   ا اا  و، و ءوا وا م
.وا أ  

  ) :76(84ادة 
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1. .طا ه ا ص وا دي أن اط   

 اا ااط إزاء اط وإر ار  اع ، وان ن دان. .2

 وأرواح ااء، وا ذو، وا . او اا رز ارة، .3
.ل ا و را     و  

  ) :77(85ادة 
  ا اا   ،را    فق اا ار اإط  ،  وا  رس

  ة وا وا.اف، و اة ا، و ا

  ) :78(86ادة 

1. ا ر  داء ا    

 ا  وون أ ا ،د امن ت وو اء ا او  .2
.ا  ا 

3.      ا ف إأ   واةا ا اطا أ ،
 ، ا أوم ط  .نما و طا ا   

 و رؤوس اال. ا وا ا امن  اب  .4

5.  ز أن .نما  إ  ث أَُ 

6.  ز أن  أ ،ر  ثَُ.ن م   أو أي ،أو ر ، أو ،  
.ا ر  ،ا ا   رك أن وا   و  

  ) :80(87ادة 

1. .ا  و ،طا ا و ،ا ا  أن اط     
 

 الباب الثالث :  
 تنـظـيم السلطـات   

 

   : األول الفصل

ا الجمهورية رئيس ا 

  ) :84(88ادة 

1.  ة او ،وا ر ،را ر .طاب اة او  وفا   و 

2.   رااا  و. 

3. .رد وا دا وا  

   أن ط ا ة . .4

  ) :58(89ادة 

 َُ ر ار  ط ااع ا ا واي. .1

2. . ا ات اأ  ا ا  ل بما  زا  

3. .ت ام ىت اي ان امد او  

    اود ا  ار.رس ر ار ا ا ) :86(90ادة 

  ) :87(91ادة 

   أن  َُ ار إ ا اي : .1

 ،أ  ّ  

 ،ب وا ا اا ا ُو ، ا اا   

 ،  

 ) ه أر ن40  (،بما   
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 ،وا ما    

 ، ا اا   أن زو ُِ 

 )  ة ا دون ا دا إ ُ10،اع اإ  ا  ات ( 

  رة أول م  ر ِ1954    دا ن 1942إذا، 

  رة أول م  لأ  أ ر  ُِ1954    دا ن 1942إذا، 

 .رو طا دا وا را  ا ا  

 .ين اما  ىأ و د 

  ) :88(92ادة 

1. )  ة اة ا5.ات ( 

2.    ة اع اام   ، أو    ا ر  

. ة  ن  ي أو ا   

دي ر ار ا أ ا ر  ات ا  ا ،ل اع   ) :89(93ادة 
.م اا  

 و.ا ر أدا   

  دي ر ار ا  ا ا :   ) :90(94ادة 

"،ّا ّا ا  

 أن أ ،ا ّا  ة، أا رة م ار، وا ا رواحى، وت اّ ءو
ه، وأداوأ ّا ّا  زا وّا   وأ ،وّا ّارا  ر، وأّا 

ّ ادّي ّت واّ اّرّي، وأ  أ  ار اّاطّ، وأّّ  ار 

 ،امو ّرت اّو ،ّال ات واا  وأ،    ة وأوو
اّاب اطّ، ووة اّ واّ، وأ اّّت واق ا ّمن وااط، وأ ون ادة 

  ّوا ّّوا ا ا ُا    اي ّ ره، وأوازد ّر اّ أ 

.ا 

  وا لأ ".  

ر ار ، إ ات ا  إه ا أ أى     :) 91(95ادة 

  ار،
: ت ات وا  

1. ،ر ات ا ا ا  

2. ،طع اا و  

   أ 2/3ج  د ان  ا ر ارل وات  ا ا ار .3

4. ،و  را ر ا 

 أس  ازراء، .5

 أن  م  و ، و أن ض    ء  اص  .6

    97 ادة 

7.  ولا زا  ا را ، و ،ما رة ا 

8. ،ا ا  

9. ،ا اا  

10. ،ات أو اا  و ار اإ   

  أن  ا    ذات أ وط  ط اء، .11

12.  ،ا ا  

 دق ، اات او و .13
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14. .ا داو وم وا أو  

  ) :92(96ادة 

1. : ا وا ظا  را ر   

 ،را   صا وا ظا 

 ،وا  وا ما ظا 

 ،زراءا    ت اا 

  ولا ا،ا  

 ،وا  ر 

 ا  ر 

 ، ا ا 

 ،اا   

 ،ةا 

 ،ة اأ و 

 .ةا 

 ،ت ا ء اا 

2.  ، رج، وا دة إق ا وا راء ا را ر و 

 اق اد ا ا ام وأوراق إمء .و أور .3

4.  ا   صا ظا  دة5و 4وز  ا ظي ا نم د ،هأ
.را ر  ّ ى اا  

  ) :101(97ادة 

1. را ض ر ال أنا  ل ي ز     ا ء  روأ
ا وا رؤء ات ار وأ ا   ار  ط أى 

. 

 ز أن ض   اء إ اء، و ا ا اط، و إاء امت  .2

 118و116إ  114و 112و 96و 95 اص   ااد ا  أوام، و ا

  ار. 155و154و153و 146و 142و

  ) :102(98ادة 

1.   ،و  ض   رس أن را ر  لإذا ا ا
را ا  ما ا    أن و ،ح  و ،عا  

  ان ا ت ام.أ3/4   ارع 

2. )   را  مت ا ، ا  ن، اا ُِ2/3  (
.أ 

3.   وا ر ا را ر م ) نوأر  رس 45ة أو  (

  ار.   100اة أ ادة 

4.  ة أ  وا ر ا  ر  ،را ر م    

 ر.  ا (100  ورس   اة أ ادة 45 وأرن (

5. ) وأر  ءام  مار اا  45و  و  را ُ ، (

 ااء اص   ا ا وط  اات ا  ه ادة.

