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 نحن سكان كوكب األرض، بغض النظر عن مكان الوالدة، واإلقامة واللغة والجنس،

 والعرق والجنسیة والدین، والجنسیة األرضیة، بناء على اختیارنا ومعتقداتنا وإرادتنا الشخصیة نسعى إلى:

  توحید مستقبل البشریة باعتبارھا فوق األعراق والوطنیة، والطائفیة واألخالقیة، عادلة، سلمیة، في سعي ال نھائي نحو

  الفضاء الكوني، قائم في وحدتھ على مبدأ المساواة في الكرامة بین الجمیع،

 تخطي الخالفات والنزاعات، وعدم المساواة، وعیوب التاریخ السابق للبشریة والرقي إلى مستوى جدید وأفضل من الممارسات الروحیة والعلمیة
  واإلبداعیة إلنجازات البشریة في تنوعھا الحضاري والثقافي واالنفتاح على عھد جدید لتاریخ البشریة الفضائیة،

 انطالقاً من إعالن الوحدة األسجاردیة باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من ھذا الدستور، تم تشكیل أول دولة فضائیة في تاریخ البشریة، ونقر بالدستور
 األسجاردي.
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 الفصل األول
 إعالن الوحدة األسجاردیة

 
 نحن الشعب الحر ألول دولة فضائیة في تاریخ البشریة أسجاردیا انطالقا من بدایة ظھور اإلنسان في الكون، ونقر ھذا

 اإلعالن.

 1. أسجاردیا دولة فضائیة حرة وموحدة.

 2. أھداف أسجاردیا ھي:

 •  ضمان السالم في الكون.

 •  ضمان حمایة كوكب األرض والبشریة جمعاء.

 •  ضمان تكافؤ الفرص لجمیع األسجاردیین - سكان األرض في الكون، بغض النظر عن الخصائص الجغرافیة والمالیة والتكنولوجیة لبلدانھم

 األرضیة.

 3. یمكن ألي مواطن من األرض أن یصبح مواطن أسجاردي، وفقا لإلعالن، وتبعاً للدستور وقوانین أسجاردیا.

 4. جمیع المواطنین في أسجاردیا متساوون، بغض النظر عن مكان والدتھم األرضي أو إقامتھم أو جنسیتھم أو أصلھم أوعرقھم أو جنسھم أو

 لغتھم أو وضعھم المالي.

 5. تحترم أسجاردیا قوانین الدول األرضیة واالتفاقیات الدولیة على األرض وترید أن یعترف بھا على قدم المساواة بین الدول والبلدان األرضیة

 األخرى.

 6. ال تتدخل أسجاردیا في شؤون الدول األرضیة من مبدأ المعاملة بالمثل.

 7. تشارك أسجارد في األحداث األرضیة على المستوى الدولي مثل أي دولة أخرى على أساس العضویة في المنظمات المعنیة.

 8. تحترم أسجاردیا حقوق المواطنین من األرض، وتحمي حقوق مواطنیھا والسیما فیما یخص المواطنة الفضائیة.

 9. ال تشارك أسجاردیا في السیاسة، وال یوجد فیھا أحزاب سیاسیة. ولكن كل أسجاردي یستطیع المشاركة بحریة في الحیاة السیاسیة على األرض.

 10. أسجاردیا - مرآة لألرض، ولكن ال تنعكس فیھا الحدود األرضیة. لذلك فإن كل أسجاردي یمكنھ العیش بحریة في أي بلد من بلدان األرض

 في إطار الحقوق األرضیة.

 11. أسجاردیا بلد حر دینیاً وعلمیاً وأممیاً. ولكن كل أسجاردي یستطیع ممارسة شعائره الدینیة بحریة على األرض.

 12.  ال یوجد في أسجاردیا مكان لتاریخ الصراعات األرضیة. أسجاردیا تخلق تاریخاً إنسانیاً فضائیاً سلمیاً جدیداً.

 نحن، شعب أسجاردیا، وسوف نبذل كل ما بوسعنا من أجل رخاء الدولة الفضائیة الجدیدة التي أنشأناھا؛ وحمایة وطننا - كوكب األرض. وتقدم

 اإلنسانیة جمعاء في الكون.

 إنسانیة واحدة - مجتمع واحد.

   یعتبر ھذا اإلعالن وثیقة أساسیة لتشكیل الدولة الفضائیة أسجاردیا.
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 الفصل الثاني
 أحكام عامة

 
 

 المادة 1. اسم الدولة

  االسم " دولة أسجاردیا الفضائیة " وما یعادلھا "أسجاردیا" .

 المادة 2 وضع أسجاردیا

  تعتبر أسجاردیا أول كیان فضائي حر وحدوي وقانوني واجتماعي، فوق األعراق، والطوائف، أخالقي، عادل وسلمي، قائم في وحدتھ على
 المساواة بین كرامة كل شخص یتطلع الى المستقبل والفضاء الالنھائي للدولة الكونیة - نظام ملكي دستوري.

