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 تمهيد.
تسر مجموعة وسطيون السنغالية أن تضع بين أيدي القراء األعزاء هذا الجهد المتواضع من 

    مة الحصرية للدستور السنغالي إلى العربية، والذي هو أساس الوطن ومكوناته.الترج

يأتي هذا الجهد تتويجا للمرامي الحميدة  التي تسعى اليها مجموعة وسطيون منذ نشأتها، 
وتمسكا بدورها في التوعية والمثاقفة، وتحقيقا لهدفها المتمثل في إيصال المعلومة الصحيحة 

وحيث أن هذا العمل جاء استجابة لطلبات  ،وخصوصا شريحة المستعربين للمواطن السنغالي
من حملة الثقافة العربية من السنغاليين ممن يتطلع لمعرفة  متكررة من طرف قاعدة عريضة

 مضامين الدستور السنغالي ومحتواه. 

الدستور يمثل ففي ظل التداعيات السياسية واالجتماعية الحالية وقيام دولة القانون صار اإللمام ب
مصدر أمان للمواطن سواء في ممارسة الحريات العامة التي يكفلها له الدستور، أو في التمتع 

في الوفاء بواجباته بحقوقه الراسخة بالنص الدستوري، وسواء كذلك في أداء دوره اإليجابي 
ذي في االطالع على الدستور ال -ولو طفيف–وال يمكن ذلك إال ببذل جهد  كمواطن صالح،

يعد حاكمة على القوانين المختلفة ومؤطرة للمنظومة القانونية في الدولة، مع محاولة جادة 
 الستيعابه. 

تقدير لإلمكانات الهائلة التي يوفرها الدستور مما يمكن  -أو قلة–هذا، ومن الملحوظ وجود سوء 
سيحة لفاستغاللها لصالح العمل اإلسالمي الوطني وخاصة في ظل سماء الديموقراطية ا

ومن المؤسف وجود بعض أصحاب النوايا الحسنة من يفضل التحرك  والحماية القانونية الكاملة،
ويجدر ألمثال هؤالء  ،في دائرة اإلكراهات مع وجود فرص محققة للتحرك في فضاء اإلمكانات
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 بالقاعدة القانونية الُمَسلَّمة في عدم اإلعذار بالجهل بالقانون.

ه الترجمة على التزام الدقة واألمانة العلمية، وندعو اإلخوة إلى االطالع وأخيرا، حرصنا في هذ
على المالحظات المقيدة في التمهيد للوقوف على تفاصيل النسخة المترجمة قبل الشروع في 

 التعامل مع النص المترجم.

 على وسطيون  مجموعة ألعضاء العاطرات والتشكرات الخالصات بالتحيات نتقدم الختام وفي
 اإلخوة بالذكر ونخص وجه، أتم على المشروع هذا إنجاز أجل من الدؤوب وتعاونهم فاعلهمت

 بالمراجعة القائمين واإلخوة المترجم األستاذ وكذا البيضاء، أياديهم به تجود بما ساهموا الذين
 .وتقدير مودة خالص مع وشكر، تحية ألف فللجميع الفني، واإلخراج والتصحيح

 

ن  عاج   سق  العاما –أ حمد أ مي   -لمن 
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 .ةالسنغالي ساتيرنبذة موجزة عن تاريخ الد
، وظل معموال به إلى أن حصلت 9191أول دستور للجمهورية السنغالية صدر في عام 

 .9191السنغال على استقاللها في سنة 
الذي نص ، 149 – 91القانون رقم عقب االستقالل  بموجب  9191جاء بعد ذلك دستور 

إلى عام  ساريا  هذا الدستور  ظل   ، 9191أغسطس  69لدستور، بتاريخ ل اعلى قرار تعدي
9196. 

من نظام برلماني إلى السياسي ، صدر دستور جديد للسنغال فتغير النظام 9191وفي عام  
، حيث شهدت السنغال في هذا 6119نظام رئاسي، وكتب لهذا الدستور االستمرار إلى عام 

صول التحالف من أجل التغيير إلى السلطة، بزعامة الحزب العام تغييرا سياسيا كبيرا بو 
وشمل على تغييرات جديدة في  6119دستوُر  9191الديموقراطي السنغالي، فحل محل دستور 

شكل ومضمون نظام الحكم في السنغال، كانت هذه التغييرات مطالب لعديد من القوى السياسية 
 تب لهذا الدستور قبوال  ترة حكم الحزب االشتركي، كُ ، ولم تلق استجابة فمدنية   ومنظمات   أحزابا  
القوى السياسية المختلفة، إال أنه تعرضت لتعديالت كثيرة؛ لطالما أثار الجدل عديد من لدى 

يالت التي تعرض لها دفي عدد التع قياسيا   بين التحالف الحاكم والمعارضة، حيث سجل رقما  
 في تاريخها. الدساتير السنغالية

  وطنية إلصالح المؤسسات الوطنيةاللجنة ال أنشأ رئيس الجمهورية 6191يو ما 68في 
(Commission nationale de réforme des institutions)   من خالل المرسوم رقم

 طنية وصياغة مقترحات و أجرت هذه اللجنة مشاورات بشأن إصالح المؤسسات ال 6191-011
ال اللجنة إلى إصدار دستور جديد تم التصويت جديدة  لتحسين أداء المؤسسات، وانتهت أعم

جازته عليه  وهو الدستور المعمول به حتى اآلن.م، 6199مارس  61في استفتاء عام بتاريخ  وا 
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 مقدمة.
تعديالته مع بعض  6119الترجمة الحصرية لدستور على تشمل هذه النسخة التي بين يديك 

مارس  61ية للتعديالت التي تم إجازتها في والترجمة الحصر  (1) 8611لغاية  من تاريخ إجازته
وهو  6199في االستفتاء األخير، فهي إذا  تشمل بالجملة الدستور السنغالي لسنة  6199

الساري حاليا، وكان بودنا الحصول على النسخة األخيرة الرسمية التي تشمل على كل 
ن الجهات الرسمية، اكتفينا التعديالت مرتَّبة وترجمتها كاملة، ولكن لعدم توفر هذه النسخة م

ويجب  6199مع تعديالتها، والنسخة الرسمية للتعديالت األخيرة في  6119بالجمع بين نسخة 
لتعديالت األخيرة، وخاصة التركيز لتي بين يديك الوضع في االعتبار اعند قراءة هذه النسخة ا

 ايلي:على المواد التي طرأ فيها التعديل، وخاصة في األحكام المتعلقة بم
 مؤسسات الجمهورية السنغالية. -
 مدة والية الرئيس وتعاقبها. -
 .الدستوري  المجلسأعضاء  -
 بعض األحكام المتعلقة بالمجلس الوطني. -
 المجلس األعلى للتجمعات المحلية. -
 األحكام المتعلقة بالبيئة. -

                                                           

 اعتمدان على النسخة املنشورة من قبل وزارة العدل والنسخة املوجودة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية. 1 
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ة حيث هذه المسائل هي أهم الموضوعات التي طرأت فيها تعديالت جوهرية أفضت إلى إجاز 
ذا حصل خالف في أي مسألة بين دستور  6199دستور جديد هو دستور   6119وا 

مشروع في الجزء األخير من هذه الترجمة وهو: " ديالت األخيرة فالمعتمد هو ماوردوالتع
" وخاصة في المسائل السابقة 1022التعديالت الدستورية المجازة في االستفتاء األخيرة لسنة 

 حصرها سلفا.
رة إلى أن هذه الترجمة ليست ترجمة رسمية حازت بالتصديق من أي جهة رسمية، وتجدر اإلشا
حجة يمكن االحتجاج بها للدفاع عن حق قانوني، وال يمنعها ذلك أن تكون صالحا بوهي ليست 

 لالعتماد واالستدالل واالستفادة منها ألغراض أكاديمية. 
، والتهميش لتدقيق في أسلوب الصياغةكان عملنا في هذه الترجمة يشمل المراجعة اللغوية، وا

 وضيح بعض المعاني.تالمواد المعدلة أو ل عند الضرورة لإلشارة إلى أهم
 
 

 محمد بشري جوب

 أ محد أ مني عاج

 7102ديسمرب  10

 0311ربيع ال ول  01
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 ديباجة:
، نحنُ  عب السنغالي المستقل   الش 

 الوطنية، ناتسية التي تشك ل متانة وحدالث قافية األسا بقيمنا علُّقنابت إيمانًا منا

بإرادة جميع المواطنين، رجاال  ونساء  لتحمل المسؤولية وتقاسم مصير  مشترك   قناعتنابناء على 
 من خالل الت ضامن والعمل وااللتزام الوطني،

اإلنسانية  الكرامةبأن  البناء الوطني يعتمد على حرية الفرد واحترام  علمنا اعتمادًا على
 عتبارهما مصدر اإلبداع،با

ولة، تأكيد وتوطيد أسس الشعب استنادا على ضرورة  والد 

 بالمثل األعلى للوحدة اإلفريقية، ثناتشبُّ  ُمعلناً 

 د مايلي:ؤك   نُ 

ولية المعتمدة من قبل  1789إلى إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لعام  انضمامناــ  واآلليات الد 
ألفريقية، السيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ األمم المت حدة ومنظمة الوحدة ا

 ، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 1948ديسبمر 10
، 1989 نوفمبر 20 بحقوق األطفال والمؤرخة في  ، واالتفاقية المتعلقة1979ديسمبر 18

 ، 1981يونيو 27لمعتمد في والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ا

فافية  مبدأ ــ إقراَرنا ؤون العامةالش  دارة الش   ، وكذلك مبدأ الحكم الرشيد،في تسيير وا 

الم واألخوة على غرار جميع شعوب العالم، ناــ عزمَ   على الكفاح من أجل الس 
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 تبنَّى:نكما 

، ووحدة الشعب، مع احترام ال خصوصيات الثقافية لجميع ــ مبدأ حرمة وسالمة الت راب الوطني 
 مكونات الشعب.

يادة الوطنية غير القابلة للتجزئة، وتُ  عنها من خالل إجراءات  ومشاورات شفافة  رُ عبَّ ــ الس 
 وديمقراطية، 

لطات  هْيكلتها وممارستها من خالل آليات ديمقراطية. حيث يتم ،ــ الفصل والت وازن بين الس 

. ــ احترام الحريات األساسية وحقوق  نغالي   المواطنين، على أن ها أساس المجتمع الس 

ولة والمواطنون لنفس المعايير القانونية،  ــ احترام وتعزيز دولة القانون، حيث تخضع فيها الد 
 تحت رقابة قضاء مستقل ومحايد.

لطة في  جميع المستويات  .ــ وصول جميع المواطنين دون تمييز إلى ممارسة الس 

 متع جميع المواطنين بالخدمات العامة.ــ تساوي الفرص في ت

 ــ رفض جميع أشكال الظ لم، وعدم المساواة والت مييز، والقضاء عليه.