6.  ،أو و را ر ا  را ا   و ر اا ِو
 .و  ين اا إ ر ا دة ا را ُو .را  
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7.   .ة اة ا  را ر  ، وا ر را ر م 

.ر م   

8.  ر    ن ة أ ه ا  رس ، وا ر ا 

)90را رأي ا ط  ةه ا  و .ت رام   ، ( 

.را   أن ه ا ا وا  َِّ و 

9.  ا موإذا ا أو و را ن ر  ي را ر م  ر

را ا   ع وار   3/4و أ   ر اا

 ا وا ر  .وا ر  ا  ر  ه ا و . را
ا  دةا و ات اا  دةا و ط وا ر  هأ ّا و

100 ا ر  ،ا ا  ر  ن إذا   ر. وا 

 ار ر او  او وااءات ا أه.

  ) :103(99ادة 

 مت ا ا ا ار   ، إ     ل .1
 .ا ة او   أو مم را ا   م ل 

2.   بما ا دون أ ما ا  ،مور اا  ّْا ب أام 
ن. ا 

  وة أ ا ور ام أو  م ،  ا ار وب  .3

ا  ات ام  . ود  ه ا آل  امت ة ة 

 ) .60أ ن (

4. ا را ر  ،دةه ا أ   ر وظ   أو  ر

 .ا را أداء ر    ،وا 
.ه ا  ت و و ي نم د  

  ) :104(100ادة 

1.  أو ا أو و را  مل ا نإ ا ل ا ل أوُ أن  
ََ  . ر  ا را ع ر 

2.  ا ر  رس وظو ،را   إذا وا ر  

 .وا ر  يا ء اأ أ 

3.  دا   صا ا  ، 98 99و  صا ا  ،هأ  

 دة 10و 9اا 95  ادر.  231و 230و 228و 168و 167و 156و 146و 102واا  

 ار، إ  118و 116و115و 114و  ، 112ل  ا ، أ ااد  .4
ا رة اا  ، ا  ن اا ا ا وا ر

.  

 الفصل الثاني:  
 الحكومة  

  ن ا  ر ا وازراء.   : 101ادة 

  ر ا  .اح ر ار أء ا   ) :93(102ادة 

  و   ازراء. ر ا مّ    ) :93(103ادة 

  
  

دة ا104)94: (  
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1.   ا ر   م   . ا طا ا ا إ ا

.  ضا ا طا ا ي اُو 

2.  و ا  ر  ور ،ه ا ء  ،ا ا م  أن
.را 

3.  را   ا ا  وا  ا  ا  م ل 
.طا 

   ا أن ر  .ا اطر  .4

  ) :95(105ادة 

1.   ا ر ا ا ا    را  ا ا
 م  طا .ا 

2.    را ر  ا ر.ت ما   

  ) :96(106ادة 

1. .و  طا ا ا ا   ُ  إذا 

2.   وذ طا ا ب اام  إ دون اا   ا ا 

  هأ 3(أ.أ (  

  و م ا اي دق  ا ا اط.ر ا    ) :97(107ادة 

  : 108ادة 

 ر ار  ارة ا ام أن  ر ا و اد  .1

.ما ا م 

2. ا ر  ه ا   صا وا   ا ن ما ا 

 .106و  105واد104   ادة  4و  1  ،3 اات 

  ) :98(109ادة 

1.   ا ر .ا ا  م طا ا ا إ   أن 

2.  ا ن ا .ا   

3. . ه ا  أن  

4.  ط طا ا ا   ر َُ اعإ ه ا   أن  

 أدمه. 168و 167و166 ااد 

5.  ا  .  طا ا ا   أن 

6. اا   و   ا   ا ر.ا ا 

 أدمه.  156ه ا ، ر ار أن   ،ل ا، إ أ ادة  .7

8.  ا ر .ا ا  م ا  إ  أن 

 ات ا  إه ا أ أى  ، زدة ر ا رس   ) :99(110ادة 

: ت ار، اا  

1. ا  او و   

2. ،را ا اا  ء اأ  تزع ا 

3.  ،توا اما 

  أن ض   زراء .4

5. ،ت اأس ا 

6. ،ا اا  

7. ،را  ا   رج  ا و ما وظ   

8.  دارة اا    ا اوا. 



