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 :المقدمة 
 

تتقدم جبية التحرير اإلرترية بيذا المشروع الذي يمثل 
منيا  وثيقة تاريخية فرضت الضرورة إعدادىا مساىمة

ننا في الوقت الذي أخذنا إ. في وضع أسس دولتنا الفتية 
عاتقنا التصدي ليذه الميمة الجسيمة نعبر عن فيو عمى 

 فصائل وقوى -وندعوىم كافة  ثقتنا التامة في اإلرتريين
يثروا ىذه الوثيقة بالنقد ل -سياسية ومنظمات وأفراد 

 . والتصحيح لتكتمل الصورة التي ننشدىا إلرتريا المستقبل
 واهلل الموفق

 جبية التحرير اإلرترية
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 الباب األول

 ألساسيةالمبادئ ا
 

إرترٌا دولة مستقلة ذات سٌادة وال ٌجوز التنازل عن أي جزء من  (1)المادة 

 .سٌادتها وأرضها
 .النظام فً إرترٌا جمهوري رباسً( : 2)المادة 
 (: 3)المادة 

ترتبط إرترٌا بعالقات عضوٌة باألمة العربٌة وإفرٌقٌا وعلٌها أن تكون 
لجغرافٌة والتارٌخٌة والثقافٌة عضواً فاعال فً محٌطها تمثالً للحقابق ا

وللشعب اإلرتري وانسجاما مع التطور السٌاسً وتلبٌة لمتطلبات المصالح 
 . االقتصادٌة واألمنٌة للوطن

تحترم إرترٌا مبادئ القانون الدولً ومٌثاق األمم المتحدة وتراعً حسن 
الجوار وتدعم التعاون الدولً وتتمسك بعدم التدخل فً الشإون الداخلٌة 

 .للغٌر وتإمن بحل المنازعات بالوسابل السلمٌة
 . اإلسالم والمسٌحٌة هما دٌانتا الشعب اإلرتري(: 4)المادة 
اللغتان العربٌة والتجرٌنٌة هما اللغتان الوطنٌتان  الرسمٌتان (: 5)المادة

 . إلرترٌا
 . الجنسٌة اإلرترٌة تنظم بقانون(: 6)المادة

 . سلطة وشرعٌتهاالشعب اإلرتري مصدر ال( 7)المادة 
 . عاصمة إرترٌا هً أسمرا وٌجوز نقلها بقانون( : 8)المادة

تحكم ارترٌا بنظام ال مركزي وتقسم إلى وحدات إدارٌة ٌنظمها (:  9)المادة 
 . القانون
) الوطنً اإلرتري ذو األرضٌة الزرقاء  هو العلم : العلم ( 01)المادة 

 .لخضراء التً تتوسطها أغصان الزٌتون ا( السماوٌة 
شعار جمهورٌة إرترٌا ونشٌدها الوطنً وأوسمتها واألحكام (: 00)المادة 

 . الخاصة بها تنظم بقانون
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 الباب الثانً
 مقومات المجتمع اإلرتري

 األسس االجتماعٌة: الفصل األول 
 

 .ٌقوم المجتمع اإلرتري على الوحدة والتضامن االجتماعً(: 02)المادة 
أساس المجتمع تكفل الدولة حماٌتها ورعاٌة الطفولة  األسرة( : 03)المادة 

 .واألمومة والنشء 
المرأة نصف المجتمع على الدولة حماٌتها وتطوٌر دورها بما (: 04)المادة 

 . ال ٌتعارض مع الدٌن وقٌم المجتمع
الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدته واجب مقدس على (: 05)المادة

من أجله قٌمة علٌا تعمل الدولة والمجتمع المواطن وشرف له واالستشهاد 
 . على تعزٌز مضامٌنها الوطنٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة

 
 :األسس االقتصادٌة: الفصل الثانً 

تتولى الدولة توجٌه االقتصاد الوطنً وفق خطة عامة تضعها له (06)المادة
 . بقصد تحقٌق مصلحة المجتمع

الدولة  اشعب اإلرتري تستثمرهالثروات الطبٌعٌة ملك لل( : 07)المادة 
 . لصالح المجتمع

 . للملكٌة العامة حرمة على الدولة والمواطن حماٌتها(: 08)المادة 
الملكٌة الخاصة والمختلطة مكفولتان بالقانون على أن ال ( : 09: )المادة