ــ استعداد السنغال ليكون دولة حديثة تسير على أساس اإلخالص والعدالة بين أغلبية حاكمة 
تلعب دور ا  ومعارضة ديمقراطية، ودولة تعترف بهذه المعارضة كدعامة أساسية للديمقراطية،

 جذريا  في سيرالعملية الديمقراطية.

ستور الذي تعد  ديباجته جزءا ال يتجزأ منه.نصدق ون  عتمد هذا الد 
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ل يادة -الباب األو  ولة والس   الد 

 المادة األولى

 وي جميع المواطنين أمام القانون،جمهورية السنغال علمانية ديمقراطية واجتماعية، تضمن تسا
ين. وتحترم جميع المعتقدات دون تمييز بسبب  .األصل أو العرق أو الجنس أو الد 

نغال هي الفرنسية، وتتمث ل اللغات  في "ديوال، والمادينكية،  الوطنيةاللغة الرسمية لجمهورية الس 
يريرية، والسونينكية، والولوفية، وأية لغة قومية أخرى تم  تدوينها.  والبوالرية، والس 

 عقيدة واحدة". -هدف واحد -" شعب واحد شعار جمهورية السنغال هو

ن علم جمهورية السنغال من  ، ثالثة يتكو  شرائط عمودية متساوية ذات ألوان  أخضَر، وذهبي 
وأحمَر، وفي وسط الشريط الذهبي  نجمة خماسية ذات لون أحضر. ويتم  تحديد الختم والن شيد 

 الوطني بموجب القانون.

عب. مبدأ جمهورية السنغال فهو " حكم عب، من أجل الش  عب بالش   الش 

 2المادة 

دكار، ومع ذلك فإن ها قابلة للتحويل إلى أي مكان آخر من هي عاصمة جمهورية السنغال 
. التراب  الوطني 

  3 المادة

نغالي  عب الس  يادة الوطنية ملك للش   يمارسها من خالل ممثليه أو عن طريق االستفتاء. و الس 

ع يادة التفرُد فيب أو أي فرد ال يجوز ألي جزء من الش   .الوطنية ممارسة الس 

 يجوز أن يكون االقتراع مباشر ا أو غير مباشر، بينما يجب أن يكون عاما  مع المساواة والسرية.
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يتمتعون بكامل سنة كاملة، و  18  البالغون المواطنين السنغاليين من كال الجنسين،  جميعُ 
 التي يحددها القانون. األحكامسب ح حقوقهم المدنية والسياسية، ناِخُبون 

  4المادة 

ياسية و  ممارسة حق االقتراع، وفي هذا  األحزاب السياسية في تحالفاتتساهم األحزاب الس 
الد ستور، بما في ذلك مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية، وُيحذر  الصدد، فإن ها ملزمة باحترام

أو الطائفة، أو اللغة، أو أو الجنس أوالدين على أساس األصل، أو العرق،  تقديم نفسهامن 
ُد تشكيل أنشطة األحزاب السياسة،  األحكاموبموجب القانون يتم تحديد  الجهة، التي تحد 
جراءات موتحالفا  .هاظر أوح أنشطتها زاولةت األحزاب السياسية، وا 

  5المادة

لديني، وكذلك أي أي عمل من أعمال التمييز العنصري أو العرقي أو ايعاقب بالقانون عن 
ولة أو سالمة التراب الوطني  .دعاية جهوية، يمكن أن تهدد األمن القومي للد 

 6المادة 

 تتمثل مؤسسات الجمهورية فيما يلي:

 رئيس الجمهورية.

 المجلس الوطني.

 الحكومة.
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 (2)والمحاكم. المحكمة العليا، ديوان المحاسبةي، المجلس الد ستور 

والحقوق االقتصادية واالجتماعية، حريات الشخصية، الالعامة و  اتالحري -الباب الث اني
 .والحقوق الجماعية

 7المادة 

ولة باحترامها، وغير قابلة لالمقدسة الكرامة اإلنسانية  وحمايتها. نتهاك، وتلتزم الد 

ولكل  فرد الحق  في الحياة والحري ة واألمن وتنمية شخصيته، والتمتع بكامل الحماية الشخصية 
.ضد   كل  أنواع التشويه البدني 

عب السنغالي  بوجود حقوق إنسانية غير قابلة لالنتهاك أو التجزئة، وهي األساس  يعترف الش 
الم والعدالة في العالم.  لكل مجتمع إنساني، والس 

يشجع القانون على و جميع البشر متساوون أمام القانون، والر جال والن ساء متساوون في الحقوق، 
أي امتياز يمنح  واليوجدين الن ساء والر جال في الوصول إلى المناصب والوظائف، المساواة ب

 للفرد بسبب مكان الوالدة أو الشخص أو األسرة.

 8المادة 

تضمن الجمهورية السنغالية لكافة المواطنين الحريات الفردية األساسية، والحقوق االقتصادية 
 ل هذه الحقوق والحريات فيما يلي:واالجتماعية، وكذلك الحقوق الجماعية، وتتمث  

 

                                                           

س االقتصادي واالجتماعي والبيئي، انظر مت تعديل هذه املادة إبضافة مؤسستني مها اجمللس األعلى للتجمعات احمللية، واجملل 2 
 (2( املادة )6102)التعديالت الدستورية اجملازة يف االستفتاء األخرية لسنة 
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حافة، وحرية تكوين  ياسية، وهي: حرية الرأي، وحرية الت عبير،وحرية الص  ــ الحريات المدنية والس 
 الجمعيات، وحرية الت جمع، وحرية الحركة، وحرية الت ظاهر.

 ــ الحريات الث قافية،

ينية،  ــ الحريات الد 

 ــ الحريات الن قابية،

 ي التدريب،ــ الحرية ف

 ــ الحق في الت ربية،

 ــ الحق في القراءة والكتابة،

 ــ الحق في الملكية،

 ــ الحق في العمل،

 ــ الحق في الصحة،

 ــ الحق في بيئة سليمة،

 ــ الحق في المعلومات المتعددة،

 القانون.لألحكام التي يحددها وتمارس هذه الحقوق والحريات وفق ا 

 9المادة 

 أي عرقلة متعمدة لممارسة حرية ما. أو ،كل انتهاك للحريات يعاقب بالقانون 

 قبل وقوع الجريمة المرتكبة. نفيذال يجوز إدانة أحد إال بموجب قانون قد دخل حيز الت   
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دانته، بسبب  ابقة ال تمنع من مالحقة قضائية ضد أي شخص أوا  ومع ذلك، فإن  أحكام الفقرة الس 
اإلبادة الجماعية،  فيما يتعلق بجريمة ،اعد القانون الدوليأفعال أو إخالل يعد جريمة حسب قو 

 حرب.ال والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم

فاع    مستويات ودرجات التقاضي. حق مطلق في كل األحوال، وفي جميع (3)الد 

 10المادة 

كل شخص الحق في التعبير عن آرائه، ونشرها بكل حرية، سواء عن طريق القول أوالكتابة ل
 صورة أوالمسيرة السلمية، شريطة أن ال يخل هذا الحق عرض وسمعة اآلخر، أوالن ظام العام.أوال

  11  المادة

يجوز وبدون إذن مسبق إنشاء صحيفة لإلفادة بالمعلومات السياسية، واالقتصادية والثقافية 
 انون.والرياضية واالجتماعية والت رفيهية أو العلمية، وُينظَُّم مهنة الصحافة بموجب الق

 12المادة 

القتصادية والثقافية التجمعات اوالحرية في إنشاء الجمعيات، و لكل المواطنين كامل الحق 
والشركات، مع مراعاة االمتثال باالجراءات الشكلية والموضوعية المنصوصة عليها  واالجتماعية

 في القوانين واللوائح التنظيمية.

و نشاطها مع القوانين الجنائية، أو يؤدي إلى حظر إنشاء الجمعيات التي تتعارض هدفها أيُ 
 اإلخالل بالن ظام العام.

 

 
                                                           

 يقصد به الدفاع أمام احملاكم أثناء املرافعات القضائية بواسطة املرافع أو بواسطة حمام يوكله. 3 
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 13المادة 

سرية المراسالت، واالتصاالت البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية حق غير قابل لالنتهاك، 
 وال يجوز الترخيص بتقييد هذه الحق  إال  بالقانون. 

  14 المادة

والحرية في اإلقامة في جميع أنحاء الت راب الوطني  ،حق في التنقلجميع مواطني الجمهورية الل
 وفي الخارج، وتجب ممارسة هذه الحريات وفق األحكام التي يحددها القانون. 

 15المادة 

الملكية، وال يجوز المساس به إال  في حالة ضرورة عامة يحددها القانون،  يضمن الدستور حق
 مع التعويض العادل المسبق.

التي ينص  عليها  لألحكاموى الرجل  والمرأة في التمتع بحق الملكية، وحيازة األراضي وفق ا يتسا
 القانون.

 16المادة 

حرمة المسكن غير قابلة لالنتهاك، وال يجوز التفتيش إال  بطلب من القاضي أو بطلب من 
لطات األخرى التي يحددها القانون، كما ال يجوز تنفيذ عمليات التفتيش إ الشكل بال الس 

 المنصوص عليه قانونا .

ال يجوز اتخاذ تدابير تمس بحرمة المسكن أو الحد منها إال  لتجنب خطر جماعي  أو إنقاذ 
تخاذ هذه التدابير تطبيقا للقانون، من أجل حماية ويجوز اأشخاص في مواجهة خطر الموت.

أو  ،نتشار األوبئةمحاربة خطرا النظام العام ضد التهديدات الوشيكة، وعلى وجه الخصوص
 حماية الشباب المعرضين للخطر.
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 الزواج واألسرة

  17المادة 

ل الزواج واألسرة األساس الطبيعي واألخالقي للمجتمع اإلنساني، وعلى الدولة حمايتها.  يشك 

هر على الصحة الجسمية والمعنوية لألسرة،   ولة والسلطات العامة الس  يجب على كل من الد 
ن.السيما صحة المع  وقين وكبار الس 

ولة لألسر بشكل عام ولألسر التي تعيش في المناطق الريفية بشكل خاص،   تضمن الد 
االستفادة من الخدمات الصحية والرفاهية، كما تضمن للنساء بشكل عام وتلك اللواتي يعيش في 

.  المناطق الريفية على وجه الخصوص، الحق في تحسين ظروف معيشتهن 

 18المادة 

 وهو محظور ومعاقب به وفق ا للقانون.  القسري انتهاك للحرية الفردية،اج الزو 

  19 المادة

لها مثل زوجها، كما لديها الحق في إدارة ممتلكاتها  ملكية خاصةللمرأة الحق في الحصول على 
 بنفسها.