 المادة 3. رسالة أسجاردیا

  إیجاد وتطویر دولة أسجاردیا الفضائیة والبشریة الفضائیة الجدیدة

 المادة 4. قیم أسجاردیا العلیا

 1. إن قیم أسجاردیا العلیا ھي األكثر شیوعا ودواماً على أسس الوعي الذاتي للمواطنین األسجاردین، وتتشكل من وحدة المجتمع األسجاردي،
 وكذلك أسس تحدید األھداف وفعالیات الوكاالت الحكومیة والمواطنین ووحدة المواطنین األسجاردیین.

 2. إن الدستور والقوانین والوثائق القانونیة األخرى، واألنشطة الحكومیة تنفذ وتحمي قیم أسجادریا العلیا

 3. إن قیمة أسجاردیا المطلقة ھي تطلع البشریة إلى المستقبل والكون الالمتناه، واإلدراك والوعي والخلق واإلبداع الكوني الذي ال یمكن حده.

 4. القیم العلیا ألسجاردیا في سبیل تحقیق رسالتھا ھي:

 أ) تحقیق السالم في الفضاء والتسویة السلمیة في الكون.

 ب) حمایة كوكب األرض والبشریة جمعاء من أي تھدید في الفضاء الخارجي.

 ج) ضمان تكافؤ الفرص للجمیع في الكون لمواطني أسجاردیا.

 ز) وحدة اإلنسان الفضائي كمجتمع.

 ه) تساوي كرامة الشخص، حقوقھ وحریاتھ، والتنمیة المنسجمة للفرد.

 ه) حیاة اإلنسان، الحب واألطفال واألسرة، واستمرار الجنس البشري.

 ز) سیادة القانون.
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 ح) البیئة في الفضاء.

 ش) العمل الجماعي والتعاون.

 أ) اإلبداع العلمي والروحي، واإلیمان بإمكانیات العقل البشري غیر المحدودة والمعرفة والعمل والتقدم.

 ل) والسالم والطمأنینة واألمن والثقة؛

 م) األخالق والعدالة والحریة.

 ن) انسجام الفرد والمجتمع والدولة.

 5. القیم العلیا السجاردیا متساویة ویتم تطبیقھا بتساوي في حكم الدولة. في حال التعارض بالقیم العلیة لدى تطبیقھا یعمل بالقیمة العلیة المطلقة
 السجاردیا.

 6. تمارس القیم العلیا ألسجاردیا فیما یتعلق بالناس ودول كوكب األرض، والتواصل مع الكائنات الفضائیة في حال اكتشافھا.

 7. الحظر من تقویض والتقلیل من شأن القیم العلیا ألسجاردیا. فالدولة والمواطنون ملزمون بتنفیذ وحمایة القیم العلیا ألسجاردیا من أي ھجمات
 داخلیة أو خارجیة.

 المادة 5. اقلیم أسجاردیا

 1. اقلیم أسجاردیا في المرحلة التمھیدیة لتشكیلھا - ھي مجال نیو رقمي، دولة رقمیة ذات مواطنین یعیشون على األرض، یتوضعون في مجال
 المدار األرضي على شكل قمر صناعي واحد أو مجموعة مداریة.

 2.یتم توسیع اقلیم أسجاریا على حساب تشكیل مواقع في أسجاردیا على األرض قرب مدار األرض وعلى األجرام السماویة.

 3. یتم شراء مواقع أسجاردیا على األرض بطرق سلمیة وقانونیة وھي مسطحات طبیعیة صلبة أو مائیة منشأھا األرض،ومبنیة على منشآت
 صناعیة.

 4. إن المواقع األسجاردیة القریبة من المدار األرضي ھي عبارة عن أقمار صناعیة ،وتجمعاتھا المداریة والمنصات االصطناعیة (سفینة) آالت
 ومعدات لحمایة األرض وأسجاردیا.

 5. مواقع أسجاردیا على األجرام السماویة ھي تشكیل فضائي ألسجاریا على القمر وغیرھا من األجسام في النظام الشمسي والكون.

 6. یتزاید اقلیم أسجاردیا عبر الحصول على مواقع جدیدة في األرض، في   الفضاء الخارجي واألجرام السماویة.

  7. تستخدم أسجاردیا المواقع المجاورة - األرض الصلبة، والمعادن، والمحیطات، والغالف الجوي والفضاء واألجرام السماویة - وفقا للمبادئ
 والمعاییر الدولیة المعترف بھا في المعاھدات الدولیة.
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 الفصل الثالث
 الجنسیة الفضائیة األسجاردیة

 
 

 المادة 6. مواطني أسجاردیا

 1. یمكن ألي شخص فوق 16 من العمر في العالم أن یكون مواطن أسجاردیا، إن كان یقر بإعالن وحدة أسجاردیا، ودستورھا وإن قام بتقدیم
 البیانات الرقمیة الشخصیة في قاعدة المعرفة الفضائیة ألسجاردیا.