 . مع الخطة العامة للدولةذلك ٌتعارض 
مصلحة عامة وبتعوٌض ال تنزع ملكٌة خاصة إال لمقتضٌات (: 21)المادة 
 . عادل
 . الملكٌة وظٌفة اجتماعٌة ٌنظم القانون كٌفٌة االنتفاع بها( : 20)المادة

تفرض وتعدل وهً أداء الضرابب والتكالٌف المالٌة واجب (: 22)المادة 
 . وتجبً بقانون

الملكٌة الخاصة ال تحجز وال تصادر إال بقانون أو قرار (: 23)المادة 
 . قضابً
 .حق اإلرث مكفول وفق الدٌانتٌن: ( 24)المادة 

 . العملة الوطنٌة تحدد بقانون (: 25)المادة 
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 الباب الثالث
اإلرترٌون متساوون فً الحقوق والواجبات العامة ال تمٌٌز ( : 26)المادة 

 . بٌنهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدٌن
 . ة قانونٌةالمتهم بريء حتى تثبت إدانته فً محاكم(: 27)المادة 
 (: 28)المادة

ال جرٌمة وال عقوبة إال بناء على قانون وال ٌجوز تطبٌق عقوبة أشد من 
 . العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم

 . العقوبة شخصٌة 
 ( : 29)المادة 

 . ال ٌجوز ممارسة أي نوع من أنواع التعذٌب الجسدي أو النفسً
 .لمحاكمة وفقاً ألحكام القانونحق الدفاع مكفول فً جمٌع مراحل التحقٌق وا

حرٌة المراسالت البرٌدٌة والبرقٌة والهاتفٌة وسرٌتها ( : 31)المادة 
مصونة فال ٌجوز منعها أو مراقبتها أو تؤخٌرها أو إفشاء سرها إال فً 

 . األحوال التً ٌبٌنها القانون
 .تكافإ الفرص لجمٌع المواطنٌن مضمون فً حدود القانون(: 30)المادة 

 (:32)مادةال
 . ال ٌجوز إبعاد إرتري من إرترٌا أو منعه من العودة إلٌها

ال ٌجوز منع المواطن من التنقل داخل إرترٌا إال فً الحاالت التً ٌحددها 
 .القانون
حرٌة الرأي واالجتماع والتظاهر والنشر وتؤسٌس األحزاب (: 33)المادة

 . ا القانونالسٌاسٌة والنقابات والجمعٌات مكفولة على أن ٌحدده
التعلٌم حق لكل المواطنٌن وتعمل الدولة على إنشاء (: 34)المادة 

المإسسات الخاصة به فً مختلف مراحله كما تشجع حرٌة البحث وترعى 
 .وتكافا كل المبدعٌن

الرعاٌة الصحٌة حق لكل اإلرترٌٌن تعمل الدولة على توفٌرها (: 35)المادة
 .لهم

العمل الذي ٌختاره لنفسه فً حدود لكل مواطن ممارسة (: 36)المادة
القانون وال ٌجوز إجبار أحد على العمل إال فً األحوال التً بٌنها القانون 

 . للمصلحة العامة وبؤجر عادل
الوظٌفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعٌة قوامها (: 37)المادة

 . المصلحة العامة وخدمة المجتمع
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 (: 38)المادة
ء ال ٌتجزأ من الشعب اإلرتري ومهمتها األساسٌة القوات المسلحة جز -أ

حراسة الوطن و الحفاظ على سالمة أراضٌه والمشاركة فً تعمٌره وٌحدد 
 . القانون شروط الخدمة فً القوات المسلحة

ال ٌجوز لغٌر الدولة إنشاء قوات نظامٌة أو تشكٌالت عسكرٌة أو شبه  -ب
 .عسكرٌة

 .ن طرٌقة أدابها ٌنظم القانو زامٌةالعلم إل خدمة -ج
الشرطة قوة نظامٌة واجبها الحفاظ على النظام العام وحماٌة أرواح  -د

المواطنٌن وممتلكاتهم ونشر الطمؤنٌنة ومساعدة العدالة فً أداء واجبهم 
 .وٌنظم القانون شروط الخدمة فٌها