 

 2020 ماي خلية الوطنية لإلعالم والتنظيم ال - النقابة الوطنية لعمال التربية               19 

  أن  ا ا  ار.ر ا    ) :100(111ادة 

  ) :105(112ادة 

 30(  (ر ار، إذا د اورة ا ، اارئ أو ار، ة ر  .1
 ،طا ا ا ور ،ا  رة روا ، ا ع اا  ور

 ا.ب ا زا اا  و ،را ا ور ، 

      اارئ أو ار، إ  ا ان ا  ا .و .2

  د   اارئ و ار  من ي.   ) :106(113ادة 

  ) :107(114ادة 

1. دا  دة دا م إذا ا ا را ر ر   أن  

 . )60 (ار أو ا أو  ا ة 

2.  ور طا ا ا ور ا  رة را  اء إا ا   و

ا ل ا .زراءا و  ا ا ع إوا ،را ا 
ر ار أن  ااءات ا ا  ا  ال ا وات 

.را  را 

3.    نا ا  

4. .ن وا و 

ا ا   ض ر ار  امء ة ا  اارات ا ا اء .5

. اياء ا را ا 

6. .  نا ا  ا ا ا    

7. .مإ أو ا ا اءات ال واا  ،ا ا  

 ا ا   ازراء  اع إ ا ا ر ر ار  ) :108( 115ادة 

.طا ا ا ور ا  رة روا   

  ) :109(116ادة 

1.  ق ا ت اا  م   أن  د أوا   وانُ إذا و

ر اب،  اع  ازراء واع إ ا ا  اة، ُِ ر ا
 .را ا ور طا ا ا ور ا  رة روا 

2.  .ن وا و 

3. . ُُِ   را ر و 

 ) :110( 117ادة 

1. ا ُ  .تا  را ر ب وا  ة ر 

 وإذا ام اة ا  ار د و إ  م اب. .2

 م ر ار  ا ر ار أو و أو وث أي م آ ، ل  .3
ا  ،و ره ر ي ا م وا  ،با   ت ا

.را ر  

4.   ،ا  ر  را ر و را ر ر انا  
. ا وا  وا ر ري وظا ا ر 

  ):111(118ادة 

1. ر  .ات او مت اا را  

2. . ت اا  را رأي ا و 

3. .ا  ا نا     را و 
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 ثلالفصل الثا  
ا ا  

 البرلمان  
  ):112(119ادة 

  ، و ا ا اط و ا  .رس ا ا ن ن .1

2. . ن واماد اإ  دةا و  

 ) :113(120ادة 

  ار.  163و 165و110و  104ا ان  ا و و ادة  ااد  .1

  ار. 169إ167 اد  رس ا ا اط ا اص   ا .2

  ) :114( 121ادة 

 ار ام ق   ار ا  ال ام و اة  .1
 ،ا:    

 ،عوا أي واا  

 ا   ا ت اما  دةن،ا 

  ل اا  ا راا م او ، 

     ا راول.ا نا ر  ،نا  ةأ   

  دةا  ط ،را ر او 198إ (ون اا)ن 201دة (ا3و2ا  (
 ص اام ا ت  ان،، ار

 .ما ا  را 

     ان    ول أل   أو  .2

 .را  م ت 

 ة.ّ ا اا     ان ت  ه اد .3

وا ان،  إطر ا ار، أن  و  ا، و     ):115(122ادة 

.  

  ) :116(123ادة 

1.  . ر  ا   أو غ ا 

2.   أ  ا و طا ا  نان اا  رب ا
   ت اا ط  ،ت اا ن ول اأ   ا

 اب.

3. أ ر أ اوا اما  نا  ت 

اء ال.   أن   ان اد  ر اام  إ   :124ادة 
.و ت اا  ي ان اما  د    

  ) :117(125ادة 

1.  ط  يا ، ب إ ا ،ا   أو طا ا ا  د ا
ة ا ما   ،أ  ي امء امن. ام 

 ا ار ر ا  إره  ر ا ا ود امن ت  .2

 .ا 

3. .ُ  م    أو أ   لي اا ا  
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  ):118(126ادة 

1.  اع اا ط  طا ا ء اأ َُ.يوا ا 

2. )  َُ2/3 ،و    ،يوا ا  اعا ط  ا  ءأ (
.ا ا ء اوأ ا ا ء اأ   

 ات اط و ر ار ا ا  أء  ا   ات واء .3
.وا دوا وا ت اا 

  ) :119(127ادة 

1. )  ة طا ا ا َُ5 .ات ( 

2. )  ة ا  ة د6.ات ( 

 ) ات.3د   ا   ث ( .3

4.  ن إة ا    .د تاء ام   ا ة وفظ 

5.  را اح را  ء ،ار ه ا  ا  ن اا ُِو
.را رة اوا 

6. . أو  م   أ ر    

د ت امب ااب وت امب أء  ا أو ، وو    : )120(128ادة 
 مب، وم   مب، وت ا، وم ات ام  ،من 

  ي.

    ا  ة. إت  ااب وأء  ا  اص  ) :121(129ادة 

 ا و  ا وط  ،، و  ا  و  أو   ) :122(130ادة 
  وظ أى.

  ) :123(131ادة 

1.    ض ، أو ام  و   ا   أو م 
.ما 

 ر ا ا اط أو  ا ، ا ،ا ا  أ.و .2

  ) :124(132ادة 

1.   فإن إ ا   ه  ا ز ول أ ا   أو ا
. ف ُّ 

2. ا ،ا  ةوا  اا د ا ا   أو أي م  ض ا و
  ء.

ور ا اء،  ا، ا ا اط أو  ا  أ، دون اس 

  ات اى ااردة  امن.

  ن ا أ أ.د من ي ات ا   ا  ) :125( 133ادة 

ا ر    دة   ل  ان م     ) :126(134ادة 

  ار. 
.ما و ة م ا  ءاب و  فَُ ما ما  

و ا   أن   أ دى م أو ا أو   و  أن ا أو ا.