 2. الجنسیة الفضائیة األسجاردیة لھا طبیعة خاصة فھي ال تعتبر جنسیة مزدوجة بالنسبة لدول كوكب األرض. والفرد الحاصل على الجنسیة
 الفضائیة والحامل لجنسیة أرضیة، ال یعتبر حامًال لجنسیات متعددة ما لم ینص على خالف ذلك معاھدة أسجاردیا دولیة .

 3. یكتسب الطفل جنسیة أسجاردیا الفضائیة بالوالدة إذا كان كال الوالدین أو أحدھما، لدیھ جنسیة أسجاردیا. ویحصل الطفل المولود قبل إنشاء
 أسجاردیا،على الجنسیة بناء على طلب من والدیھ أو الوالد الذین ھما مواطنان في أسجاردیا.

 4. یمكن إسقاط الجنسیة الفضائیة ألسجاردیا بمبادرة المواطن األسجاردي للتخلي عنھا، فضال عن الحرمان من الجنسیة مدى الحیاة أو لفترة معینة
 بناء على مبادرة من أسجاردي. ینظم القانون األسجاردي، أسباب الحرمان من الجنسیة الفضائیة، وكذلك القیود الموضوعة للحصول علیھا.

 المادة 7. مكان إقامة المواطنین

  1. یتمتع مواطنو أسجاردیا بحریة الحركة ضمن نطاق أراضي أسجاردیا وحق اختیار مكان تواجدھم على أراضي دول كوكب األرض.

 2. إن تواجد مواطن أسجاردیا الدائم في دول كوكب األرض ال یؤدي إلى حرمانھ أو االنتقاص من حقوقھ وحریاتھ أو تعلیق أو إنھاء جنسیتھ
 الفضائیة وال یغیر من التزاماتھ نحو أسجاردیا.

 المادة 8. الحقوق والحریات األساسیة للمواطنین

  1. یتم االعتراف بجمیع الحقوق وحریة اإلنسان والمواطن في أسجاردیا، وفقا للمبادئ والمعاییر المعترف بھا دولیاً. حقوق اإلنسان والحریات
 غیر قابلة للحرمان ویحصل علیھا الجمیع من الوالدة وفقاً للقانون.

 2. جمیع مواطني أسجاردیا متساوون.

 3. في حالة اكتساب الجنسیة الفضائیة بالوالدة، فإن الفرد یستطیع التمتع بحقوقھ وأداء التزاماتھ بالكامل ببلوغھ

 سن 16 عاما.

 4. الحقوق والحریات األساسیة لمواطن أسجاردیا:

 أ) یجب أن تكون الحریة الفردیة وحریة التعبیر مصونة ال تمس.
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  ب) الحق في المشاركة في إدارة شؤون الدولة بشكل مباشر أو من خالل ممثلیھا على حد سواء.

 ج) الحق في االنتخاب والترشح لالنتخابات (والتعین) في األجھزة الحكومیة ألسجاردیا، والمشاركة في االستفتاء.

 ز) حق المبادرة في القوانین التشریعیة.

 د) حق الحصول على المعلومات حول أنشطة الھیئات الحكومیة ومراقبتھا.

 ه) الحق في المشاركة في استكشاف الفضاء وتعمیم الوصول إلى المعرفة العلمیة حول الفضاء.

 ز) حق   السالمة الجسدیة وحرمة المسكن.

 ح) حق الحكومة المدنیة الذاتیة.

 ط) الحق في الملكیة والمیراث.

 5. في حال انتھاك حقوق المواطن األسجاردي من قبل سلطة الدولة، فإن المواطن لدیھ الحق في طلب حمایتھا في المحكمة.

 6. إن تسلیم المواطنین األسجاردیین إلى بلدان أخرى یمكن أن یتم بموجب القانون فقط.

 7. لمواطني أسجاردیا الحق في تكوین جمعیات ومجتمعات بموجب القانون.

 8. لمواطني أسجاردیا الحق في التجمع السلمي غیر المسلح من دون موافقة مسبقة بموجب إشعار خطي.

 9. یجب أال یفسر ذكر الحقوق والحریات في ھذه المادة على أنھ رفض أو إنتقاص للحقوق والحریات المنصوص علیھا في مواد أخرى في
 القوانین والدستور األسجاردي وحقوق وحریات اإلنسان المعترف بھا عالمیاً.

 10. یمكن تقیید حقوق وحریات المواطنین بموجب القانون األسجاردي فقط بقدر ما یكون ذلك منصوصاً علیھ في دستور أسجاردیا وضروریاً
 لحمایة سیادة دولة أسجاردیا وأمنھا، وتحقیق رسالة أسجاردیا وقیمھا العلیا، وحمایة الحقوق والمصالح القانونیة لبقیة المواطنین األسجاردیین .

 المادة 9. الواجبات األساسیة للمواطنین

 1. تبدأ واجبات المواطنین غیر القابلة للتغییر والتصرف في أسجاردیا منذ لحظة اكتسابھم للجنسیة الفضائیة.