 . جهاز األمن ٌنظم القانون واجباته وشروط العمل فٌه -هـ
ولة الضمان االجتماعً فً حاالت المرض أو العجز تكفل الد(: 39)المادة 

 .أو البطالة أو الشٌخوخة 
 (: 41)المادة 

تمنح دولة إرترٌا حق اللجوء السٌاسً لألفراد الذٌن ٌلجبون ألٌها وفقاً 
 .  نال ٌجوز تسلٌم الالجبٌن السٌاسٌٌو لمبادئ القانون الدولً
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 الباب الرابع

 ةالسلطة التشرٌعٌ: الفصل األول 
 المجلس النٌابً

  
ٌتكون المجلس النٌابً اإلرتري من ممثلً الشعب اإلرتري فً ( 40)المادة

كافة قطاعاته المنتخبٌن انتخابا حراً مباشراً وهو السلطة التشرٌعٌة العلٌا 
 . فً البالد

ٌتم تحدٌد عدد أعضابه وشروط الترشٌح واالنتخاب فٌه وعمله (: 42)المادة
 النتخابٌة بقانون وصالحٌاته والدوابر ا

مٌالدٌة تبدأ ( أربعة سنوات )سنوات ( 4) مدة عمل المجلس (: 43)المادة 
من تارٌخ أول اجتماع ٌعقب انتخابه وال ٌجوز تمدٌدها إال فً حالة الحرب 

 .التً تتعذر معها إجراء االنتخابات وٌتم ذلك بقانون 
ه وٌرعى عضو المجلس النٌابً ٌمثل الشعب اإلرتري كل(: 44)المادة

 . المصلحة العامة 
الناخبون هم اإلرترٌون الذٌن أتموا الثامنة عشر من عمرهم (: 45)المادة 

والمسجلون فً السجل االنتخابً وتوافرت فٌهم الشروط المنصوص علٌها 
 . فً القانون

من انتهاء ( ستٌن ٌوماً )ٌوماً  61ٌنتخب المجلس الجدٌد قبل (: 46)المادة 
 . مدة المجلس السابق

تشرف على االنتخابات هٌبة مستقلة ٌحدد عددها ومهامها ( : 47)المادة
 .وصالحٌاتها وسلطاتها ومدتها ومواصفاتها قانون

  -:ٌتولى المجلس االختصاصات التالٌة(: 48)المادة
 .بٌس الجمهورٌة انتخاب ر -أ

وضع نظامه الداخلً وتقدٌر موازنته وتعٌٌن موظفٌه وتحدٌد مكافآت  -ب
 .ومخصصات ربٌسه وأعضابه 

فً مشروعات القوانٌن (  خمسة عشرة ٌوماً )ٌوماً ( 05)النظر خالل  -ج
المقدمة إلٌه من ربٌس الجمهورٌة وٌتم الرد علٌها بالقبول أو الرفض وما 

 .ٌحدده القانون ٌترتب على ذلك وفق ما
 إقرار الموازنة العامة وخطة التنمٌة  -د

 .إقرار العفو العام -هـ
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 .انتخاب ربٌسه ومساعدٌه ورإساء لجانه ومساعدٌهم  -و
 .قبول أو رفض استقالة أعضابه بصورة فردٌة  -ز
 .إقرار المعاهدات واالتفاقات التً تكون الدولة طرفاً فٌها -ح

 ( : 49)المادة 
عضاء المجلس على ما ٌبدونه من أراء ومقترحات أثناء ال ٌحاسب أ

 .ممارساتهم مهامهم فً المجلس
ٌتمتع أعضاء المجلس بالحصانة طٌلة مدة والٌة المجلس وال ٌجوز 

مالحقتهم جنابٌاً قبل إذن مسبق من المجلس إال فً حالة التلبس وفً هذه 
 . الحالة ٌخطر المجلس فً ذلك للعلم

ر مقعد بسبب ما انتخب له عضو من نفس الدابرة خالل إذا شغ(: 51)المادة 
على أن ال تكون المدة المتبقٌة للمجلس أقل من ( ن ٌوماً ستٌ( ) ٌوماً  61) 

 .ستة أشهر وتنتهً عضوٌة العضو الجدٌد بانتهاء مدة المجلس
ٌدعو ربٌس الجمهورٌة المجلس النٌابً لالنعقاد خالل (: 50)المادة 