  20المادة

من الدولة  لألولياء الحق الطبيعي والمسؤولية في تربية أوالدهم، ويعينهم في هذه المهمة كل
 والسلطات العامة. 
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على الدولة والسلطات العامة مسؤولية حماية الشباب ضد االستغالل والمخدرات، واالنحراف 
 األخالقي واإلهمال.

 التربية

  21 المادة

ولة والسلطات العامة الظروف المناسبة والمؤسسات العامة التي تضمن تربية األوالد.  توفر الد 

   22المادة 

باب في المدارس العامة.على الد  ولة واجب ومسؤولية تربية وتكوين الش 

ناثا، في كل  يَ    الت راب الوطني، على الحق في الدراسة. أنحاءحظى جميع األطفال ذكورا وا 

ينية، وسائل تربوية.  كما تعد المؤسسات والطوائف الدينية وغير الد 

تعليم أعضائها القراءة والكتابة،  منها والخاصة، واجب جميع المؤسسات الوطنية العامة على
 والمشاركة في الجهود الوطني ة لمحواألمية، من خالل إحدى اللغات الوطنية.

  23المادة

ولة.  يجوز فتح مدارس خاصة بإذن وتحت رقابة الد 

ينية  األديان والط وائف الد 

 24المادة 

، ممارسة الطقوس الدينيةو   ،مع مراعاة الن ظام العام تضمن للجميع حرية الضمير، والحريات
يني ة.  ومباشرة مهنة التربية الد 

ينية الحق في الت طور دون عوائق، كما  خارج وصاية  يجب أن تكون للمؤسسات والط وائف الد 
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ولة،  دارةالد   شؤونها بشكل مستقل. وا 

 الشغل

 12المادة 

بسبب أصله وز حرمان أحد عن العمل لكل شخص الحق في العمل والبحث عن العمل، وال يج
أو آرائه، أو خياراته السياسية، أو معتقداته، ويجوز لكل  عامل االنضمام إلى نقابة  أو جنسه

. فاع عن حقوقه، بواسطة العمل الن قابي   معينة، والد 

رائب. من حظريُ   كل  تمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل، واألجور والض 

 عيات نقابية أو مهنية.عترف لجميع العاملين الحق في تشكيل جمي  

اإلضراب حق معترف به، ويجب أن تكون ممارسته خاضعة للقانون، فال يجوز بأي حال من 
ركة للخطر.  األحوال أن يؤدي إلى الت عدي على حرية العمل، أو تعرض الش 

ولة عامل المشاركة عن طريق مندوبيه على كل   ، في تحديد شروط العمل في الشركة، وعلى الد 
 ظروف الصحية واإلنسانية المناسبة في أماكن األعمال. ضمان ال

ركة  ولة أوالش  تحدد القوانين الخاصة األحكام المتعلقة بالدعم والحماية التي يجب أن توفرها الد 
 للعمال.

 رئيس الجمهورية -الباب الثالث

 26المادة 

لبة المصوتين في يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام المباشر، بواسطة أغ
 جولتين.
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 (4) 27المادة 

 مدة والية رئيس الجمهورية محدودة في سبع سنوات، وقابلة للت جديد مر ة واحدة.

 .مراجعته إال  عن طريق االستفتاء وهذا الحكم ال يجوز

 (5) 28المادة 

ح لرئاسة الجمهورية متمتِ عا  بالجنسية السنغالية الحصرية، و  بحقوقه يجب أن يكون كل  مرش 
سنة على األقل بحلول يوم االنتخاب، ويجب أن  35المدنية والسياسية، وأن يبلغ من العمر 

 يجيد الكتابة والقراءة والت حدث بطالقة باللغة الر سمية.

 29المادة 

م طلبات الترشيح إلى قلم المجلس الد ستوري ثالثين يوم ا على األقل، وستين يوم ا كامال على  تقد 
 الجولة األولى من االقتراع. األكثر، قبل

 وفي حالة وفاة أحد المرشحين، يجوز تقديم طلبات جديدة في أي  وقت، حتى عشية االنتخابات.

 وفي هذه الحالة، يتم  تأجيل االنتخابات إلى موعد جديد، من قبل المجلس الد ستوري.

لة  وفق القانون ُمشَ أحزاب سياسية  تحالفال يقبل أي ترشيح إال إذا قدمه حزب سياسي أو  ، أو كَّ
من بين مسجلين  كان هذا الترشيح مصحوب ا بتوقيع من ناخبين يمثلون عشرة آالف على األقل،

 .مئة مسجل على األقل في كل  والية بمعدل خمس مقيمين في ستة واليات

 

                                                           

 62( املادة 6102اجملازة يف االستفتاء األخرية لسنة  التعديالت الدستوريةمت التعديل يف هذه املادة انظر ) 4 
  62( املادة 6102التعديالت الدستورية اجملازة يف االستفتاء األخرية لسنة مت التعديل يف هذه املادة انظر ) 5 
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ياسية، الخضوع ألحكام المادة   ،من الد ستور 4على المترشحين المستقلين، وكذلك األحزاب الس 
 أحزاب سياسية تقديم مرشح واحد فقط، ال أكثر. تحالفويجوز لكل حزب أو 

  30المادة

ا ا المجلس الد ستوري قبل الجولة األولى من االقتراع بتسيجب على  عتماد ونشر عة وعشرين يوم 
 قائمة المرشحين.

 ويتم  استدعاء الن اخبين بموجب مرسوم. 

 31المادة 

الجمهورية يكون في خمسة وأربعين يوم ا كامال على األكثر، االقتراع الخاص النتخاب رئيس 
 وثالثين يوم ا كامال  على األقل، قبل تاريخ انتهاء والية رئيس الجمهورية الجارية.

يتم  عقد االنتخابات بسبب االستقالة أو العجز النهائي أو الوفاة، إذا كان منصب الرئاسة شاغرة 
غور من قبل عين يوم ا علفي غضون ستين يوم ا على األقل وتس ى األكثر، بعد االعتراف بالش 

 .المجلس الدستوري 

 32المادة 

الحملة االنتخابية والمساواة بين المرشحين من حيث استخدام  شرعيةيتعي ن على المحاكم ضمان 
 وسائل الدعاية، وذلك وفق أحكام تحددها الالئحة التنظيمية.

 33المادة 

د، وبالنسبة ألعضاء الهيئات العسكرية وشبه العسكرية، يكون ُيقام االقتراع في يوم األح
 الت صويت في يوم أوأيام يتم تحديدها بموجب مرسوم.
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صوات الناخبين المطلقة من أية ال يتم انتخاب أحد في الجولة األولى إن لم يحصل على األغلب
 .الصحيحة

من االقتراع، في يوم األحد  إن لم يحصل أي مرشح على األغلبية المطلوبة، تقام جولة ثانية
 الثالث الذي يتبع قرار المجلس الد ستوري.

 ويشارك في الجولة الثانية، المرشحان اللذان فازا في الجولة األولى.

الجولة الثانية في يوم األحد الثالث الذي يتبع يوم النطق بقرار  تنعقدوفي حال وقوع الن زاع، 
.  المجلس الدستوري 

 ية، تكفي األغلبية النسبية النتخاب رئيس الجمهورية.وفي الجولة الث ان

 34المادة 

وفي حالة عجز نهائي أو انسحاب ألحد المرشحين، بين قرار نشر قائمة المرشحين والجولة 
 األولى، تتم مواصلة االنتخاب مع المرشحين اآلخرين.

 موعد االقتراع.وفي هذه الحالة ، يعدل المجلس الد ستور قائمة المرشحين مع الحفاظ على 

وفي حالة الوفاة أو العجز النهائي، أو انسحاب أحد المرشحين، بين اقتراع الجولة األولى 
للجولة  األولية، أو بين هذا اإلعالن األولي للنتائج واإلعالن النهائي للنتائج وا عالن النتائج

في المشاركة في األولى من قبل المجلس الدستوري، يتأهل المرشح التالي في ترتيب األصوات 
 الجولة الثانية.

وفي حالة الوفاة أو العجز النهائي، أو انسحاب أحد المرشحين بين إعالن النتائج النهائية 
للجولة األولى واقتراع الجولة الثانية، يسمح للمرشح التالي في قائمة النتائج بالمشاركة في الجولة 

 الثانية.
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ابقتين، يقر المجلس ا لد ستوري الوفاة أو العجز النهائي أو االنسحاب، ثم  يحدد وفي الحالتين الس 
 موعدا جديدا لالقتراع.

للنتائج األولية  النهائي، أو انسحاب أحد المرشحين الرئيسيين وفق ا زفي حالة الوفاة أو العج
للجولة الثانية وقبل إعالن الن تائج النهائية للجولة الثانية من قبل المجلس الد ستوري، يعلن 

 تخاب المرشح الوحيد المتبقي.ان

  35 المادة

 االقتراع وفق ا لألحكام التي تحددها الالئحة التنظيمية. شرعيةيتعي ن على المحاكم ضمان 

يجوز الطعن في شرعية االنتخابات من قبل أحد المرشحين أمام المجلس الد ستوري في غضون 
اللجنة الوطنية لتعداد األصوات  اثنتين وسبعين ساعة بعد اإلعالن األولي للنتائج من قبل

 المنشئة وفق الالئحة التنظيمية.

إن لم يتم رفع أي اعتراض في الوقت المحدد إلى قلم المجلس الد ستوري، يعلن المجلس على 
 الفور الن تائج الن هائية لالقتراع.

ن خمسة أيام كاملة م وفي حال وقوع النزاع يجب على المجلس أن يبت في الدعوى في غضون 
 ، ويفضي قراره إلى اإلعالن النهائي لنتائج االقتراع أو إلغاء االنتخاب.تاريخ تقديم الطلب

وفي حالة اإللغاء، تقام جولة جديدة من االقتراع في غضون واحد وعشرين يوما كامال بداية من 
 يوم اإللغاء.

 36المادة 

 تخابه وانتهاء مدة والية سلفه.يباشر رئيس الجمهورية المنتخب مهامه بعد اإلعالن الن هائي الن
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ابق في منصبه حت ى يتم  تنصيب خلفه، وفي حالة وفاة رئيس  ويبقى رئيس الجمهورية الس 
الجمهورية المنتخب أو إصابته بعجز نهائي  أو تنازله قبل توليه المنصب، يتم  تنظيم انتخابات 

 .31  جديدة وفق ا لألحكام المقررة في المادة

 37المادة 

تنصيب رئيس الجمهورية في منصبه بعد تأديته اليمين الدستوري أمام المجلس الد ستوري يتم  
 في جلسة علنية.