 2. على كل مواطن أسجاردي احترام الحقوق والحریات والمصالح القانونیة لبقیة األفراد وعدم انتھاكھا.

 3. على كل شخص قاطن في أقالیم أسجاردیا، االلتزام بالدستور األسجاردي، وقوانین أسجاردیا واألحكام القانونیة األخرى المعمول بھا في
 أسجاردیا واحترام القیم العلیا لھا.

 4. على كل مواطن في أسجاردیا احترم الدستور والقوانین واألحكام القانونیة األسجاردیة األخرى، واحترام وتطبیق القیم العلیا األسجاردیة بغض
 النظر عن مكان تواجده، إن كان ذلك ال یخالف تشریعات الدولة التي ھو موجود فیھا.

 5. یلتزم كل مواطن أسجاردي بدفع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً.

 6. لكل مواطن أسجاردي الحق والواجب في المشاركة في االنتخابات واالستفتاءات. والتھرب المنھجي من ھذه المشاركة یمكن أن یؤدي إلى
 عواقب قانونیة وفقاً لقانون أسجاردیا.

 .7 یجب على كل مواطن أسجاردي على أراضي أسجاردیا المحافظة على البیئة والمحیط األحیائیة.

 8. یعد حمایة سیادة الدولة وأمن أسجاردیا وتحقیق الرسالة والقیم العلیا ألسجاردیا واجباً على كل مواطن أسجاردي.
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 9. یجب على كل مواطن أسجاردي بتقدیم مساھمة مناسبة لتكوین مصادر أسجاردیا من أجل تحقیق الرفاه العام.

 10. قد یؤدي الفشل أو عدم التزام المواطن بواجباتھ إلى حرمانھ من جنسیة أسجاردیا مدى الحیاة أو تعلیقھا ودفع غرامة أو تقیید أو إغالق مدخل
 الوصول إلى مصادر المعلومات األسجاردیة بالكامل وفقاً للقانون األسجاردي. تمنع عقوبة اإلعدام وتشكیل السجون في أسجاردیا.

 المادة 10.ضمانة حقوق وحریات المواطنین

 1.تكفل الدولة حقوق وحریات المواطن وإنفاذ صالحیات أجھزة الدولة باستخدام جمیع الموارد المتاحة.

 2. الدولة مسؤولة عن مراقبة وتأمین حمایة حقوق وحریة المواطن.

 3. اإلدارة الحكومیة تضمن حقوق وحریات المواطن والتي ھي بمثابة األساس المادي لممارسة صالحیات ومسؤولیات الدولة.

 4. یتم ضمانة حقوق وحریات مواطني أسجاردیا وفقاً لاللتزامات الدولة الواردة في دستور وقانون أسجاردیا.

 5.تضمن الدولة العلنیة في األھداف والخطط والتوقعات للتطویر وكذلك التھدیدات والمخاطر التي تستھدف التنمیة.

 6. یجب على الحكومة تعمیم الرأي العام لمواطن أسجاردیا واألخذ بعین االعتبار القرارات اإلداریة وفقاً لقانون أسجاردیاً.

 7. تضمن الحكومة إمكانیة إلغاء أي حكم قانوني أسجاردي بطلب من المواطنین األسجاردیین من خالل اإلجراءات المناسبة التي ینص علیھا
 قانون أسجاردیا.
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 الفصل الرابع
 موارد أسجاردیا

 
 

 المادة 11. الموارد البشریة

 1. تسھم أسجاردیا في تنمیة الموارد البشریة

  2. تستخدم أسجاردیا مواردھا المادیة والمالیة وغیرھا من الموارد التي تضمن لمواطني أسجاردیا حریة التعلیم عن بعد، والحصول على

 المؤھالت المھنیة للنشاطات العلمیة واإلبداعیة.

 3.تضمن أسجاردیا للمواطن الحق في وقت الفراغ الالزم لتطویر و تحسین الذات واإلبداع والوصول إلى الثقافة.

 4. تشجع أسجاردیا على خلق فرص العمل وتطویر قدرات ومھارات المواطنین األسجاردیین.

 5. یجب على الدولة تشجیع نمط الحیاة الصحي المواطنین األسجاردیین.

 المادة 12. الموارد الطبیعیة

  1.  الموارد الطبیعیة األسجاردیة تشمل المواد المادیة والطاقة وتدفق المعلومات في مجاالت فضاء الكون داخل أراضي أسجاردیا والمساحات

 المتاخمة لھا والمقررة عموما وفقا للمبادئ واألعراف الدولیة والمعاھدات الدولیة.

 2. وتستخدم موارد الفضاء في أسجاردیا وفقا لقانون الفضاء الدولي.

  3. تكون الموارد الطبیعیة في أسجاردیا تحت تصرف الدولة بشكل الخاص وملكیة الشركات الحكومیة، والقطاعین العام والخاص، والملكیة

 الخاصة، والممتلكات الشخصیة والممتلكات األخرى وفقا لقوانین أسجاردیا.