ج انتخابات المجلس العامة فإن لم ٌصدر قرار أسبوعٌن من إعالن نتاب
الدعوى من ربٌس الجمهورٌة خالل األسبوعٌن أعتبر المجلس مدعواً 

لالجتماع حكماً بعد الٌوم الذي ٌلً األسبوعٌن المذكورٌن وٌنتخب فً أول 
 .جلسة ربٌسه ومساعدٌه

 (: 52)المادة 
ثالثة أشهر  ٌعقد المجلس دورتٌن عادٌتٌن كل عام ال تقل كل منها عن

ولربٌس الجمهورٌة حق دعوة المجلس الجتماع طارئ كلما دعت الحاجة 
 .إلى ذلك وٌناقش الموضوع الذي دعً من أجله

 . وتدعى دورات المجلس وتنفض بقرار من ربٌس الجمهورٌة
ربٌس المجلس النٌابً أو أي عضو من أعضاء المجلس (: 53)المادة 

ستور أو أي تصرف أخر ٌراه مسبولون أمام المجلس عن خرقهم للد
 . المجلس ٌنافً لشرف المسبولٌة

ٌإدي أعضاء المجلس النٌابً قبل ممارسة مهامهم القسم (: 54)المادة 
 : التالً

 أقسم باهلل العظٌم أن التزم واحمً الدستور والقوانٌن وأن أحافظ)  
ل وإخالص واسهر على حماٌة استقال على شرف المسبولٌة وادٌها بتفان

إلى تعمٌق اإلرث النضالً للشعب االرتري  أسعىالد ووحدة أراضٌها وأن الب
 ( وهللا على ما أقول شهٌد
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 :ٌشترط فٌمن ٌرشح فً المجلس النٌابً أن ٌكون (: 55)المادة
 . إرتري بالمٌالد ومن أبوٌن ارترٌٌن بالمٌالد -أ

 (.من العمر ةخمس وعشرٌن  سنة شمسٌ)أكمل  -ب
 . ةغٌر متزوج من أجنبٌ -ج
 .غٌر محكوم علٌه فً جناٌة مخلة بالشرف أو األمانة أو خٌانة الوطن -د

 .متمتعاً باألهلٌة والمزاٌا التً ٌقررها القانون لجمٌع اإلرترٌٌن -هـ
ٌحق ألعضاء المجلس النٌابً طلب مثول أحد الوزراء لٌرد ( : 56)المادة 

 . على استفساراتهم حول سٌر أمور وزارته
حق للمجلس استدعاء االختصاصٌٌن من غٌر أعضابه ٌ( : 57)المادة 

الجتماع المجلس بغرض معرفة الجوانب الفنٌة فً اختصاصهم ضماناً 
 .لحسن أداء المجلس لدوره 

 
 السلطة التنفٌذٌة: الفصل الثانً 

 ربٌس الجمهورٌة
 

هو ربٌس الدولة والقابد األعلى للقوات المسلحة وربٌس (: 58)المادة 
 .ٌة السلطة التنفٌذ

 . ٌنتخب لمدة خمسة سنوات قابلة للتجدٌد ولمدة واحدة(: 59)المادة
 :ٌشترط فً من ٌتم ترشٌحه لمنصب ربٌس الجمهورٌة األتً(: 61)المادة 

 .إرتري بالمٌالد من أبوٌن إرترٌٌن بالمٌالد -أ 
 .أن ال ٌقل عمره عن أربعٌن عاماً  -ب
 .غٌر متزوج من أجنبٌة -ج
 .ً جناٌة مخلة بالشرف أو األمانة أو خٌانة الوطنغٌر محكوم علٌه ف -د

 .متمتعاً باألهلٌة والمزاٌا التً ٌقررها القانون لجمٌع اإلرترٌٌن  -هـ
 

 :المهام والصالحٌات
 

ٌعمل ربٌس الجمهورٌة على وحدة البالد وصٌانة استقاللها (: 60)المادة 
 . ووحدة أراضٌها وٌمثل رمزاً لتجسٌد هذه المعانً

ٌعٌن نابباً له أو أكثر وٌعٌن ربٌس مجلس الوزراء والوزراء (: 62)المادة 
 . وكبار الموظفٌن وقادة القوات المسلحة وٌعفٌهم من مناصبهم 