  ر ل   أو ،   ا  آراء أو   وا    أي 
.ما  

 ا   أن ن أء ان     ال   ) :127(135ادة 

  ام  زل   ا  م، أو  ار ر ام و او ا د امن.
 ز اوع   أي م أو   ا   أو  إ زل  ، أو ذن، 
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   أو  ا اي ر ر ام   أ. ا ، ا ا اط

  ) :128(136ادة 

1.   و .  ، أو  ا  ءأ اب أو أا أ   
.را ،ا  ،ا   أو ،طا ا ا  

2.  أن ا ا   أن  ،ا   أو اح ا قوإط ف اإ 

 أه.   135 ادة 

  د من ي و اف ا أو   ا   ر ه.   ) :129(137ادة 

  ) :130(138ادة 

1. ا ا  ،و ،ة ائ ا)  15 ن اإ ر  يا (
 . م ة أو  ابا أ ر  ،ا را 

2. .م و  طا ا ا  

3. .ا   ا ا ا  

  ) :131(139ادة 

1.  طا ا ا ر .ة ا 

2. .ا      ا  ر  

  ) :132(140ادة 

1.  ظت اا او ،و ،ا و طا ا ا  ي نم د
 .ا و  

2. .ا ام نمد ا 

3.  طا ا ا . ندو اا م ا و 

  ) :133(141ادة 

1.  .م نت ا 

 وون او    ط و ا د امن اي. .2

3.  أ  أو ،ر    ت ا أن ا و طا ا  ز
 .ر ا، أو   أ ا

  ):134(142ادة 

1. .اا ر مإط  اا م ا و طا ا ا  

2.  د أو و ع ل  ا   ن ا  دا   

. 

3. ا    اا د ا.ا ا   ا ا  

  ) :135(143ادة 

) أ  ا، وئ  ا10  ان  دورة د واة   ، ة ( .1
    ا أ  مام     آ  و. 

2.   ا ورا  ط  م درا  ءمض ا ودة  درة ا
 ول ال. 

3. .را ر  درة د  دورة  نا  أن  

4.    را ر  ء  أن  و ا ر   أو ،

) 2/3طا ا ء اأ ( . 

5. .أ  ي ال اول ا نا   د دا  ورةا ََُ 

  ) :140(144ادة 
 و  ات ا: ع ان  اد ا   ار، 
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1.  و ،ت اا م   ،ا ص وواق ا ،دت اا

،اطت اووا 

اا ا ا من اال ا، و اة،   اواج، واق، واة،  .2
 وا، وات،

 و اار اص، .3

4. ، ا ا ا 

5. ،ما  ا ا اا 

6. ا اا،ت اء ام  

اا ا من ات، وااءات اا   ، ات وا، وات  .7
 ا ا ، وا ا، و ا، وم ان،

8. ،ق او ط داروا ماءات ا ا اا 

  اات ام وار، وم ا،م .9

10. ،ت ا ا ا اا 

 ا ا د، .11

12.   ا،ا ام 

13. ،وم أ و ،ق اوا ت واوا ااث اإ 

14. ،ا ا 

15. د، ومار اإ ت،مض واك واا  

16. ،ا وا ، ا ا اا 

 اا ا ا  ا وان، .17

18. ،ا ا رو ،ن اوا ن ام ا ا اا 

19. وا ،ر اوإط  ا ا اا،اما  

20. ،وا اموة اا  ا ا اا 

21. ، وا ،روا اث اا  

22. ،ا رات وا ا ا 

 ا ا ه، .23

 ا ا  واوت، .24

 ا اري، .25

26. ظ ت اما،ا ظ ا ن اموا ، 

27. ،ات اا مت ال اوا طع ا ا ا اا 

 ا م ا  اع ا إ اع اص، .28

 إمء ت ات، .29

30. ا وأ وم وا ء أوإم 

  ):114(145ادة 

1.  ام نع ا ،را  ا ام ت اا إ إ  
: ت اا  

 ،و ،ت اا  

 ،تما م 

 ،اب ا ن اما 

 ، ن اما 

 ا ء، وا ن اما، 
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 .ا ام ن اما 

2.  .ا  ءاب و ا  ين اما  دا  

   امن اي ا  ا  ار  طف ا ار  وره. .3

  ):142(146ادة 

1.  وا ع أن را   طا ا ر ا   دةل اود ا 

 أو  ا ا أو ل ا ام ، رأي  او.  156ادة 

أول   أ   اوض ر ار اص ا ا     ان  .2
 . ا  دورة 

3. ُ نا  ا  ا واا  َّ  صا ا  ا  ض  أو ا
  أه .

  ار.  115 ر ار أن ع وا  ا ا ارة  ادة  .4

  اوا   ازراء. .5

  ):136(147ادة 

1.    ا ر .ام درةا  ا  ءاب وأوا 

2.   إذا ،  امت اان ا)  15(  أو م)  15(  ا

 أدمه.   149 ا  ا اص   ادة 

3.  ،زراءا   اما ر ض د  ،وا  رأي  ا ر  ،
.ا   أو طا ا ا  ،ا 

 ):137(148ادة 

1.  .ا   ا وا ا و ا  ا اما ر دع 

2. ة أا  ّت اء ا ا ا  ىا اما ر  دع ،ه
.طا 

3.  ص اا ر ورةل اول أ   اما ر ءا  
.ا 

  ) :138(149ادة 

اح من أه،  أن ن  وع أو ا  137اة أ اة او  ادة  .1
. دا   ،اا  ،ا و طا ا ف اط   ع 

2.    يا ا  طا ا ف اط  اما ر  ّ ر

 ا صا ا  ا   دق يا ا  دة أوا  148  .هأ 

3.    ى. وا ا  ّ يا ا ى اإ  ض ا
 . دقى وا ا  ّ يا ا 

4.   طا ا ا  تّ يا ا  ا  دق ،تا  و

ا أ اما ر  ا  أو دا اما ر  
 .ا 

5.   ،ا  ف وث  و ا ن ر ءا و  عا

)   هأ أ  ،ا   ءأ 15  اح م ، ( 

)   هأ أ  م ا ف. وا 15 . ( 

6.  إ   ل أيإد  و ، د ا  ا ا ض ا

 .ا ا 
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 ا و  اار اف  ا ، ا أن   ا ا اط .7