  4. تستخدم أسجاردیا جمیع الموارد المتاحة لضمان الحفاظ و إعادة انتاج الموارد الطبیعیة األسجاردیة والبیئة الفضائیة، ودعم المبادرات

 المرتبطة وفقا للقانون.

 المادة 13. الموارد المالیة

 1. الموارد المالیة السیادیة في أسجاردیا تتكون من القطاعین العام والخاص. ال یجوز الحجز التعسفي على  األموال الخاصة.

 2. العملة النقدیة في أسجاردیا ھي وحدة "غور".

 3. عملة أسكاردیا قابلة للتبدیل بسھولة إلى جمیع العمالت الرئیسیة في السوق الحر على كوكب األرض.

 4. بنك دولة أسجاردیا مسؤول عن مسألة سعر الصرف وإصدار األموال ودورة المالیة واستقرار سیادة العملة وسیولة النظام المصرفي .یتم

 تنظیم أنشطة البنك األسجاردي وفقاً لقانون أسجاردیا.

 5. یتم إصدار العملة السیادیة ألسجاردیا من قبل البنك الحكومي األسجاردي في حجم مرتبط بالمعاییر المثالیة للقمر، والتي یحددھا قانون

 أسجاردیا الخاص. بنك أسجاردیا الحكومي ھو مقرض المالذ األخیر.

 6.  تدعم أسجاردیا أفراد وجمعیات المتبرعة والمستثمرین.

 7. تخلق أسجاردیا صنادیق الرعایة الخاصة "أسجاردیا"، "العلم"، "الطفولة" وأخرى بالطریقة المنصوص علیھا في قانون أسجاردیا تقع مسؤولیة

10 
 



 

 توزیع أموال الصنادیق  على عاتق الحكومة وتحت رقابة البرلمان.

  8. إن الموازنة العامة للدولة، والتبادالت المالیة الخارجیة، ونظام الضرائب، وأموال االستھالك العام للدولة

 والجمعیات الخیریة، ھي من مسؤولیة الحكومة.

 9. یعزز بنك دولة أسجاردیا تطویر الشبكة المصرفیة للبنوك العامة والخاصة، وینظم الشروط و األرباح  الخاصة  بنشاطتھا المالیة. السریة

 المصرفیة مضمونة من قبل الدولة. وال یمكن تقیید السریة المصرفیة بموجب القانون أو المعاھدة الدولیة.

 10. تدخل األرباح من التراخیص الحكومیة والنشاط االقتصادي للمؤسسات العامة والمنظمات بجمیع األنواع في المیزانیة األسجاردیة.

 11. تعترف أسجاردیا بحرمة األسرار التجاریة.

 12. تدعم الحكومة تطویر األعمال الخاصة من خالل إنشاء األنظمة الضریبیة والضمان الحكومي. تنظم مسألة األعمال التجاریة الخاصة وفق

 قانون أسجاردیا.

 13. ینظم نظام الضرائب واألنظمة الضریبیة التفضیلیة وفق القانون األسجاردي.

 المادة 14. الموارد العلمیة

 1. أسجاردیا - دولة اإلبداع العلمي، مجال نو رقمي، أرض األفكار، تجمع بین مزایا تكنولوجیا المعلومات في الواقع االفتراضي والحقیقي.

 2. أجھزة البرمجیات األسجاردیة ھو مزیج من المدار األرضي، والقمر في مواقعھا.

 3. تراكم أسجاردیا الموارد الفكریة من خالل رقمنة وتخزین قاعدة المعارف اإلنسانیة.

 4. تخلق أسجاردیا وتخزن في المدار واألجرام السماویة بنك المعلومات البیولوجیة من األرض.

 5. البحث والتدریس والفن والعلم مفتوح في أسجاردیا، وھي ال تتناقض مع االلتزام بالدستور.

  6. تشمل الموارد اإللكترونیة اإلسجاردیة، على وجھ الخصوص، شبكة المعلومات واالتصاالت السلكیة والالسلكیة المحمیة، وشبكة البرید

 اإللكتروني، وسائل اإلعالم اإللكتروني والتلفزیون واإلذاعة.

 7. أسجاردیا تضمن حقوق المؤلفین والمخترعین ومستخدمي الملكیة الفكریة في انسجام وتوازن.

 المادة 15. الملكیة

 1. توفر (تضمن) الملكیة في أسجاردیا، الحقوق والحریات المدنیة، أمن وازدھار وتنمیة أسجاردیا، مما یخدم الصالح العام.

  2. یعترف بالملكیة االستثنائیة (غیر القابلة للتصرف)  للحكومة  (التي تستخدم لتلبیة احتیاجات الدولة)، خصوصیة

 أمالك الدولة - ممتلكات المواطنین في أسجاردیا (التي تستخدم للصالح العام)، والملكیة الخاصة، والممتلكات الشخصیة، واألنواع المتعددة

 للملكیات.

