
]٥٧[  

حتديد دور الدين كمصدر 
 الرقم اسم الدولة سنة اصدار الدستور رقم املادة حتديد دين الدولة رقم املادة للتشريع

مبادىء الشريعة االسالمية مصدر 
رئيس للتشريع وتنظم السلطة 
التشريعية االحوال الشخصية 

التباع الرساالت السماوية وفقا 
مللتهم مبا يتفق واحكام الدستور 

ة على وحدة واستقرار واحملافظ
 وتطور الشعب الفلسطيين

)٧(املادة   
االسالم هو  الدين الرمسي للدولة 
)٦(املادة  وللرساالت السماوية احترامها  

مشروع الدستور 
الفلسطيين 

٢٠٠١املقترح  
 ١ فلسطني

مبادىء الشريعة االسالمية املصدر 
)٢(املادة  الرئيسي للتشريع  

العربية االسالم دين الدولة، واللغة 
)٢(املادة  لغتها الرمسية  ٢ مصر ١٩٧١ 

مل حيدد الدستوردور الدين 
 كمصدر للتشريع

- 
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات 
سيادة، االسالم دينها، والعربية 
 لغتها واجلمهورية نظامها

الفصل االول من 
 ٣ تونس ١٩٥٩ الباب االول

نظم الدستور هذه احلالة بفصل 
ملادة الثانية الدين عن الدولة يف ا

 من مواد الدستور
- 

اجلمهورية التركية دولة، قومية، 
)٢(املادة  دميقراطية، علمانية  ٤ تركيا ١٩٦١ 

مل ينظم الدستور هذه احلالة اال انه 
اشار اىل ان الشعب هو مصدر 

 السلطة
)٢(املادة  االسالم هو دين الشعب والدولة -  ٥ موريتانيا ١٩٩١ 

حلالةمل ينظم الدستور هذه ا  - 
االسالم دين الدولة، واللغة العربية 

)٢(املادة  لغتها الرمسية  ٦ ليبيا ١٩٦٩ 

الشريعة االسالمية املصدر الرئيسي 
)٣(املادة  للتشريع  

االسالم دين الدولة، واللغة العربية 
)٢(املادة  لغتها الرمسية  ٧ اليمن ١٩٩١ 

الشريعة االسالمية مصدر رئيسي 
)٣(املادة  للتشريع )٢(املادة  دين الدولة االسالم   ٨ الكويت ١٩٦٢ 

)٢(املادة  الشعب مصدر السلطة وشرعيتها )٤(املادة  االسالم دين الدولة   ٩ العراق ١٩٧٠ 
)٦(املادة  الشعب مصدر كل سلطة  

ميارس الشعب سيادته بواسطة 
تارهااملؤسسات الدستورية اليت خي  

)٧(املادة   
)٢(املادة  االسالم دين الدولة  ١٠ اجلزائر ١٩٩٦ 

الشريعة االسالمية مصدر رئيسي 
)٢(املادة  للتشريع  

دين الدولة االسالم ولغتها الرمسية 
)٢(املادة  هي اللغة العربية  ١١ البحرين ١٩٧٣ 

مجهورية ساحل العاج واحدة غري 
قابلة للتجزئة علمانية دميقراطية 
واشتراكية مبدؤها هو حكم 
 الشعب بالشعب للشعب

)٢(ملادة ا  ١٢ ساحل العاج ١٩٦٠ - مل حيدد الدستور دين الدولة 

اململكة املغربية دولة اسالمية ذات 
 سيادة كاملة

 الديباجة

االسالم دين الدولة، والدولة  - مل ينظم الدستور هذه احلالة
تضمن لكل واحد حرية ممارسة 

 شؤونه الدينية
)٦(املادة   

 ١٣ املغرب ١٩٩٦

دين عن الدولةنظمت بفصل ال  - 
فرنسا مجهورية ال تتجزأ علمانية 

 دميقراطية اجتماعية
)٢(املادة   ١٤ فرنسا ١٩٥٨ 
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حتديد دور الدين كمصدر 
 الرقم اسم الدولة سنة اصدار الدستور رقم املادة حتديد دين الدولة رقم املادة للتشريع