 يكون نصُّ اليمين الدستوري على الن حو الت الي:

جمهورية السنغالية بإخالص، ال" أمام هللا و أمام األمة السنغالية أقسم بتولي مهام رئيس 
دقة وأمانة أحكام الد ستور والقوانين، وتكريس جهودي بكل  وتطبيق وحمل الجميع على التطبيق ب

ما أوتيت من قوة للدفاع عن المؤسسات الد ستورية، وسالمة الت راب الوطني، واالستقالل 
 الوطني، وأخيرا بذل قصار جهدي من أجل تحقيق الوحدة اإلفريقية ". 

مه إلى المجلس يدلي رئيس الجمهورية المنتخب إقرار ا كتابي ا عم ا يمتلكه م ن األصول، يقد 
 . الد ستوري، والمجلس بدوره يعلنه للجمهور

 38المادة 

، أو تجمع وطني أو محلي،  وظيفة الرئاسة الجمهورية تتنافر مع أي انتماء إلى تجم ع انتخابي 
 خاصة. أو ممارسة أي وظيفة أخرى عامة

على عضوية أكاديمية  ومع ذلك، له حق ممارسة الوظائف في حزب سياسي ما، أو الحصول
 في أي مجال علمي.
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 39المادة 

في حالة استقالة الرئيس أوعجزه النهائي أو الوفاة، يحل  مكانه رئيس الجمعية الوطنية، ثم ينظم 
 .31االنتخابات في الموعد المقرر وفق المادة  هذا األخير

ذا كان هذا األخير نفسه في إحدى الحاالت المذكورة أعاله، يحل مك انه أحُد نواب الجمعية وا 
 الوطنية، حسب ترتيب األسبقية.

 40المادة 

 غير قابلة للت طبيق. 103، و87، 86 ،51، 49خالل فترات اإلنابة، تكون أحكام المادة 
 41المادة 

لة أو عجز أو وفاة رئيس الجمهورية، وفي حال االستقالة يرفع يقر المجلس الدستوري على استقا
عة إلى المجلس، وفي حال العجز أو الموت ترفع الواقعة السلطة المخولة رئيس الجمهورية الواق
 بالنيابة إلى المجلس. 

وهي الحالة نفسها في إقرار االستقالة أو العجز أو الموت لرئيس الجمعية الوطنية أو الُمعينون 
 إلنابته.

 42المادة 

ون واآلداب بالسنغال، رئيس الجمهورية هو الحارس على الد ستور، وهو الحامي األول للفن
 ويجسد الوحدة الوطنية.

. ويحدد   وهو الضامن على حسن أداء المؤسسات واالستقالل الوطني، وسالمة الت راب الوطني 
عب، ويرأس مجلس الوزراء.  سياسة الش 

mailto:justemilieusn@gmail.com
mailto:justemilieusn@gmail.com


 

 
 

                                                                                                                                   juste milieu                                                                                                               وسطيون  

:justemilieusn@gmail.com                                                                                                                                                                 justemilieusn@gmail.com Emailإللكتروني: البريد ا
                

 

 www.justemilieu.sn Site: www.justemilieu.sn   الموقع: 

24 

 43المادة 

 يوقع رئيس الجمهورية على األوامر والمراسيم.

، 40، 49، 49 التي ينفذها بموجب المادة  ء تلكالصادرة من رئيس الجمهورية، باستثنا األفعال
يجب  11، 81، 80، 81، 01، 6، الفقرات 09، 04، 9-91، 96، 9، الفقرات 41، 48

 التصديق عليها من قبل رئيس الوزراء. 

 44المادة 

 يعين رئيس الجمهورية في الوظائف المدنية.

 45المادة 

فاع الوطني.  رئيس الجمهورية هو المسئول عن الد 

المجلس األعلى للدفاع الوطني، والمجلس األعلى لألمن، وهو رئيس رئيس الجمهورية يرأس 
 ويشرف على القوات المسلحة. القوات المسلحة ويعين جميع الوظائف العسكرية،

  46المادة

فراء والمبعوثين الخاصين إلى السلطات األجنبية.  يختص رئيس الجمهورية بتعيين الس 

 والمبعوثين الخاصين من قبل السلطات األجنبية.ويعتمد على السفراء 

 72المادة 

 العفو. منح يختص رئيس الجمهورية بحق
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 48المادة 

عب.  يجوز لرئيس الجمهورية توجيه رسائل إلى الش 

 49المادة 

نهاء مهامه.  يختص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء وا 

نهاء باقتراح من رئيس الوزراء يختص رئيس الجمهورية بت عيين الوزراء وتحديد صالحياتهم، وا 
 مهاماتهم.

 50المادة 

يجوز لرئيس الجمهورية تفويض بعض صالحياته بموجب مرسوم إلى رئيس الوزراء أو غيره من 
، 73، 52، 51، 49، 47، 46، 42أعضاء الحكومة، باستثناء الصالحيات المقررة في المواد 

ترخيص رئيس الوزراء في اتخاذ القرارات  فضال  عن ذلك، يجوز له 90، و 89، 87، 72
 بموجب مرسوم.

  51 المادة

يجوز لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس الجمعية الوطنية والمجلس الد ستوري، تقديم أي 
 مشروع قانون دستوري لالستفتاء.

يها ويجوز له بناء على اقتراح من رئيس الوزراء وبعد الحصول على رأي السلطات المشار إل
 تقديم أي مشروع قانوني لالستفتاء.  أعاله،

إعالن بويتعين على المحاكم ضمان شرعية عمليات االستفتاء ويختص المجلس الدستوري 
 نتائجه.
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 52المادة 

إذا كانت مؤسسات الجمهورية واستقالل األمة،  (6)يتمت ع رئيس الجمهورية بسلطات استثنائية،
االلتزامات الدولية مهددة بطريقة جدية وفورية، وكذلك إذا توقف  وسالمة الت راب الوطني  أو تنفيذ

 العمل المنتظم للسلطات العامة أو المؤسسات.

اتخاذ أي تدبير يستطيع به استعادة السير خبار الشعب بذلك من خالل رسالة، إ ويجوز بعد 
عب.  المنتظم للسلطات العامة، وضمان سالمة الش 

.ومع ذلك ال يجوز له بموجب ال  سلطات االستثنائية، إجراء تعديل دستوري 

بموجب القانون، وتحال إليها التدابير التشريعية التي جعلها الرئيس  تجتمع المجلس الوطني 
 حيز التنفيذ، للتصديق عليها، في غضون خمسة عشر يوم ا بعد سن ها.

 ويجوز لها تعديلها أو رفضها من خالل التصويت على قانون التصديق. 

خالل  المجلس الوطنيذه التدابير باطلة إذا لم يتم تقديم مشروع قانون التصديق إلى تكون ه
 الفترة المذكورة.

 خالل ممارسة السلطات االستثنائية. المجلس الوطني ال يجوز حل 

، يكون موعد االقتراع الذي حدده المجلس الوطني إذا تم ت ممارسة هذه السلطات بعد حل 
تراف بها من قبل المجلس عتأجيل، إال في حالة قوة قاهرة تم االمرسوم الحل غير قابل لل

.  الد ستوري 

 

 
                                                           

 هي بعض األعمال السيادية اليت خيتص هبا رئيس اجلمهورية، وال يقبل الطعن أمام احملاكم. 6 
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 الحكومة -الباب الرابع

  53 المادة

 الحكومة من رئيس مجلس الوزارء، وهو رئيس الحكومة، والوزراء. تتكون 

ق السياسة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء، وهي مسؤولة أمام يتقوم الحكومة بمهمة قيادة وتنس
 86و  85على الن حو المنصوص عليه في المادتين  المجلس الوطنيرئيس الجمهورية وأمام 

 من الد ستور.

 54المادة 

أي عمل مأجور سواء  وأ ،والية برلمانية ممارسة أيتتعارض وظيفة العضوية في الحكومة مع 
ا. كان عاما  أو خاص 

 وتحدد الالئحة التنظيمية أحكام تطبيق هذه المادة.

  55ة الماد

هذا ويعقب  ،المجلس الوطني بيان السياسة العامة أمام ئيس الوزراء بعد تعيينه، بإدالء يقوم ر 
البيان نقاش يفضي إلى طلب من رئيس الوزراء، للتصويت على منح الث قة للحكومة. وفي حالة 

 . المجلس الوطنيالتصويت على الثقة، تجاز الحكومة باألغلبية المطلقة ألعضاء 

 56 المادة

 الحكومة مؤسسة جماعية ومتضامنة. 

 استقالة أو إنهاء مهام رئيس الوزراء تترتب عليها استقالة كافة أعضاء الحكومة.
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  57 المادة

ة، ويعين في الوظائف المدنية التي يحددها القانون. ويضمن ار ديشرف رئيس الوزراء على اإل
 من الد ستور.43المادة  تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الشرعية وفق ا ألحكام

 األعمال الصادرة من رئيس الوزراء يصدق عليها أعضاء الحكومة المسؤولين عن تنفيذها. 

، ويرأس االجتماعات الوزارية أو يعين وزير ا لهذا ارية اإلداريةيرأس رئيس الوزراء المجالس الوز 
 ه تفويض بعض سلطاته إلى الوزراء.الغرض، كما يجوز ل

 المعارضة -الباب الخامس

 58المادة 

 يضمن الد ستور لألحزاب السياسية التي تعارض سياسة الحكومة الحق في المعارضة.

 يحدد القانون وْضعها وحقوقها وواجباتها.

 المعارضة البرلمانية هي تلك المعارضة التي توجد لها نواب تمثلها في المجلس الوطني.

ادس  المجلس الوطني -الباب الس 

 59المادة 

للجمهورية السنغالية ويحمل أعضاؤه لقب  التمثيليةعلى الجمعية اسم المجلس الوطني  يطلق
 النائب.

 60المادة 

 عن طريق االقتراع العام المباشر.اسم المجلس الوطني يتم  انتخاب النواب في 
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 .تقصيرها إال بحل المجلس الوطنيومدة واليتهم خمس سنوات، واليجوز 

شرعية الحملة االنتخابية واالقتراع وفق ا األحكام التي يحددها القانون يتعي ن على المحاكم ضمان 
 التنظيمي.

صاتهم والقواعد المتعلقة  تحدد الالئحة التنظيمية عدد أعضاء المجلس الوطني، وُمخصَّ
 بالحصول على األهلية، أوفقدانها أواختاللها.

 واليته مباشرة  نائب الذي يستقيل من حزبه خالل الفترة الت شريعية، ُتلغىال

 61المادة 
 يتم  استبدال النائب المستقيل من حزبه وفق األحكام التي تحددها الالئحة التنظيمية.