 3. الملكیة في أسجاردیا تشمل الملكیات المادیة وغیر المادیة (المعلومات والملكیة الفكریة).

 4. القیود المفروضة على حقوق الملكیة والتصرف فیھا تحددھا قوانین أسجاردیا.

 5. تضمن أسجاردیا وتحمي جمیع أنواع الملكیة بشكل متساوي.
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 الفصل الخامس
 حكم الشعب والعدالة االجتماعیة في أسجاردیا

 
 

 المادة 16. حكم الشعب

 1. مصدر السلطة في أسجاردیا ھو الشعب.

 2. یتم تحقیق اإلرادة الجماعیة للمواطنین في أسجاردیا من خالل المشاركة في االنتخابات، التي تجریھا ھیئات الدولة وإداراتھا، واالستفتاءات،

 بالتعاون مع ممثلیھا في الھیئات العامة المنتخبة.

 3. انتخاب الھیئات الحكومیة، ومشاركة مواطني أسجاردیا في وضع واعتماد وتنفیذ ورصد إجراء القرارات اإلداریة للدولة

 ویتم ذلك عن طریق التصویت اإللكتروني.

 4. یمنع التفضیل عند التصویت في االنتخابات واالستفتاءات على أساس المنشأ ودول اإلقامة والجنسیة في كوكب األرض والعرق والجنسیة، أو

 اللغة أو الثروة أو الدین أو المعتقدات وغیرھا من االختالفات.

 5. یمنع تدخل مؤسسات الدولة في المسؤولین، والضغط على المواطنین، وتزویر النتائج خالل اإلجراءات الدیمقراطیة.

 6. یضمن حكم الشعب في أسجاردیا عن طریق:

 أ) وضع ترتیبات لالنتخابات، وشروط الترشیح، ومدة إجراء االنتخابات.

 ب) تغییر المسؤولین المنتخبین في الھیئات الحكومیة، المواعید النھائیة للمناصب العامة.

 ج) الحمایة القضائیة لحقوق مواطني أسجاردیا في االنتخاب والترشیح.

 ز) الرقابة العامة من خالل الموارد اإللكترونیة واإلعالن عن أنشطة الھیئات الحكومیة، وإعداد التقاریر الدوریة المقدمة إلى المواطنین  بشكل

 قانوني اإلعالم المفتوح عن وضع إجراء مسؤولیات الدولة.

 ه) إجراءات صنع المبادرات المدنیة ومبادرات إجراء االستفتاءات.

 ه) تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات.

 ز) أنشطة المجلس الملكي للقیم العلیا، وممارسة أنشطة مراقبة أجھزة الدولة من حیث االمتثال، وفقا للقیم العلیا ألسجاردیا والدستور األسجاردي.

 7. إن أعلى شكل من أشكال إرادة الشعب في أسجاردیا ھو االستفتاء. ویطرح في االستفتاءات أھم القضایا لدولة أسجاردیا. وحق إجراء االستفتاء

 بید رئیس الدولة والبرلمان، وغرفة القیم العلیا و المواطنین وفقا لقانون أسجاردیا.

 

 المادة 17. العدل

 1. تعترف أسجاردیا بأن لكل شخص الحق المطلق بالعدالة وتسھیل إجرائھا.

 2. أسجاردیا دولة العدالة االجتماعیة، وتسعى إلرضاء المواطنین والمجتمع والدولة والتقدیم للمواطن في شكل العمل، ومواد البناء والرفاه
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 الروحي.

 3. تحقق العدالة في أسجاردیا عن طریق احترام  الحكومة لجمیع المصالح المشروعة وتسعى لضمان توازن المصالح المتضاربة.

 4. من أجل تحقیق العدالة  تساھم الدولة في:

 أ) نشر المثل األخالقیة العلیا .

 ب) المساواة وتكافؤ كرامة اإلنسان.

 ج) دعم الدولة والمجتمع للجماعات المحتاجة من المواطنین، عن طریق األعمال الخیریة والتبرعات والمساعدة المتبادلة.

 د) العمل والتقدم العلمي والتقني.

 5. یجب على الدولة أن تشجع أنشطة المواطنین، والجمعیات، بما في ذلك االستثمار واألعمال الخیریة بإقامة األنشطة االجتماعیة الھامة.

 المادة 18. المساواة في الكرامة للجمیع

 1.  تعترف أسجاردیا بتساو الجمیع في الكرامة دون استثناء.

 2. لكل فرد الحق في أن یتم االعتراف بكرامتھ وحمایتھا في الحیاة وتكریماً لھا بعد الموت. ال شيء یمكن أن یكون سبباً في انتقاص الكرامة

 البشریة. كرامة المواطن في أسجاردیا تحت حمایة الدولة.

 3. تصور أسجاردیا لكرامة اإلنسان والمواطن یتم تكوینھ ورعایتھ في مجاالت التعلیم، والتدریب، والدعایة، ووسائل اإلعالم وفقا للقیم العلیا

 ألسجاردیا.