م. و ه ا  ا ا اط  اي أ ا او اء، أو، إذا 
. ت يا ا  ،ر ذ 

8. .ة ا ط طا ا ا ا   إذا ا ُو 

  ) :138(150ادة 

1.  ندق ا)  نو  ة أ  ن ام 75.اإ ر  ( 

2.  . وع ا را ر ر ، دا ا   دا   و 

  ار.141د ااءات اى  امن اي ار  ادة  .3

، م أو م  أو  من  أء ان َُ ااح أي من   ):139(151ادة 
اارد ا، أو زدة ات ا، إ إذا ن  ا ف ادة  إادات او، أو 

ا  وي ت اا  آ     .ح إما ا   

  ) :143(152ادة 

 رس ر ار ا ا  ا  ا من.  .1

 رج  اام  ال ا اي د ز اول. .2

 ) :144( 153ادة 

1. )  أ  نما را ر رُِ30 ، ( .هإ  ر  اءا 

ا، ا ار201   ، أم إذا أت   ات اص   ادة  .2
 د ا وا و را ا ذ    ا ا  ،نمور ا

 ا. 205ادة 

  ) :145(154ادة  

1. ر   ن ا   ا  نم  م او اءإ  أن را

 )  اا ر إاره.30(

2. )   ن إمار اإ   ه ا 2/3  ءوأ طا ا ء اأ (
.ا 

   أن   إ ان. ر ار  ) :146(155ادة  

  ) :147(156ادة 

1.   ،أوام   تاء امأو إ ،طا ا ا  ر أن را ر 
 . ر اارة ر  ا، ور ا ا اط، ور ا اري، 

وإذا ر   ه ) أ 3 . ا  أ أه  (وي ه امت  .2
.را رة اا  ه  لا 

  ) :148(157ادة 

1.  أو ر را ر ط  ء را ل ا   ن أنا 
 .ى اإ 

2.  ج أن   ، ا  ن، اار ا ،ءا  ،ه ا

.را ر إ  

دق ر ار  ات ام، وات ا وا واد،    ) :149(158ادة  
ات اوا ،وود ا ات ات وام   ات اص، وان ام 

 اوا دل اا ط اف اطدة اأو ا ت اوا ،وا ام  واردة 
.ا نا     ا أن  ،ديا و  

ات ا دق  ر ار ، او اص   ار، ا  ) :150(159ادة  

    امن.

   ا ات وا اور ا  ان  ر  ا.  :160ادة  
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  ):179( 161ادة 

1.    نا    ا    أ ا دات ال اا
 . 

2.  ا ا ام   نم   ،نا   ا ا َُ

 ا   َِ   ان.

  .   ال   ن ام ع أء ا    ) :151( 162ادة 
 أء ان ااب ا  إى  ا. ون ااب ل أ أه ن 

)30. (  

  ) :152( 163ادة 

1.  .ا   أي إ  ي أو ال ا أي ن أنء اأ  

2. ال اا  ابن ان (و هأ ل أ  30 . ( 

3. )  ابا ى أ أ  ،ا  30 . ( 

4.    أ  ،اول ،ا و طا ا ا   
 .ا  ءاب وأ ا ا  ا 

أي  ا أن اب  ا  ،ن أو  ،ر إاء  ،ي  إذا رأت .5
 .ا و طا ا  اا ا   ا وا  ا 

  ا وا ط و ا   م  ت ان. .6

    ان،  إطر ا، أن   أي و ن     ) :801( 164ادة 
.  ذات   

 اءإ  ن ص و   ءإم  .  

  ذات أ وط، وا   أء ان ااب ا    ) :151( 165ادة 

،اما  ) ن هأ ل أ ابن ا30و. (  

  ):153( 166ادة 

1.   ر   ت أن ،ا ن ا  ى طا ا ا 

.ا و   

2. ) ُُ إذا و إ ا ا  ا1/7و  ابد ا (. 

  ) ااب.2/3 اا   ا  أ  (  ) :154(167ادة 

)   إ ا  3و.ا  اعإ ر  أ (  

ا ر ا إذا دق ا ا اط   ا ،   ) :155(168ادة 
ا.را ر إ    

 الفصل الرابع  
ا ا  

 العدالة  
  اء ، و ر ار ه ا.  ا  ) :156(169ادة 

 .ا ا ر   ةا   

  ق ا.واا وات،   اء  ) :157(170ادة 

  ) :158(171ادة  

1.   ءا .واةوا دئ ا سأ 

  .حاء،  .2

  ر اء أ  ا.  ) :159(172ادة  

  ) :160(173ادة 
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1.  .وا أي ا إ ات اا  

2. ا  در  ن اما . ت دو اا  

   اء  ا  ارات ات ادار.  ) :161(174ادة 

  ) :162(175ادة 

1.  ا  واوا ،ا 

2.  ُا   .م ت  

ون ن  او ا   ر وظاة   أن   ) :164(176ادة 
  ا د امن.