ال يجوز مالحقة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو إصدار مذكرة اعتقال في حقه، أو 
لي به أثناء إيقافه، أو حبسه أو محاكمته، بسبب اآلراء التي يعبر عنها أو الصوت الذي يد

 ممارسة وظائفه.
على أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أثناء دورات  ال يجوز القبض أو المالحقة جنائيا  

 المجلس دون إذن من المجلس.
يجوز القبض على النائب الهارب من لجنة األعمال اإلجرامية، أو المتلبس بجريمة جنائية 

 لس الوطني.المجمن جسيمة، ومالحقته وسجنه دون إذن مسبق 
ال يجوز اعتقال أي نائب خارج جلسات المجلس إال بإذن من المجلس الوطني إال في حاالت 

في الفقرة السابقة، أو في حالة اإلدانة الجنائية  س بجريمة جسيمة  كما تم النص عليهالتلب
 .النهائية

مجلس إذا طلب ذلك ال أي عضو من أعضاء المجلس الوطني  ُتعلَّق مالحقة أو اعتقال
 الوطني.
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يتم شطب اسم النائب من قائمة نواب المجلس الوطني بطلب من وزير العدل، في حالة تعرضه 
 إلدانة جناية نهائية.

 62المادة 

 ما يلي: للمجلس الوطنيتحدد الالئحة الداخلية 

 ــ تشكيل، وقواعد سير المكتب وكذلك سلطات وصالحيات الرئيس المنتخب في الفترة التشريعية.

ـ عدد اللجان الدائمة، وكيفية إنشائها، وتشكيلها، وواجباتها واختصاصاتها ، دون المساس بحق ـ
 المجلس، في إنشاء لجان خاصة مؤقتة.

 ــ تنظيم الشؤون اإلدارية التي تحت سلطة رئيس المجلس، بمساعدة سكرتير إداري  عام.

 ــ الالئحة الت أديبية للنواب.

 ، ما عدا تلك المنصوص عليها صراحة في الد ستور.ــ أشكال الت صويت المختلفة

 المخولة لها دستوريا. اتختصاصاالــ جميع القوانين المتعلقة بسير المجلس الوطني في إطار 

لالئحة الداخلية إال إذا أعلن المجلس الدستوري مطابقته لــ اليجوز اعتماد القانون المنظم 
 لجمهورية.للد ستور، وذلك بعد طلب إلزامي من رئيس ا

  63 المادة

باستثناء موعد افتتاح الدورة األولى للمجلس الوطني المنتخبة حديثا، والذي يحدده رئيس 
الجمهورية، فإن المجلس الوطني هو من يحدد موعد افتتاحه ومدة دوراته العادية، ومع ذلك، 

 يجب أن تكون تلك التواريخ واألوقات وفق األحكام التالية:

 في السنة دورتين عاديتين.طني تقيم المجلس الو 
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 تنعقد األولى خالل الفترة الثانية من السنة. 

 وتنعقد الثانية إلزاميا خالل النصف األول من شهر أكتوبر.

 ويتم دراسة القانون المتعلق بالسنة المالية خالل الدورة العادية الثانية. 

دون أن تحدد المجلس موعد افتتاح دورته  أعمالها إذا اختتمت الدورة العادية أو االستثنائية
د الموعد في الوقت المناسب من قبل مكتب المجلس الوطني.  العادية المقبلة، فُيحدَّ

 وتجتمع المجلس الوطني أيضا في دورة غير عادية على جدول أعمال محدد سواء:

  .بقرار من مكتب المجلس الوطني -
 رئيس المجلس الوطني. بطلب مكتوب من أكثر من نصف النواب موجه إلى -
 بقرار من رئيس الجمهورية وحده، أو باقتراح من رئيس مجلس الوزراء. -

ومع ذلك، ال يجوز أن تتجاوز مدة كل  دورة استثنائية خمسة عشر يوم ا، إال في األحوال 
 .94المحددة في أحكام المادة 

 ل.يتم  اختتام الد ورات االستثنائية بمجرد استنفاد نقاط جدول األعما

 64المادة 

، فال يقبل أي تفويض للت صويت.  تصويت أعضاء المجلس الوطني أمر شخصيٌّ

هذه الحالة ال في يجوز التفويض بالت صويت بشكل استثنائي  بترخيص من القانون المنظم، و 
 يجوز ألحد قبول أكثر من تفويض واحد.

 65المادة 

فويضات، سلطة اتخاذ تدابير في يجوز للمجلس الوطني أن تفوض إلى لجنتها المكلفة بالت
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 مجال القانون.

 ويتم  هذا الت فويض بقرار من المجلس الوطني، وبعلم مباشر من رئيس الجمهورية.

القرار المذكور أعاله، تتخذ لجنة التفويضات مداوالت  حدده في حدود الوقت واالختصاص الذي
 يتم نشرها بصفة قوانين.

لس الوطني، وتصبح نهائية إذا لم يتم تعديلها من قبل تودع هذه المداوالت في مكتب المج
 المجلس الوطني خالل مدة الد ورة، وهي خمسة عشر يوم ا.

 66المادة 

جلسات المجلس الوطني عامة  ومعلنة  ، وال يتم اللجوء إلى الجلسات الخاصة إال بشكل 
 استثنائي  ولفترة محدودة.

 نية في محاضر المداوالت أو في الجريدة الرسمية.يتم  نشر كامل المداوالت والوثائق البرلما

لطة الت شريعية-الباب السابع لطة التنفيذية والس   العالقات بين الس 

 67المادة 

 على القانون.  ة التشريعية، ويصوت وحدهتملك السلط المجلس الوطني

 ويحدد القانون القواعد المتعلقة باألمور اآلتية:

األساسية الممنوحة للمواطنين لممارسات الحريات العامة، والقيود  ــ الحقوق المدنية والضمانات
 شخاصهم وممتلكاتهم.األمن القومي على المواطنين في أ التي يفرضها

 ــ وضعية المعارضة.

 حالة وأهلية األشخاص، وأنظمة الزواج والمواريث والتبرعات.و الجنسية، -
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نشاء ــ تحديد الجرائم والجنايات وكذلك العقوبات الم طبقة عليها واإلجراءات الجنائية والعفو، وا 
 األجهزة القضائية الجديدة واألحكام المتعلقة بالقضاة.

 الضرائب بكافة أنواعها، وقواعد إصدار العملة. تحصيلــ التسعير، ومعدل وأحكام 

 ــ النظام االنتخابي للمجلس الوطني والمجالس المحلية.

 لموظفين المدنيين والعسكريين للدولة.ــ الضمانات األساسية الممنوحة ل

 شركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص.الــ تأميم الشركات ونقل ملكية 

 يحدد القانون المبادئ األساسية المتعلقة بما يأتي:

 .ــ التنظيم العام للدفاع الوطني  

 ــ اإلدارة الحرة للسلطات المحلية وصالحياتها ومواردها.

 ــ التعليم.

حقوق الملكية وااللتزامات المدنية والت جارية وقانون العمل والقانون الن قابي نظام الملكية، و  ــ
 والضمان االجتماعي.

 ــ نظام مكافأة موظفي الدولة.

تحدد القوانين المالية موارد والتزامات الدولة طبقا لألحكام والتقييدات المنصوصة عليها في 
 القانون.

 الوظائف العمومية إال بموجب القوانين المالية.ال يجوز إنشاء وتحويل 

تحدد القوانين برنامج وأهداف العمل االقتصادي واالجتماعي للدولة وتتم  الموافقة على الخطة 
 من قبل القانون، يجوز تحديد وتكملة أحكام هذه المادة بموجب القانون.
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 68المادة 

في عليها  ةطبقا لألحكام المنصوصصوت المجلس الوطني على مشاريع القوانين المالية ي
 الالئحة التنظيمية.

يتم تقديم مشروع القانون المالي الخاص بالسنة والذي يشمل الميزانية على وجه الخصوص، 
 أمام مكتب المجلس الوطني في موعد أقصاه يوم االفتتاح المحدد.

 لمالية. ستون يوما على األكثر، للتصويت على مشاريع القوانين اوللمجلس الوطني 

ذا ت قاهرة، تقديم مشروع قانون الميزانية السنوية في قوة عذر على رئيس الجمهورية، نتيجة لوا 
الوقت المناسب إلجازتها من قبل المجلس الوطني قبل نهاية الدورة الثابتة، وهي الفترة 

اعتماد عليها في الفقرة السابقة، يتم تمديد الدورة فورا وبصورة تلقائية إلى حين  ةالمنصوص
 القانون المالي.

إذا لم يتم التصويت على القانون المالي بشكل نهائي، في نهاية الفترة المذكورة أعاله، وهي  
عليها  م، مع مراعاة التعديالت التي صوتستون يوما، يصبح ساري المفعول بموجب مرسو 

 المجلس الوطني والتي تم قبولها من قبل رئيس الجمهورية.

القانون المالي للسنة قبل بدء السنة المالية، وفقا  لإلجراء المقرر أعاله، يجوز  إن لم يمكن تنفيذ
 لرئيس الجمهورية إبقاء الخدمات المصوت عليها بموجب مرسوم.

يقوم ديوان المحاسبة بمساعدة رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني في رقابة وتنفيذ 
 القوانين المالية.
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 69المادة 

س الجمهورية بإعالن حالة الحصار وحالة الطوارئ، وفي هذه الحالة على المجلس يختص رئي
 الوطني االجتماع إن لم تكن في دورة االنعقاد.

بعد اثني عشر يوما، إال إذا  تنتهي مدة صالحية المرسوم المتعلقة بحالة الحصار أو الطوارئ 
رئيس الجمهورية. يحدد  على األمر من قبل جلس الوطني بالتمديد، بعد اطالعهالم سمح

 القانون األحكام المتعلقة بتطبيق حالة الحصار وحالة الطوارئ. 

  70المادة

 حرب بإذن من المجلس الوطني.اليتم إعالن 

هجوم الجتياح أو االأثناء الحرب أو في حالة  لقانون منظم، تخضع حقوق وواجبات المواطنين 
 .التراب الوطني من قبل قوى خارجيةعلى 

  71 دةالما

 يتم إرسال القانون فورا إلى رئيس الجمهورية ، بعد اعتماده من قبل المجلس الوطني. 

 72ة الماد

القوانين التي تم اعتمادها نهائيا، في غضون ثمانية أيام كاملة على يصادق رئيس الجمهورية 
 .74 بعد انتهاء مهلة االستئناف المشار إليها في المادة 

 ارئة التي يعلنها المجلس الوطني.نصفه، في األحوال الطى ُيخفض موعد اإلصدار إل
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  73المادة

خالل موعد اإلصدار المقرر، لرئيس الجمهورية أن يوجه طلبا  ُمسببا  إلى المجلس الوطني، 
 إلجراء مداوالت جديدة، وال يحق للمجلس رفض الطلب. 

وافقت عليها ثالثة أخماس أعضاء  ال يجوز الت صويت على القانون في المداولة الثانية، إال إذا
 المجلس الوطني.

 74المادة 

 يجوز رفع استئناف إلى المجلس الد ستوري، للطعن في عدم دستورية قانون معين.