  4. تمنع الدعایة بتمیز وعدم مساواة الناس. وتمنع في أسجاردیا األیدیولوجیة العنصریة والنازیة والفاشیة وما یشابھھا من المظاھر التاریخیة

 والجدیدة.

  5. تضع الدولة المواطنین المحتاجین على أراضي أسجاردیا تحت حمایتھا، وتمنحھم المساواة في الحصول على الغذاء والكساء والسكن والمواد

 األساسیة والرفاه الروحي.

 6. تسعى الدولة للحد من عدم المساواة في الظروف االجتماعیة والفرص المتاحة للمواطنین األسجاردیین، بما في ذلك تلك الناجمة عن ظروف

 بلدانھم التي یقیمون فیھا.

 7. وتشجع الدولة على اعتماد النظم االجتماعي واالقتصادي اإلنساني والخیري.

 المادة 19. العمل

 1. تشجع الدولة والمجتمع على العمل، وزیادة قیمة وأھمیة ومكانة العمل.

 2. تخضع حقوق العمل لقانون أسجاردیا وفقا للمبادئ العامة وقواعد القانون الدولي.

 

 المادة 20. الحمایة االجتماعیة

 1. یتم توفیر الحمایة االجتماعیة للمواطنین بالضمان والرعایة االجتماعیة ودعم المحتاجین، والمعاشات التقاعدیة.

 2. یتم توفیر الحمایة االجتماعیة للمواطنین وفقا للقانون األسجاردي واستنادا إلى المعاییر االجتماعیة المعتمدة.
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 الفصل السادس
 األمن في أسجاردیا

 
 

 المادة 21. المجال األمني   في أسجاردیا

 1. أسجاردیا تحمي كوكب األرض من التھدیدات القادمة من الفضاء وتحمي نفسھا ومواطنیھا.

 2. عقیدة األمن في أسجاردیا تقوم على السالم التام والدفاع عن النفس.

 المادة 22. أمن المواطن

 1. أسجاردیا توفر أمن المواطن فبذلك قدرة الدولة والمواطن على صد التھدیدات وتقلل من خطر الضرر في الوقت الحاضر والمستقبل.

 2. یتم توفیر أمن المواطن على أراضي أسجاردیا.

 3. لكل مواطن على أراضي أسجاردیا الحق في طلب الحمایة ضد الرق والعبودیة، من العنف الجسدي والروحي وأي نوع من اإلكراه غیر
 الشرعي والقیود، ومن أي قسر وإلزام غیر قانوني.

 4. على كل السلطات العامة والبعثات الدبلوماسیة في أسجاردیا على كوكب األرض أن تضمن بكل الوسائل السلمیة واألسالیب المطلوبة السالمة
 الجسدیة لمواطني أسجاردیا الذین ھم خارج حدودھا، وفقا للدستور والقوانین في أسجاردیا، والمبادئ والمعاییر المعترف بھا دولیا، والمعاھدات

 الدولیة والقوانین واألنظمة للدول التي یوجد فیھا مواطنو أسجاردیا.

 5. تمنع الدعایة غیر األخالقیة والسلوك المعادي للمجتمع، وإنتاج وتوزیع أي محتویات ومعلومات ضارة في أي وسیلة إعالمیة من وسائل
 اإلعالم ، تھدف إلى تقویض أو إضعاف القیم العلیا.

  6. یمنع أي شكل من أشكال االضطھاد لألفكار والمعتقدات. وتمنع أي محاولة لنشر وجھات النظر الشخصیة التي تحوي معلومات تشجع على
 االنحالل األخالقي، وتھدف إلى تقویض أو إضعاف القیم العلیا، مما یھدد أمن الدولة، ویدعو إلى العنف، والتحریض على الفتن، وإذالل أو إھانة

 كرامة اإلنسان، لكشف معلومات سریة ذات طبیعة قانونیة تخل بأمن المعلومات.

 7. تضمن أسجاردیا حمایة البیانات الشخصیة للمواطنین.

 المادة 23. أمن  أسكاردیا

 1. تصون أسجاردیا وتحمي سیادة الدولة وأمنھا ومواردھا على األجرام السماویة وفي الفضاء وعلى كوكب األرض بكل الوسائل ممكنة.

 2. تقوم أسجاردیا بمراقبة وتوقع التھدیدات والمخاطر الداخلیة والخارجیة األمنیة (بما في ذلك الفضائیة، العسكریة والسیاسیة والمعلوماتیة
 واالقتصادیة والبیئیة)، وكذلك الحد منھا، ومنع أو تقلیل األضرار وإزالة آثارھا في حال حدوثھا.

 3. من أجل ضمان أمن المعلومات تنظم الدولة دوران أنواع معینة من المعلومات وفقاً لدستور ألسجاردیا على الوجھ المبین في القانون.
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 4. قائمة المعلومات، فضال عن إجراء تصنیف للبیانات المحدودة الوصول بما ینص علیھ القانون.