 ر وظ  اات ادق  وام ار وا ا    ):165(177ادة  
.را ارات ا  

  ) :166(178ادة  

1.     ا  

،    إ  ا أو اؤه أو   د ، إ   ا، و ل .2
  ات وط امت ا د امن وار   ا ا ء.

3. . س ي    ء ا ا ا  

4.   ت ين امد ا.دةه ا 

  ) :167(179ادة 

1.  .اوا ت اا لا   ا  

2.   صل اا  ،    ء ا ا ول أ ا
  امن.

   ا.ر  أو أي ااف امن ا  أي    ):168(180ادة 

  ) :169(181ادة  

1. . ف عا  ا 

2. .اا ا  ن عا  ا 

 ا  امت امم ا   ا   أل ا   ) :170(182ادة  

  و  ر     إطر امن.

  أن   ى ات ا، و أن     ااءات   183ادة  
.ا  

  ) :163(184ادة  

1.   ،وفا  ن، و  و و   ، أن ا وة اأ  
 أ اء. 

2.  و    نما    أو ،ا و اا   ارا 
ا. 

  ):171(185ادة  

1.  .وا ا ل ا ا ا ا ا  

2. .دارا ت ال ا ا ا وا   

3. ا  وا و ا ا   اند وء اأ   د ا
 اا امن.

   ازع  ت زع اص  ت اء ادي وت اء اداري. .4



 

 2020 ماي خلية الوطنية لإلعالم والتنظيم ال - النقابة الوطنية لعمال التربية               28 

د من ي  ا ا، و او، و ازع، و،   ):172(186ادة  

ى.واا   

  ) :173(187ادة 

1. .وا دارا   ء ا   

 أس ر ار ا ا ء.  .2

3. :  ء ا ا  

 ، م ا ا ر 

 ،وا  ر 

 )  15ف زط  ن ( :ا زا  

 ) 3)ا   و ،ا ة ا (2)ض واو  (1( .ا ا   

 ) 3)ا   و ، وا   ة (2)وا و  (1(. 

 ) 3)ا   و ،ا ة ا (2( )ض واو 1( .ا ا  

 ) 3)ا   و ،وا   دارا ت اا  ة (2  (

)وا 1و(. 

 ) 3)ا    ،ديا ا  ا ا  ة (2 ضو  (

)1وا( ا .ا  

 ) ا 2.ةا  م ( 

 ) 6) ء، اا  رج  ء  رون ت (2  رون  (

) ا ،را ف راب، 2طا   طا ا ا ف رط  رون (

) 2ا ا  ف رط  رون (،أ   

 .نمق ا طا ا ر 

  ) :174(188ادة  

1.   و ،ة، وما  ،نما د ا و ء، ط ا ر ا

.ظا 

2. ا   ا ا  احا  ء ر   ا ا ء.ظ 

3.  ا ر  ،ةا ام ر ء، و ن اما أ اا  
.ا  ولا 

  ي ا ا ء رأ ار   ر ر ار  ا.  ) :175(189ادة  

  ):176(190ادة  

وا و ،ت  ا ا ء، مب أء طق اد من ي  .1

  اى.

2. .ت ذ ين امد او ،وا دارا  ء ا ا  

  ):177(191ادة  

1.  ل اا  را ر   ،و    و 
ا م  . د  م ا ،ت واا  ا و ر ، 

2. .اءات اا و و و و ا ا  ي نم د 
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 الباب الرابع :  
 رت ات واما او ا 

 مؤسسات الرقابـة  
   

ات ار وأة ا     ا ا   ):181(192ادة  
.و ال اوا دا ا اوف اظ ر، وا  يوا   

 الفصل االول  
 المحكمة الدستورية  

  ) :182(193ادة 

1. ا ا    نر  .را اا 

2. .ت اا ت وما  را ا  

3. .وا دارا  را ا  

4.  ) . ا را د ا189( 

   ) :183(194ادة  

1.  ا  را ن ا) 12 : ا ( 

 ) 4أر،را ر  ا ر   ءأ ( 

 ) نن (2واوا ،ا ا  (2.وا   ( 

 ) ن2وا ( ) نوا ،طا ا ا 2ر (  ،ا  ر  
  ت اا. ب  ا و ما ا  

  ) :184( 195ادة 

1. :  أو ا ا را ء اأ   

 ) أر  غ40،أو ام     ( 

 وأا ،وا مق ا ن       ن .ف 

 ) ة  ر مم ة 15ا  ا ا  ا   (رو 
 وظ  أو وا  ى أو ا ى ا ةا   ء، أوا  أو 

 .وا  

  ن ، أو را ء اب أد ام  أو أي  أي ر
 وظ أو  أو  أى، وأي م آ أو  ة.

  ) :183(196ادة  

1. )   ةة وا را ا ر را ر 6 .ات ( 

2. )   ةة وا  را ء اأ 6د أ د مات، و( ء

 ) ات.3ا ار  ث (

: ا ا  ، ة  را ر أ ري اا ء ادي أ  
 »  ذا  ت وأاوا  د، وأو ا رس وظأن أ ا ا  أ

   أي   ريا ص ا.«  

  ) :185( 197ادة 

1. . ر ل اا  م را ء اأ  

2.  ا  لا     را ء ان أ أن  
 ذن أو ما    زل إ  ر .را ا 

3. .ما ت ر را  اا د ا 

  ) :186(198ادة  
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1.  َِ ،را  ىأ أ ا هإ  ى ات اا إ 

 را ارا  امات واا رد  واتواوا . 