ــ من قبل رئيس الجمهورية، قبل مضي ستة أيام كاملة بعد أن رفع إليه القانون الذي تم اعتماده 
 بشكل نهائي.

على األقل، في غضون ستة أيام  المجلس الوطنيُعْشر أعضاء ــ من قبل نواب يساوي عددهم 
.  بعد اعتماده القانون المذكور بشكل نهائي 

 75المادة 

إصدار المجلس ة الثانية للمجلس الوطني، أو صدور نهاية المداول لغايةيعلق موعد اإلصدار 
قانون بعد انتهاء وفي كل األحوال يجب نشر ال ،الدستوري قراره بأن  القانون مطابق للدستور

 المواعيد الدستورية، باقتراح من رئيس المجلس الوطني.

  76 المادة

المواد التي ليست من اختصاصات السلطة التشريعية بموجب هذا الدستور، تخضع للقواعد 
 التنظيمية.
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ويجوز تعديل النصوص ذات الطابع التشريعي الواردة في هذه المواد بموجب مرسوم، إذا أثبت 
لس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، أن ها ذات المج

 طابع تنظيمي،  طبق ا لما تنص  عليه الفقرة السابقة.

 22المادة 

ن رئيس الجمهورية من اتخاذ تدابير تدخل عادة  يجوز للمجلس الوطني بواسطة القانون أن تمكِ 
 في نطاق القانون. 

ختصاص التي يحددها قانون التمكين، يصدر رئيس الجمهورية أوامر تكون في حدود الوقت واال
ساري المفعول فور نشرها، ولكنها تفقد صالحيتها إذا لم يتم إيداع مشروع قانون التصديق على 

 مكتب المجلس الوطني، قبل الموعد المحدد من قبل قانون التمكين.

 قانون التصديق. ويجوز للمجلس الوطني تعديلها أثناء التصويت على

 78المادة 

تصنيف الدستوري، يتم  التصويت عليها، وتعديلها باألغلبية الالقوانين ذات الطابع التنظيمي ب
 .المجلس الوطنيالمطلقة من أعضاء 

 غير قابلتين للتطبيق على القوانين التنظيمية. 77و  65تعد المادتين 

 79المادة 

بواسطة رسائل يتلوها أو يوكل من يقرأها دون أن  يتواصل رئيس الجمهورية بالمجلس الوطني
 يؤدي ذلك إلى مداولة.

  80 المادة
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 يختص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والن واب بمبادرة سن القوانين.

 81المادة 

يجوز في أي وقت، سماع رئيس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة من قبل المجلس الوطني 
 وز لهم اتخاذ  بعض موظفين مساعدين.ولجانها، وفي هذا الصدد يج

 81المادة 

لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنواب سلطة التعديل، ويتم  عرض التعديالت الصادرة من 
 رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس الوزراء أوغيره من أعضاء الحكومة.

ا سيؤدي إلى الحد من ال تقبل المقترحات والتعديالت التي يطرحها النواب إذا كان اعتماده 
الموارد العامة، أو تسبب زيادة في النفقات العامة، ما لم تقترن هذه التعديالت بمقترحات 

 إليرادات تعويضية.

ذا طلبت الحكومة ذلك، تبت المجلس الوطني في تصويت واحد على كل النص، أو في جزء  وا 
 حكومة أو تقبلها.منه قيد المداولة، مع االحتفاظ بالتعديالت التي تقترحها ال

 83المادة 

إذا ظهر خالل اإلجراء الت شريعي أن مقترحا أو تعديال معينا ليس من اختصاص القانون، 
فيجوز لرئيس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة معارضته على أن ه غير مالئم. وفي حالة عدم 

أو المجلس االتفاق، يجب على المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية 
 الوطني أو رئيس مجلس الوزراء أن يبت في األمر في غضون ثمانية أيام.

 84المادة 

المجلس قانوني أو بيان السياسة العامة في جدول أعمال المقترح المشروع أو التسجيل  يلزم
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 حسب األولوية، إذا كان بطلب من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء. الوطني

 85المادة 

واب أن يوجهوا إلى رئيس مجلس الوزراء وغيره من أعضاء مجلس الوزراء أسئلة كتابية يجوز للن
 وشفوية ويجب عليهم اإلجابة عليها  مع أو بدون مناقشة.

ال يعقب األسئلة أو األجوبة الموجهة إليهم أي تصويت، ويجوز للمجلس الوطني أن يعين لجان 
 ظيم وسير صالحيات لجان التحقيق.تحقيق من ضمن أعضائه، ويحدد القانون أحكام تن

 86المادة 

مجلس الوزراء، أن يقرر طرح مسالة الثقة حول  مجلس الوزراء، بعد مداولة في يجوز لرئيس
برنامج أو بيان السياسة العامة، وال يمكن اللجوء إلى التصويت على مسألة الثقة إال بعد يومين 

 سألة.كاملين اعتبارا من اليوم الذي طرحت فيه هذه الم

يتم رفض الثقة عن طريق االقتراع العام باألغلبية المطلقة ألعضاء الجمعية الوطنية، ويؤدي 
 رفض الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

 ويجوز للمجلس الوطني طرح مسألة استقالة الحكومة عن طريق التصويت بسحب الثقة.

يكون  كيم طلب مشروع سحب الثقة يجب  توقيع ُعْشر أعضاء المجلس الوطني على تقدي
 مقبوال.

وال يتم اللجوء إلى التصويت بسحب الثقة إال بعد مرور يومين كاملين من تقديمه عند مكتب 
 المجلس الوطني.

تصوت األغلبة المطلقة من مجموع نواب المجلس الوطني وهم فقط من لهم الحق في التصويت 
ذا   تم اعتماد طلب سحب الثقة يقدم رئيس الوزراء على مشروع سحب الثقة في اقتراع عام، وا 
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فورا استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، وال يجوز تقديم مشروع آخر لسحب الثقة في نفس 
 الدورة.
 (7)   87 المادة

يجوز لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني، إعالن حل  
 بموجب مرسوم. المجلس الوطني

 ومع ذلك، ال يجوز الحل خالل السنتين األوليتين من الفترة التشريعية.

ن يوما ويحدد المرسوم المتعلق بالحل موعد االقتراع النتخاب النواب، ويكون االقتراع في ستي
 قل وتسعين يوما على األكثر من تاريخ نشر المرسوم.على األ

 تنتهي والية النواب إال بالتاريخ الذي ال يجوز االجتماع للمجلس الوطني المنحل ومع ذلك، ال
 يتم فيه انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد.

                                                           

مل يرد يف النسخة املوجودة يف اجلريدة، ولكن التعديل موجود يف النسخة املنشورة من وزارة العدل، رقم  6112 حصل تعديل يف 7 
املتعلق إبنشاء اجمللس االقتصادي  6112أغسطس  2بتاريخ  26 -6112وهذا نص التعديل: القانون رقم  0-22املادة 

 واالجتماعي.

السلطات العامة، وتشك ِّل جملسًا استشاراًي يقدم املشورة والرأي يف اجملال االقتصادي  تُنشأ اجمللس االقتصادي واالجتماعي كإحدى
 واالجتماعي والثقايف.

جيوز لرئيس اجلمهورية واحلكومة واجمللس الوطين استشارة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، كما جيوز له مببادرة منه تقدمي املشورة يف 
 القتصادي واالجتماعي والثقايف اليت هتم القطاعات املختلفة للشعب .مجيع املسائل املتعلقة ابلشأن ا

أنشطته، التعاون املتناسق بني خمتلف التجمعات  والفئات االجتماعية واملهنية   يشجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي من خالل
 املختلفة يف السنغال. 

 وهو وسيط يف الصراعات االجتماعية. 
 طريقة تعيني أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي وشروط تنظيم املؤسسة وتشغيلها. حيدد القانون التنظيمي
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 السلطة القضائية -الباب الث امن

 88المادة 

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويمثلها المجلس الدستوري 
 والمحكمة العليا، وديوان المحاسبة والمحاكم.

 89ادة الم

يتكون المجلس الدستوري من خمسة أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس وثالثة قضاة. ومدة 
 8واليتهم ست سنوات. 

لرئيس أو عضوين آخرين غير الرئيس، وذلك المجلس كل سنتين يشمل ذلك ا تحديثتم وي 
 تهم.احسب الترتيب الناتج عن تواريخ انتهاء فترة والي

 الدستوري من قبل رئيس الجمهورية.يتم تعيين أعضاء المجلس 

يحدد القانون شروط التعيين في المجلس الدستوري، وال يجوز تجديد والية أعضاء المجلس 
 الدستوري.

ال يجوز إنهاء مهام أعضاء المجلس الدستوري قبل نهاية فترة واليتهم، إال بناء على طلبهم أو 
 نظيمي.بسبب إعاقة جسدية، وفقا لما ينص عليه القانون الت

 90المادة 

غير أعضاء في المجلس الدستوري وديوان المحاسبة من قبل رئيس يتم تعيين القضاة اآلخرين 
 الجمهورية بعد التشاور مع المجلس األعلى للقضاء.

                                                           

 28( املادة 6102التعديالت الدستورية اجملازة يف االستفتاء األخرية لسنة مت التعديل يف هذه املادة انظر ) 8 
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ويتم تعيين قضاة ديوان المحاسبة من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المجلس األعلى 
 لديوان المحاسبة.

 اة لسيادة القانون فحسب في ممارستهم لمهامهم،يخضع القض 

 قضاة المقاعد غير قابلين للعزل.  

يتم تحديد صالحية وتنظيم وسير المجلس األعلى للقضاء وكذلك النظام األساسي للقضاة 
 بموجب قانون تنظيمي.

يتم تحديد صالحية وتنظيم وسير المجلس األعلى لديوان المحاسبة وكذلك النظام األساسي 
 ان المحاسبة بموجب قانون تنظيمي.قضاة ديو ل

 91المادة 

 السلطة القضائية هي حامية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

 92المادة 

، وااللتزامات للمجلس الوطنييبت المجلس الدستوري في دستورية القوانين واللوائح الداخلية 
السلطتين التنفيذيتين والتشريعية، وكذلك الطعون حول الدولية، والنزاع في االختصاصات بين 

 عدم دستورية القوانين التي يتم رفعها إليه المحكمة العليا. 

قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لالستئناف، بل تخضع لها كل السلطات العامة وجميع 
السلطة من قبل  السلطات اإلدارية والقضائية، تفصل المحكمة العليا في قضايا سوء استخدام

السلطات التنفيذية كدرجة أخيرة، وتبت في قرارات ديوان المحاسبة عن طريق الطعن بالنقض، 
وهي السلطة النهائية في منازعات التسجيل في القوائم االنتخابية ومجالس السلطات المحلية، 

 ة األخرى.وتبت عن طريق اللجوء إليها بالطعن في قرارات المحاكم بشأن المنازعات اإلداري
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وفي كل النزاعات األخرى، تبت المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض على األحكام 
 رة من المحاكم االبتدائية كدرجة أخيرة.دالصا

ويحكم ديوان المحاسبة في حسابات المحاسبين العموميين، ويتحقق من شرعية اإليرادات 
صناديق، واألصول التي تديرها موظفوا الدولة والنفقات، ويتأكد من االستخدام السليم لألموال وال

دارة المؤسسات  العامة أو االشخاص االعتباريين اآلخرين من القانون العام، ويضمن تدقيق وا 
التشاركية، ويعاقب على األخطاء اإلدارية المرتكبة ضد الدولة و  العامةوالهيئات المالية 

 والسلطات المحلية، والهيئات الخاضعة لرقابته.

 93ادة الم

باستثناء الجرائم الجسيمة ال يجوز مالحقة أعضاء المجلس الدستوري أمام القضاء أو 
محاكمتهم، أو اعتقالهم أو حبسهم في المسائل الجنائية إال بإذن من المجلس؛ وهي نفس 

 األحكام المطبقة على أعضاء المحكمة العليا وديوان المحاسبة.

أو محاكمتهم،  عضاء المحكمة العليا أمام القضاءالحقة أ باستثناء الجرائم الجسيمة ال يجوز م 
أو إلقاء القبض عليهم أو حبسهم في المسائل الجنائية إال وفقا لألحكام المنصوص عليها في 

 القانون التنظيمي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة.

 94المادة 

يا وديوان المحاسبة وكذلك تحدد القوانين التنظيمية صالحيات المجلس الدستوري والمحكمة العل
 تنظيمها، وقواعد تعيين أعضائها واإلجراءات المتبعة فيها.
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 المعاهدات الدولية -الباب التاسع

  95 المادة

يتولى رئيس الجمهورية إجراء المفاوضات بشأن التزامات الدولية ويقوم بالمصادقة أو الموافقة 
 عليها بتفويض من المجلس الوطني.

 96المادة 

يجوز التصديق أو الموافقة على معاهدات السالم والمعاهدات التجارية أو المعاهدات أو  ال
ط مالية الدولية، أو تعدل األحكام ذات ور ِ االتفاقات المتعلقة بالمنظمة الدولية، وتلك التي تُ 

الطابع التشريعي أو تتعلق بوضع األشخاص، أو تحتوي على تنازل أوتبادل أو إضافة أراض 
 موجب قانون.إال ب

 الموافقة عليها.سارية المفعول إال بعد المصادقة و وال تكون  

 ال يصاَدق على أي تنازل أو إضافة أراض دون موافقة السكان المعنيين.

ويجوز لجمهورية السنغال أن تعقد مع أي دولة إفريقية اتفاقيات اتحاد أو شراكة بما في ذلك 
 من أجل تحقيق الوحدة اإلفريقية. التنازل الجزئي أو الكلي على السيادة

 97 المادة

إذا أعلن المجلس الدستوري أن إلتزاما دوليا معينا يتضمن بندا مخالفا للدستور، فال تصح 
 المصادقة أو الموافقة عليها إال بعد تعديل الدستور.
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 98المادة 

انوني، على سلطة لمعاهدات أواالتفاقيات التي تم المصادقة أو الموافقة عليها بشكل قا تحوز
أعلى من سلطة القوانين فور نشرها، بشرط أن يتم تطبيق كل اتفاق أو معاهدة من قبل الطرف 

 اآلخر.

 المحكمة العليا للعدل -الباب العاشر

 99المادة 

 إنشاء محكمة عليا للعدل. يتمُّ 

 100المادة 

 .المجلس الوطنيوتتألف محكمة العدل العليا من أعضاء تنتخبهم 

 ا قاض.ويرأسه

 . ويحدد القانون األساسي تنظيم محكمة العدل العليا واإلجراءات المتبعة قبلها

 202المادة: 

ليس لرئيس الجمهورية مسؤولية عما يرتكبه من أعمال أثناء ممارسة وظائفه إال في حالة 
الخيانة العظمى، وال يجوز اتهامه إال من قبل المجلس الوطني الذي يبت في القضية عن 

 االقتراع السري بأغلبية ثالثة أخماس األعضاء.  طريق

 وتتم محاكمته من قبل المحكمة العليا للعدل.
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لرئيس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة مسؤولية جنائية عن األعمال التي يقومون بها أثناء 
ن قبل وتتم محاكمتهم م ممارسة مهامهم، والتي اعتبرت جرائم في الوقت الذي تم ارتكابها فيه.

 المحكمة العليا للعدل.

 ويطبق عليهم اإلجراء المحدد أعاله وعلى شركاءهم في حالة التآمر ضد أمن الدولة.

لمحكمة العليا للعدل أن تتقيد ا يجب علىوفي الحاالت المنصوص عليها في هذه الفترة، 
في القوانين بالتعريف الوارد للجرائم والجنايات، وكذلك تحديد العقوبات وفق المنصوص عليه 

 الجنائية السارية المفعول في الوقت الذي تم فيه ارتكاب هذه األفعال.

 السلطات المحلية. -الباب الحادي عشر

 102المادة 

وتتم  واطنين في تسيير الشؤون العمومية،تشكل السلطات المحلية اإلطار المؤسسي لمشاركة الم
 إدارتها بشكل حر، من قبل المجالس المنتخبة. 

 تحديد تنظيمها وتشكيلها ووقواعد تشغيلها بموجب القانون. ويتم

 المراجعة -الباب الثاني عشر

 103المادة 

رئيس الجمهورية والنواب، ويجوز لرئيس الوزراء أن  من اختصاصمبادرة مراجعة الدستور 
 يقترح على رئيس الجمهورية إعادة النظر في الدستور.

لدستور من قبل المجلس الوطني وفقا إلجراءات المادة يتم اعتماد أو اقتراح مشروع مراجعة ا
71. 
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 وتكون المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها عن طريق االستفتاء. 

ومع ذلك، ال يقدم المشروع أو االقتراح لالستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية تقديمه إلى المجلس 
 الوطني.

( 5/3رح إال إذا وافقت عليه أغلبية ثالثة أخماس)وفي هذه الحالة، ال تتم إجازة المشروع أو المقت
 من األصوات المدلى بها.

 قابلتين للتطبيق على القوانين الدستورية. 77و  65ليست المادتان 

 ال يجوز إعادة النظر في الشكل الجمهوري للدولة.
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 1022لسنة  رية المجازة في االستفتاء األخيرالتعديالت الدستو 
 
 
 

 الترجمة: محمد بشير جوب
 

 
 
 
 

 1022ديسمبر 
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 أوال: التعديالت:
 7الماة   

االقتراع وفق الدستور حق األحزاب السياسية وتحالفات األحزاب السياسية، تساهم في ممارسة 
دارة  ين المواطنين، وترقية مشاركتهموالقانون، وتعمل في تكو  في شؤون الحياة الوطنية، وا 

 الشؤون العامة.
ن الدستور مشاركة المترشحون المستقلون في جميع أنواع االنتخابات، وفق األحكام الذي يضم

 يحدده القانون.
األحزاب السياسية وتحالفات األحزاب السياسية والمرشحون المستقلون، ملزمون باحترام القانون 

ل أو العرق أو ومبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية، وُيمَنعون تقديم أنفسهم على أساس األص
 الجنس أو الدين أو الطائفة أو اللغة أو الجهة.

األحزاب السياسية ملزمة  بشكل قاطع باحترام قواعد الحكم الرشيد التشاركي، وُمعرَّضة لعقوبة قد 
 تصل إلى اإليقاف أو الحل. 

ضع مو الدستور يضمن المساواة في الحقوق لكل األحزاب، بما فيه األحزاب المعارضة للحكومة 
 .التنفيذ

يقافها أوحلها، وظروف ممارستها لألنشطة السياسية،  ينظم القانون تشكيل األحزاب السياسية وا 
 وتمتعها للتمويل العام.

  2المادة  
 مؤسسات الجمهورية هي:

 رئيس الجمهورية. -
 المجلس الوطني. -
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 الحكومة. -
 للتجمعات المحلية.المجلس األعلى  -
 بيئي.المجلس االقتصادي االجتماعي وال -
 ديوان المحاسبة، المحاكم.، المحكمة العليا، الدستوري  جلسالم -

 12المادة  
 ُينتخب رئيس الجمهورية باقتراع عام مباشر، وبأغلبية مطلقة من جملة أصوات الناخبين.

  12المادة 
 (.9مدة والية رئيس الجمهورية خمس سنوات )

 ن.اليحق ألحد إمضاء أكثر من واليتين رئاسيتين متتاليتي
 18المادة  

بالجنسية السنغالية الحصرية، وبحقوقه  كل مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون متمتعا
سنة من يوم االقتراع، ويجب أن  09سنة ودون  19االجتماعية والسياسية، بالغا  من العمر 

 يعرف الكتابة والمخاطبة بطالقة باللغة الرسمية.
 28المادة  

 معارضة لألحزاب السياسية المعارضة لسياسة الحكومة.يضمن الدستور الحق في ال
 يضمن الدستور للمعارضة وضعا  يسمح لها بممارسة دورها.

 المترتبة عليه، وعلى زعيم المعارضة.وينظم القانون هذا الوضع، ويحدد الحقوق والواجبات 
  25المادة  

يمارس السلطة التشريعية، المجلس التمثيلي للجمهورية السنغالية يأخذ اسم المجلس الوطني و 
 ويصوت القوانين ويراقب أعمال الحكومة وُيقيِ م السياسة العامة.