 10 

ٌعلن حالة الحرب والطوارئ وٌقبل الهدنة وٌعرض ذلك على ( : 63)المادة 
 .المجلس النٌابً

لعامة للدولة ٌعد بالتعاون مع مجلس الوزراء المٌزانٌة ا( : 64)المادة 
 .وٌحٌلها للمجلس النٌابً

 (: 65)المادة
 . إعداد الخطط العامة للدولة فً كافة المجاالت  -أ

 . المصادقة على االتفاقات والمعاهدات التً ٌرفعها له المجلس النٌابً-ب
اإلشراف على كافة شبون الدولة وحسن تطبٌق الدستور (: 66)المادة

 .والقوانٌن 
الممثلٌن الدبلوماسٌٌن إلرترٌا لدى الدول وٌقبل ممثلً ٌعٌن (: 67)المادة

 . الدول األخرى لدى ارترٌا
وٌخفف  مٌصدر العفو الخاص وٌصادق على أحكام اإلعدا(: 68)المادة 
 . األحكام
منصب الربٌس ألي سبب ٌقوم بمهامه ناببه لفترة  ىإذا خل( : 69)المادة 

ها ربٌس جدٌد وفً حالة عدم ٌوماً ٌنتخب خالل( 61) انتقالٌة ال تزٌد عن
وجود نابب للربٌس ٌقوم بالمهام ربٌس المجلس النٌابً على أن ال ٌكون 

 . مرشحاً لرباسة الجمهورٌة
لربٌس الجمهورٌة وفً خطاب عام للشعب اإلرتري ألسباب (: 71)المادة 

تتعلق بمصلحة الوطن وسالمته أن ٌحل المجلس النٌابً وٌدعوه النتخابات 
 . جدٌد خالل مدة ال تزٌد عن ستة أشهر  مجلس نٌابً

ٌإدي ربٌس الجمهورٌة قبل ممارسة مهامه القسم (: 70)المادة 
 .أمام المجلس النٌابً( 54)المنصوص علٌه فً المادة 

 
 :الفصل الثالث 

 السلطة القضابٌة
 

 .غٌر القانونلالقضاء مستقل ال سلطان علٌه (: 72)المادة 
 .فول لجمٌع المواطنٌن حق التقاضً مك(: 73)المادة 
 اٌحدد القانون طرٌقة تشكٌل المحاكم ودرجاتها واختصاصاته(: 74)المادة 

وشروط تعٌن القضاة وترقٌاتهم وعزلهم ومخصصاتهم وتقاعدهم 
 .وأوضاعهم المالٌة
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 .ٌحدد القانون االدعاء العام وواجباته وحقوقه (: 75)المادة 
 . كمة العلٌا وواجبها وحقوقهاٌحدد القانون تشكٌل المح( : 76)المادة 

 
 الباب الخامس
 :أحكام عامة 

على كل من ٌراد تعٌنه نابباً ( 55)ٌجب تطبٌق أحكام المادة (: 77)المادة 
لمجلس الوزراء أو وزٌراً أو قابداً فً القوات  الربٌس الجمهورٌة أو ربٌس

 . عامة المسلحة أو األجهزة األمنٌة أو قاضٌاً أو كبار موظفً الدولة بصفة
 ( : 78)المادة 

ال ٌجوز لربٌس الجمهورٌة ونوابه والوزراء وكبار موظفً الدولة ممارسة 
أي عمل تجاري خاص بهم أو التعامل مع الدولة فً البٌع أو الشراء أثناء 

 .تولٌهم مناصبهم
ال ٌجوز ألعضاء المجلس النٌابً مزاولة أي عمل تجاري مع الدولة أثناء 

 . فترة عملهم كنواب
ٌستفتى الشعب االرتري على هذا الدستور وٌعتبر مجازا إذا (: 79) المادة 

 .ممن ٌحق لهم التصوٌت ( 0+  51) حصل على   
النٌابً بناء على  هذا الدستور بؤغلبٌة ثلثً المجلس ٌعدل(: 81)المادة 

 . اقتراح من ربٌس الجمهورٌة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس النٌابً
 . حكام هذا الدستور الغٌاً بر كل نص ٌتعارض مع أٌعت:  80)ادةالم

 انتهى
 جبهة التحرٌر اإلرترٌة

 