2.   اموا ، دا  اتا رن د را ر اا 
.ارا 

3. رن د را ر اا  .م ر   ل توا واا 

 او ادة   ا ار ار ل ا اام وات  اات، .4

 ا  اا 23و. 

 ر ار ا ار و ،ل  اام ا ر  أن  .5
.ا  ار ن. وا  دق 

6.  را ا   نا    اا ا    ،ر
.ة اا  رةاءات اا 

  : 199ادة  

، ن ات ا ث 201 ار ا ار  طف ات ادة  ادة  .1
.رت اا  

2.  . رد ة ا أو   ل را ر ات إه ا  يو
.م رأ را ا  

  ا اري   ت اء، وامب ر ار،    ) :182(200ادة 

.ت اموا  
 را ا  موا ت ام ا ل ا  ن اا   ت

ء اوا   ا ا ه و.تا  

  ):187( 201ادة 

ُِ ا ار رُ ار أو ر ُ ا أو رُ ا ا اط أو  .1
 .ا ر 

2.   رهإ  ) 40أر( ) 50(  أو م) ونو 25( ) 30(   ا
 .ا  

  ر ار ا ّ ا ا إ ار   ار ا  ادة  .3

 أدمه. 202

 إر ا ار   ار ء  إ  ا    ) :188( 202ادة 
 ا ا أن ا   أ ا  افطا أ   ،وا  أو أو

 ا  اعل ا   يا و تق وار. اا  ا  

  : 203ادة  

 ت اات  دل يو    ارات ا ار  اات، و .1
 اً ت ر ن. 

   اارات ا  اام ا  ا ات. .2

ا   ه اة إر وت  وإاءات د من ي    ) :188( 204ادة 
را.  

  ) :189( 205ادة 

1. )  فظ  رأ و ،   را اول ا30 ر   (

 ) أ. 10ار. و ل ود طرئ، و  ر ار  ،ا ا إ ة (

) 4ر (أه ن اره ر ل ا اُ 188  ا ار  أس ادة  .2

) أر ة أ ةة وا ا ا  ره. وإ ر  ار 4ا  ء ،أ (
   ّ ا و إ ا ا  ار.
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  ، ا ار  در ة أو اق، أو ا ارىرت إذا    ) :190( 206ادة 

. ا  

  ) :191( 207ادة 

1. رد  را رت ا اره. إذاإ   ،نم 

ن ا ا  ا أه ااء   در   أ او ،ا ار  رتإذا  .2
.ار ا ور   

3. را رت ا أن  إذا  م ،دة  أس اأ  ريد 202  ،هن أ

ا ا  .را ار ا دهّ يا ا  اًءه اأ  

م و  ات ا وات  واراا ار  آراءارات ن  .4
.وا دارا  

 ثانيالفصل ال  
 مجلس المحاسبة  

  ) :192( 208ادة 

1.   ا  . ال ات واا  ا    
 ا   الرؤوس ا و ،ا اوا ت اوا وال اأ

.و ا را 

2.   ا          وا اا ا
 ال اتااع اوا . 

3. ،را ر إ   ا ا   ،ه يا  ا ا  
 .إ ر  ا ور ا ا اط ور ا

4. )   ة ا  ر را ر 5.ةة وا   ات( 

وااءات ا   وا امن  ا  اي واتد امن  .5
. ا  

 الفصل الثالث  
 السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات  

  ) :193( 209 ادة

   وط  مت. .1

2. .داري وال اوا ا  ا طا ا   

  ) :194( 210ادة 

1.  ت اما و و ،  تم ا طا ا 
و وا وا. افء، وات ا 

2.  ،او ما اا  ت ا   ا طا رس ا

  مت ااا  ز واوا ت او ،ما ا  تو
 ا اري ال.

3. ا طا رس ا ا ن اإ  ا ء اا ر   

 اع.

4. . د وو    ا طا رس ا 

 ات ا ا   ة ور  اط ا ،    211ادة 

ا  ود. ر ور ا ا ت أو ا  
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 212ادة 

1.   تو ءات وط ة وو  ةأ  ا طا ا 
  ام و  ا اا رج.

2. ت و تما  ي ان امد ا ا طا ا  و

و 

 اط ا ت  ى ات وات وا ى ات    213ادة 
 .وا ا 

  214ادة 

1.   ولع ال ا اتا  اف مط  ا طا ا ر 
. ا ز ا ويا  

2. .ا ا طا ا ر را ر  

3. .ء ار ات ا تما  ي ان امد ا 

4. )   ةة وا ا طا ء اأ را ر 6 ات (  
. 

  ) ات.3د م د أء ا اط ا  ث ( .5
 

 الفصل الرابع  
 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  

  

  ) :202( 215ادة 

1.     دا  وا  .را ى ر   إدار 

2.   ا. 

3.  ا  .وا دارا   
 ل ا و ،ا ظو ل أداء أ  صا  ن ه ا لا

 م ّأ أو ا أو ا مأو ا أو ا أو ا ل اأ     ا

 ا ،ط . ر ل  ن 

  ) :203( 216ادة 

1. :ا  ا ا  

 .  وا د وا  وا  وط اا و 

 .ت ذات اا و و  

 د ص ا ت ا ا .نما  

 .ظا  تو رب ا ت اا  

 ءا  تر اا 

 د من ي ت  ه ادة .2
 

 الباب الخامس  
 المؤسسات االستشاريـة  

   

   ى ر ار  إ أ  ، اص  :  ) :195( 217ادة 

  ،د وا  ا 

  ، ضَُ  ا اء اإ 

 .را ر إ طم  دوري  ر 
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) ا  ا ، ر15 ن ا ا ا    (   )196( 218ادة 

   ا طءات اا   را.ا  

  )197( 219ادة 

1.    را ر راء إا   ،را ر أ  أ  

.طا  ا ا 

2. .و  ا ا  ت را د ر 

  )204( 220ادة 

1.  دي واا طا اوا ا    يا ،''ار ''ا رإط ،
 دي واا ا  احور واواوا. 