 أعضاء المجلس الوطني يسمون بالنواب.
( وال يمكن إنهاؤها إال بحل 9النواب ُينتخبون في اقتراع عام مباشر ومدة واليتهم خمس سنوات )
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 المجلس الوطني.
 بهم. السنغاليون في الخارج ينتخبون نوا

 المحاكم تضمن شرعية االقتراع والحمالت االنتخابية، وفق قواعد محددة يضعها القانون.
 قواعد المتعلقة بأهليتهم.وال  ومخصصاتهميحدد القانون عدد أعضاء المجلس الوطني 

 20المادة   
تي قواعد الالنائب المستقيل عن حزبه وقت سريان المجلس، يفقد تلقائيا واليته ويبدل وفق ال

 القانون.يحددها 
 21المادة 

 تحدد الالئحة الداخلية المنظمة لقانون المجلس الوطني مايلي:
 القواعد المتعلقة بتشكيل المكاتب واختصاصاتها ومدة والية رئيسها. -
القواعد المتعلقة بعدد وبكيفية تعيين وتشكيل المكاتب الدائمة ودورها واختصاصاتها؛  -

 في إنشاء لجان خاصة مؤقتة. بدون إجحاف حق المجلس الوطني
تنظيم األعمال اإلدارية تحت سلطة رئيس المجلس الوطني، وبحضور األمين العام  -

 اإلداري.
 القواعد المتعلقة بتشكيل المجموعات البرلمانية وانضمام النواب إليها. -
 النظام التأديبي ألعضائه. -
 الدستور.يت بصريح سُتثنا كل أنواع االقتراعات إال ما -
 عامة كل القواعد المتعلقة بتشغيل المجلس وفق إطار اختصاصه الدستوري. وبصفة -

 22المادة 
بعد إقراره في البرلمان بأغلبية مطلقة من عدد المصوتين، يتم تقديم القانون وبدون تحديد المدة 

 لرئيس الجمهورية لنشره.
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 28المادة  
ت وُتعدل باألغلبية المطلقة من القوانين  التي ُتصنَّف على أنها لوائح حسب الدستور ُتصو 

 األعضاء المكونة للمجلس الوطني.
  الدستوري  مجلسال ؛ إذا كانالدستوري  جلسلَزما  بمراجعة المال يمكن نشرها إذا كان الرئيس م

    للدستور. اصرح بموافقتهيُ لم 
 ال يسري نفاذها على اللوائح المنظمة. 00و 99المواد 

 82المادة  
يس الوزراء وأعضاء الحكومة في كل وقت بطلب من رئيس المجلس الوطني يجوز استجواب رئ 

 معاونين. أولجانه ويجوز أن يكون بحضور
ستجوب مديرو المؤسسات العامة والشركات تاللجنة الدائمة في المجلس الوطني يجوز لها أن 

 الوطنية والوكاالت التنفيذية.
الالئحة الداخلية للمجلس في  ةمحددالاعد قو اليجب ممارسة التحقيقات ووسائل المراقبة وفق 

 الوطني.
 82المادة   

للنواب الحق في توجيه رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أسئلة مكتوبة، ويجب عليهم اإلجابة 
 عليها. 

موضوعية ويجب عليهم للنواب الحق في توجيه رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أسئلة شفهية و 
 ألسئلة واألجوبة ال يتبعها تصويت. اإلجابة عليها وما يتعلق با

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يحضرون في المجلس الوطني حسب الفترة المتفقة عليها 
 لالستجابة على األسئلة الموضوعية للنواب.
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 يجوز تعيين لجان تحقيق داخل المجلس الوطني. 
 ا.القانون يحدد اختصاص لجان التحقيق والقواعد المنظمة والمشغلة له

 82المادة  
 يجوز لرئيس الوزراء بعد التداول في المجلس الوزاري تقديم طلب منح ثقة حول برنامج معين أو

تصويت على منح الثقة في خالل يومين كاملين من يكون الالقيام بتقديم خطاب سياسي عام،  
 إيداعه.

ام، ورفض منح الثقة ة المطلقة  من أعضاء المجلس الوطني، في اقتراع عيالثقة ُترفض باألغلب
 يفضي إلى استقالة جماعية للحكومة. 

 يجوز للمجلس الوطني أن يطلب استقالة الحكومة بواسطة التصويت على مشروع لسحب الثقة.
يجب التوقيع على مشروع السحب كل واحد من ُعشر مجموع النواب المشكل للمجلس الوطني 

لتصويت على مشروع سحب الثقة إال في كي ُيقبل مشروع طلب سحب الثقة، وال يصح إجراء ا
 خالل يومين كاملين بعد توديعه في مكتب رئيس المجلس الوطني. 

ة المطلقة من مجموع نواب المجلس الوطني وهم فقط من لهم الحق في يتصوت األغلب
ذا تم اعتماد طلب سحب الثقة يقدم رئيس  التصويت على مشروع سحب الثقة في اقتراع عام، وا 

ورا استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، وال يجوز تقديم مشروع آخر لسحب الثقة في الوزراء ف
 نفس الدورة.

يجوز لرئيس الوزراء بعد التداول في المجلس الوزاري أن يعرض مسؤولية الحكومة أمام المجلس 
ال التمويل، وفي هذه الحالة يعتبر المشروع معتمدا عليه، إالوطني للتصويت على مشروع قانون 

وتم التصويت عليها وفق ما نص   ساعة 64في حال تم تقديم مشروع لسحب الثقة في غضون 
 عليه في البند السالف.

 ويجوز لرئيس الوزراء اللجوء إلى هذا اإلجراء لتقديم مشروع أو اقتراح قانون في كل دورة. 
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 85المادة   
 ائبه وخمسة أعضاء.( أعضاء، وهم الرئيس ون0من سبعة ) الدستوري  جلستكون المي

 (.9تكون مدة واليتهم  ست سنوات )
أشخاص  4، اثنين منهم يعينهم من قائمة المجلس الدستوري يعين رئيس الجمهورية أعضاء 
 يقترحهم رئيس المجلس الوطني.

من قبل رئيس الجمهورية ويكون له الصوت المرجح في حال  المجلس الدستوري ُيعين رئيس 
 التساوي.

 .المجلس الدستوري الشروط التي تؤهل الشخص ليكون عضوا في يحدد القانون 
 .المجلس الدستوري تجديد والية العضو في  جوزالي

قبل نهاية واليته، إال بطلب منهم أو بعجز  المجلس الدستوري اليجوز إنهاء وظيفة العضو في 
 بدني وفق القواعد التي تضعها الالئحة التنظيمية.

 51المادة   
فسر الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية وتحكم في تنازع االختصاصات ي ي المجلس الدستور 

بين السلطات التنفيذية والتشريعية واالعتراضات الالدستورية الُمثارة في المحكمة العليا ومحكمة 
 االستئناف.

 لطلب الرأي. المجلس الدستوري اللجوَء إلى يجوز لرئيس الجمهورية 
 شرعية االنتخابات الوطنية واالستفتاءات وتعلن نتائجها. فصل فيي المجلس الدستوري 

ال تقبل الطعن أو االستئناف بأي حال، وهي ملزمة للسلطات العامة  المجلس الدستوري قرارات 
 اإلدارية والقضائية.
الواردات والصادرات ويضمن حسن   العامة ويراقب شرعية اباتيحكم الحسديوان المحاسبة 

االعتمادات واألموال التي تديرها الدولة، أو األشخاص االعتبارية األخرى و استخدام االئتمانات 
دارة المؤسسات العامة، ويعاقب على  بصفتهم عاملين للدولة، ويضمن مراقبة الحسابات وا 
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 الدولة أو التجمعات اإلقليمية أو أي مؤسسة تحت مراقبته. ضداألخطاء المرتكبة 
 201المادة 

اإلطار الدستوري لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة للدولة  التجمعات المحلية تشكل
أقلمة  وُتدار بكل حرية من خالل نواب منتخبين في اقتراع عام ومباشر، وتشارك في صالح 

 .بمحلياتهمالسياسة العامة للدولة ومتابعة برامج التنمية الخاصة وبلورة وتنفيذ 
 انون.نظامها وتشكيلها وتشغيلها يحدده الق

تنفيذ الالمركزية  يصاحبه تنفيذ القواعد العامة في تقسيم االختصاصات والوسائل بين اإلدارات 
 المدنية والدولة.

 201المادة  
 تقديم طلب لتعديل الدستور حق محتكر لرئيس الدولة والنواب.

    يجوز لرئيس الوزراء تقديم مقترح لرئيس الجمهورية لتعديل الدستور.
تراح تعديل الدستور يعتمده المجلس الوطني وفق اإلجراء الذي نصت عليه المادة مشروع أو اق

 في الدستور الحالي والتعديل يصير نافذا بعد التأكيد عليه في استفتاء. 09
 في حال أن المشروع أو المقترح لم يطرح لالستفتاء عليه وقرر الرئيس تقديمه للمجلس الوطني

 إال إذا صوتت لصالحه أغلبية ثالثة األخماس من المصوتيين. ال يعتمد المشروع أو المقترح 
 في الدستور الحالي التطبق على القوانين الدستورية. 00و  99المواد 

شكل االنتخابات ومدة وعدد الواليات المتتالية لرئيس الجمهورية و الشكل الجمهوري للدولة 
 اليجوز أن يكون موضوعا للمراجعة.

 ة الحالية اليجوز أن يكون موضوعا للمراجعة.البند السابع في الماد
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 ثانيا: اإلضافات.
 12 - 2المادة:    

 الموارد الطبيعية ملك للشعب ويجب استغاللها لتحسين ظروف حياتهم.
دارة الموارد الطبيعية يجب أن يكون بإنصاف لتحقيق ولتعزيز حياة كريمة  النمو استغالل وا 

 للشعب وبيئة مستديمة.
 تجمعات المحلية تضمن سالمة أصول األراضي.الدولة وال

 12 - 1المادة 
 لكل فرد الحق في بيئة صحية.

 الدفاع عن البيئة والحفاظ عليها وتحسينها واجب على السلطات العامة.
رساء إدارة  عمليات البيئية األساسيىةالضع  يجب على السلطات العامة الحفاظ على البيئة وو  وا 

وسالمة التراث الجيني، وفرض التطور البيئي من  والحفاظ على التنوعمسؤولة للنظام البيئي، 
من خالل  أجل الخطط والمشروعات والبرامج، وتحسين التربية البيئية وضمان حماية الشعب

 منتجة. بلورة وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تكون نتائجها البيئية واالجتماعية
 12 -  1المادة  

ام صارم للدستور والقوانين واللوائح وبأداء واجباته المدنية واحترام حقوق كل مواطن ملَزم باحتر 
سد التزاماته الضريبية، وفي المشاركة في عملية التنمية االقتصادية اآلخر ويجب أن يسهر في 

 واالجتماعية للشعب.
 مكافحة الفساد واالحتيال.على كل مواطن حماية الوطن عن كل انتهاك والمشاركة في 

والكف عن كل فعل يهدد ، وحث اآلخرين على ذلك،  كل مواطن احترام الممتلكات العامةعلى 
 النظام واألمن والطمأنينة العامة.

على كل مواطن الحفاظ على الموارد الطبيعية وبيئة الوطن، والعمل من أجل التنمية المستدامة 
 لألجيال الحاضرة والمستقِبلة.
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 ة به، وبأسرته كما حدده القانون.المدني الشؤوَن المتعلقفي السجل على كل مواطن أن يسجل 
 7المادة   

  المجلس األعلى للتجمعات المحلية مجلس استشاري يعطي رأيا ُمسبَّبا  حول سياسة الالمركزية
 والتخطيط المحلي.

 يحدد القانون كيفية التعيين والعدد وصفة العضو وقواعد تنظيمه وتشكيله.
 2المادة  

 فيما يتعلق بالتدابير االنتقالية ملغية.  6119دستور من  918و  914المواد   
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