الشريعة االسالمية هي املصدر 
 الرئيسي للتشريع

)١(املادة   
قطر دولة عربية مستقلة ذات 
 سيادة دينها االسالم

)١(املادة   ١٥ قطر ١٩٧٢ 

الشريعة االسالمية وامجاع االمة 
استفتاء ودستورا وعرفا هي 

مصادر التشريع، وال جيوز التشريع 
جتاوزا لتلك االصول، ولكنه 

يهتدى برأي االمة العام وباجتهاد 
علمائها ومفكريها، مث بقرار والة 

 امرها

)٦٥(املادة   
االسالم دين غالب السكان، 
وللمسيحية واملعتقدات العرفية 

معتربوناتباع   
)١(املادة   ١٦ السودان ١٩٩٨ 

الشريعة االسالمية مصدر رئيسي 
)٧(املادة  للتشريع )٧(املادة  االسالم هو الدين الرمسي لالحتاد   ١٩٧١ 

االمارات العربية 
 املتحدة

١٧ 

 - مل ينظم الدستور هذه احلالة
االسالم دين الدولة واللغة العربية 

)٢(املادة  لغتها الرمسية ردناال ١٩٥٢   ١٨ 

الفقة االسالمي مصدر رئيسي 
)٣(املادة  للتشريع )٣(املادة  دين رئيس اجلمهورية االسالم   ١٩ سوريا ١٩٧٣ 

مل تنظم النصوص املكتوبة  هذه 
 - احلالة

رئيس الدولة مسيحي ماروين 
 - ورئيس الوزراء مسلم سين

حمكوم باتفاق الطائف 
١٩٨٩ 

 ٢٠ لبنان

هاكتاب اهللا وسنة رسوله دستور )١(املادة    
اململكة العربية السعودية دولة 
عربية اسالمية مستقلة االسالم 

 دينها
)١(املادة   ٢١ السعودية ١٩٩٣ 

تقوم الدولة على مبادىء رئيسية 
منها االميان بعدالة اهللا يف اخللق 
والتشريع، واستمرار قيادة األمة 
 بالرجوع اىل القران والسنة

)٢(املادة ان هو االسالمالدين الرمسي الير  )١٢(املادة   ٢٢ ايران ١٩٧٩ 

تناط مجيع السلطات التشريعية 
املمنوحة هنا بكونغرس للواليات 
املتحدة الذي يتألف من جملس 
 للشيوخ وجملس للنواب

)١(املادة   ٢٣ الواليات املتحدة ١٧٨٧ - مل حيدد الدستور دينا للدولة 

التعاليم االسالمية املتمثلة بالقرآن 
السنة هي القانون االعلى الكرمي و

ومصدر مرشد للتشريعات املسنة 
بقوانني من قبل الربملان واجملالس 
النيابية والسياسات املقرة من قبل 

 احلكومة

)٢(املادة   
االسالم هو دين الدولة يف 

)٢(املادة  الباكستان  ٢٤ الباكستان ١٩٧٣ 

الدولة والكنيسة الكاثوليكية لكل  - مل حيدد الدستور دينا للدولة
تقل ذا منها نظامها اخلاص املس

 السيادة
)٧(املادة  كافة الطوائف الدينية  متساوية  

 امام القانون
)٧(املادة   

 ٢٥ ايطاليا ١٩٤٧

مل ينظم الدستور هذه احلالة  لكنه 
حدد ان الشعب هو مصدر 

السيادة وميارسها من خالل اجمللس 
 املنتخب

- 
جود تقوم الدولة على االعتقاد بو
 اله واحد وحيد

)٢٩(املادة  ٢٦ اندونيسيا ١٩٤٥ 

 