2. .ر ا و 

   ا  اص  :  )205( 221ادة 

 ت ا ل طور اا  ما ا ر رإط   وا دا
اا ر اإط  وا ، 

  ،طا وا دء اا  ورار واا ن د 

  وا ي واوا دي وال اا  طا ذات ا ا 
،ودرا ،ا 

 ض ا.ا  تت وا 

  )198( 222ادة 

1.  ا    ،نمق ا وط  ''ا''  ،را ى ر و
  ار.

2. .وا دارا  ا  

  )199( 223ادة 

1.  وا ار اموا اا  ا  .نمق ا ال ا  

2.   ن امق ا كت ام  ،ا ت ا سدون ا ،رس ا

أو ُ إ ، و  إاء   ا ان. وض م   ات 
 ا ا.  ادار ا، وإذا ا ا ، ات

 در ا ل ا وا وال  ق امن.  .3

4.  .ن ومق ا   تت واي آراء وا  

ّ ا ا   إ ر ار، وإ ان، وإ ر ا، وه  .5
.ًأ 

 د امن  ا وت  أ واا ا  وه. .6

 ا ا ب آراء وت ل ا ا ت اب وازدره  ال    : 201ادة 
.وا وا دي واا  

 اط وا اط وا ام وا ا  أو   ا   ا
  اب.

  )200( 224ادة 

1. .را ى ر  را  ب، و أ  ث 

  ا   اب و ا و ات ا ا ون اب. .2

  )201( 225ادة 

 ا ا ب آراء وت ل ا ا ت اب وازدره  ال  .1

.وا وا دي واا 
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2.   ا وا ما وا طا وا طا ا   ا  

 أو اب.

  ث  وط  ا وات،    ا "ا"  )620( 226ادة 

  )207( 227ادة 

1. :ا ص اا  ا  

 ،وا ر ال ا  طا ا  

 ،وا ل ا  طرات اا  ا ااح اا 

  راط  طد اة ا ا م   ا طة اا  
.اا ا 

2. .را ر  ، ف ءة وط أس ا 

3. .و و  ىا ن امد ا 

   228ادة 

1.  ا دا .توا  

2. .و  ذات ط  رد  دا 

3. .ا وا ا   

4. .دا و  و  نمد ا 

   229ادة 

    من أو ا أن  ت ار  ات.

 البـاب الـسادس  
 التـعـديـل الدسـتـوري  

  )208( 230ادة 

1.  و طا ا ا  ت أن ري، وا  درةا  را 
. م   ا م وا  ا  ا 

2. ) ل ا ء اا  ض ا50 اا  (.اره 

3. .ا  دق يري اا ا را ر ر  

  )209( 231ادة 
     و .ا إذا ر ، ريا وع ا  ين اما 

.ة ال ا ا   

ن وع أي  دري   ا ادئ ا ا إذا ارى ا ار أ  )210( 232ادة 
 ت اازما  ي  و ،و اطن وامق اي، واا ا 

 ا  ين امر ا أن را ر أ ،رأ و ،رت ات وا

 ريع (اأر  زأ  ،ء اا   ة دون أن3/4  ءات أأ (
  ان.

  )211( 233ادة 

) أء  ان ا ، أن دروا اح  ار  3/4  أرع ( .1
ء اا    يا را ر . 

2. . اا   رهو 

    أي  دري أن  :  )212( 234ادة 

1. ،و ريا ا 

2. ،ا دا  ا اطا ا 

3. ،وا ره د ا 
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4.  ،وا طا ا ر ا 

5. ور وط  ز.  

6. ،اطن وامق او ت اا 

7. ،وو طاب اا  

8. .ررة واز ار  ر طا وا طا ا 

9.   ات  ةو ، أو  ر   أ  از .  
 

 البـاب الـسابع  
 الـيـةأحكـام انـتـقـ  

   

 ن ل اام اد ا  ا ار إ ام ، إ أن ل   )213( 235ادة 
.راءات اا ل و أو  

  )214( 236ادة 

 ا اري  ا  ر ات ا   ا ار،  .1
و.  ة ءم ا ة أ  

  أو إ  أن  و او وااءات اص   ا ار  أ أه  .2

) 6.وره  أ ( 

3. ) اا ا  را ا رإط  أو ا ري اا ء اأ د مُّ4  (
.ا ط  ،ةا 

 ار و   188ر    اوف از  أ ادة    )215( 237ادة 

) ات 3 ن ا ا ، ن ا ا م  ّه ادة ف   أ ث (
.ه ا ن ا  

 ا ا  ق امن و  ر  إ238 )216(    دة ا

 دا أ 198  ر. 199وا   

  ن م ا اري اي  إاره ع  و  اده.  )217( 239ادة 

ر م ا اري اي  إاره، و من أ ر ر ا   )218( 240ادة 

.ر  
ول: اا ا 

  :  ا ا ظ ا   ا. 178ادة 

  
  

  

  

   


