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  دستور جمھوریة جیبوتي 

 استناد

وضع رئیس الجمھوریة أثناء  ، ١٩٧٧یونیھ  –حزیران  ٢٧بتاریخ  ٢للقانون الدستوري رقم  ٣وفقا للمادة 
، أصدر رئیس الجمھوریة ، ناقشت الجمعیة الوطنیة بعد إبداء اللجنة الدستوریة رأیھا  ،جلسة لمجلس الوزراء 
  :القانون التنظیمي اآلتي 

  الباب األول
  

  في دستور الجمھوریة

  ١المادة 

 ٢٧بتاریخ  ٠٠٢ – ٧٧ورقم  ٠٠١ – ٧٧الدستوریین رقم یتكون دستور جیبوتي من القانونین 
  .ومن القوانین التنظیمیة التي اتخذت لتطبیقھا  ١٩٧٧یونیھ  –حزیران 

  ٢المادة 

یمكن لقانون تنظیمي أن یؤھل رئیس الجمھوریة إلتمام اإلجراءات التي ینص علیھا القانون لتنظیم 
  .  ١م ـللقانون الدستوري رق ١٠و  ٥،  ٢في  السلطات وتطبیق المبادئ واألھداف المنصوص علیھا

  .ال یكتسب ھذا القانون التنظیمي المتمم صفتھ النھائیة إال بعد الموافقة علیھ باستفتاء 

    
  الباب الثاني

  في انتخاب رئیس الجمھوریة

  ٣المادة 

نوات س)  ٦( فترتھ الرئاسیة ھي . رئیس الجمھوریة ھو منتخب المجموعة الوطنیة لشعب جیبوتي 
  .ال یمكن لھ أن یستمر ألكثر من فترتین رئاسیتین . 

    

  

  ٤المادة 
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: یكون االقتراع سریا ولدور واحد . تجري االنتخابات الرئاسیة بواسطة االقتراع العام المباشر 
  .یعتبر المرشح الذي یجمع العدد األعلى من األصوات المعبر عنھا فائزا 

  ٥المادة 

متمتعا . یكن مواطنا من جیبوتي بالغا أكثر من خمس وثالثین سنة  ال یمكن قبول ترشیح من لم
بحقوقھ المدنیة والسیاسیة ویكون ترشیحھ مقدما من طرف حزب سیاسي مشكل بصفة قانونیة 

    .وممثل في الجمعیة الوطنیة بأكثر من خمس وعشرین نائبا 

  ٦المادة 

المالیة لدى صندوق الخزینة العامة  یجب ان یكون تقدیم كل ترشیح مقرونا بشھادة وضع الضمانة
    .یتم تحدید مبلغ الضمانة وشروط استرجاعھا بقانون . الوطنیة 

  ٧المادة 

یتم نشر الئحة المرشحین المتقدمین . تتلقى اللجنة الدستوریة تقدیم الترشیحات وتقرر في قبولھا 
    .لإلقتراع العام في مرسوم دعوة الناخبین 

  ٨المادة 

یفتتح الحملة  .تاریخ االقتراع ، في المرسوم نفسھ ، جمھوریة الناخبین ویحدد یدعو رئیس ال
  .االنتخابیة بخطاب موجھ لألمة 

  ٩المادة 

  . تسھر اللجنة الدستوریة على نزاھة العملیات االنتخابیة الداخلة في إطار االقتراع العام 
  .نتخاب رئیس الجمھوریة تعلن ا. تبت في النزاعات التي یمكن ان تنتج عن ھذه العملیات 

  الباب الثالث
  في سلطات رئیس الجمھوریة في حالة

  الظروف االستثنائیة وفي حالة النیابة عنھ

  ١٠المادة 

في حالة حدوث ظروف استثنائیة تھدد بصفة خطیرة مؤسسات الجمھوریة او تجعل سیرھا العادي 
یوجھ رئیس الجمھوریة ، یة او استقاللھا غیر ممكن أو تھدد وحدتھا الترابیة وتنفیذ التزاماتھا الدول

خطابا لألمة ویتخذ اإلجراءات الضروریة إلیقاف التھدید أو الخطر أو إلعادة السیر العادي 
ال یجوز أن یكون من شأن ھذه اإلجراءات حرمان األشخاص من الضمانات والحقوق . للمؤسسات 

یتم إصدار اإلجراءات السابقة الذكر  . ١من القانون الدستوري رقم  ٢والمادة الناتجة عن تطبیق 
خالل فترة تطبیق ھذه اإلجراءات ال یمكن مراجعة  .بكل الوسائل ویخبر مجلس الوزراء بذلك 
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، ال یجوز أن تتجاوز ھذه الفترة ستة اشھر إال بعد أخذ رأي مسبق من اللجنة الدستوریة  .الدستور 
    .وینشر ھذا الرأي مباشرة 

  نھائیةمقتضیات إنتقالیة و

  ١١المادة 

یتخذ رئیس الجمھوریة ،  ٢من القانون الدستوري رقم  ١المادة بناء على السلطات التي تخولھا لھ 
  : القرارات الضروریة 

  . لتنفیذ ھذا القانون التنظیمي . ١
لالستمراریة والسیر العادي للمؤسسات في حالة شغور رئاسة الجمھوریة من جراء أي سبب . ٢

اء انتخابات لتعیین رئیس جمھوریة جدید خالل عشرین یوما على األقل أو خمس یجب إجر، كان 
أو االستقالة أو اإلعاقة النھائیة المعلنة التي كانت سببا ، وثالثین یوما على األكثر على مرور الوفاة 

  .في شغور المنصب 
ریة وخالل فترة عشرین في حالة الوفاة أو االستقالة أو اإلعاقة النھائیة المعلنة لرئیس الجمھو. ٣

رئیس ، یتولى النیابة المؤقتة للرئیس ، یوما أو خمس وثالثین یوما الالزمة النتخاب رئیس جدید 
خالل ھذه الفترة . المحكمة العلیا الذي ال یجوز لھ أن یكون مرشحا لرئاسة الجمھوریة خالل نیابتھ 

  .غییر أو حل للمؤسسات الجمھوریة ال یجوز حل الحكومة أو تعدیلھا كما ال یجوز القیام بأي ت
  تحدد مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء إجراءات تنفیذ القانون التنظیمي رقم، إذا اقتضى األمر . ٤
    .كما جرى تتمیمھا  ٨١/ ن . أ /  ١

  ١٢المادة 

ذا ، نون التنظیمي في الجریدة الرسمیة لجمھوریة جیبوتي في نشرة خاصة یتم نشر ھذا القا یكتسب ھ
ة  تور الجمھوری ن دس زأ م زء ال یتج ھ كج ب احترام اال ویج ة ح فة التنفیذی انون الص ي . الق رر ف ح

    رئیس الجمھوریة حسن كولید أبتیدون ١٩٨١فبرایر  –شباط  ١٠جیبوتي یوم 

 