 5. تضمن الدولة  بیئة آمنة لتبادل المعلومات الموثوقة (بما في ذلك قواعد البیانات اإللكترونیة للبحوث العلمیة والتقنیة) وإنشاء قاعدة للبیانات
 مقاومة لكافة أنواع الھجمات.

 المادة 24. حمایة كوكب األرض

 1. تستخدم دولة أسجاردیا الموارد العامة والخاصة لبناء وتشغیل أنظمة حمایة كوكب األرض من التھدیدات القادمة من الفضاء بشكل مستقل
 وبالتعاون مع دول كوكب األرض والمنظمات الدولیة وفقا للمعاھدات الثنائیة والمتعددة األطراف.

 2. بھدف حمایة كوكب األرض فإن أجھزة دولة أسجاردیا لھا الصالحیة ب:

 أ) مراقبة الحالة والتحركات ورصد أي أجسام خطرة في الفضاء القریب والبعید، وبناء نماذج وتوقع وقوع تھدیدات كونیة وعواقبھا المحتملة.

 ب) رصد حالة والعملیات الفیزیائیة في المحیط األرضي لكوكب األرض، وبناء نماذج لتوقع عواقبھا المحتملة؛

 ج) رصد حالة الغالف الجوي لكوكب األرض والتھدیدات البیولوجیة من الفضاء وبناء نماذج لتوقع عواقبھا المحتملة والحمایة ضدھا.

 3. من أجل الحفاظ على البشریة والتنوع الطبیعي البیولوجي لكوكب األرض تنظم أسجاردیا وتضمن بناء "سفن الفضاء" -منصات حمایة في
 الفضاء، والتي یتم استعمالھا في حال وقوع تھدید ألمن البشریة، وفي غیاب التھدیدات - للسیاحة في الفضاء.

 المادة 25. أسطول أسجاردیا الفضائي

 1. من أجل ضمان حمایة كوكب األرض ومجموعة المدار الفضائي ألسجاردیا الفضائیة یتم تشكیل أسطول أسجاردیا الفضائي وفقا للقانون الدولي
 للفضاء.

 2. یتكون أسطول أسجاردیا الفضائي منصات فضائیة حربیة روبوتیة - أورباكوب.

 3. یخضع أسطول أسجاردیا الفضائي في األوقات العادیة للحكومة.

 4. لرئیس الدولة والبرلمان الحق في فرض حالة الطوارئ أو الدفاع أو الكوارث تبعاً للقانون. في ھذه الحاالت، یحق لرئیس

 الدولة تولي صالحیات القائد األعلى.

 5. أسطول أسجاردیا الفضائي یتعاون مع دول األرض والمنظمات الدولیة من أجل السالم في الفضاء وحمایة كوكب األرض من التھدیدات
 الكونیة.
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 الفصل السابع
 نظام الحكم في أسجاردیا

 
 

 المادة 26. رموز الدولة

 1. رموز دولة أسجاردیا ھي كالتالي:

 أ) علم دولة أسجاردیا.

 ب) شعار أسجاردیا.

 ج) النشید الوطني ألسجاردیا.

  2. یتم اختیار رموز الدولة في أسجاردیا بإجراء استفتاء بموافقة الحقة من قبل البرلمان ورئیس الدولة على الوجھ المبین في

 القانون األسجاردي.

 3. "إنسانیة واحدة - مجتمع واحد" ھو شعار دولة أسجاردیا.

 4. یتم تعیین وصف رموز دولة أسجاردیا واستعمالھا بموجب قوانین أسجاردیا.

 5. على مواطن أسجاردیا احترام وحمایة رموز الدولة ویترتب على عدم احترام رموز دولة أسجاردیا مسؤولیة أمام القانون األسجاردي.

 6. إن استخدام رموز الدولة في انتھاك للنظام المقر من قبل قوانین أسجاردیا یؤدي إلى المقاضاة   وفقا للقانون.

 المادة 27. اللغة

 1. قد تصل اللغات الرسمیة في أسجاردیا إلى 13 لغة مختارة من قبل المواطنین األسجاردیین حین تقدیمھم للجنسیة الفضائیة كلغات تواصل. ھذا

 ھو العدد األقصى عند إنشاء قائمة اللغات الرسمیة ألسجاردیا. قد تتغیر قائمة اللغات الرسمیة ألسجاردیا حسب تغیر تكوینات المواطنین في

 أسجاردیا.

 2. اللغات الرسمیة في أسجاردیا ھي لغات المعامالت وتسییر األعمال.

 3. عملیة تحدید اللغات الرسمیة، ومجاالت وخصائص استخدامھا یحددھا القانون األسجاردي.

 4. ضمانة المساواة بین اللغات الرسمیة. ال أحد لدیھ الحق في فرض قیود أو امتیازات على استخدام أي منھا إال في الحاالت التي ینص علیھا

 دستور وقوانین أسجاردیا.

 5. لكل مواطن الحق في التواصل والتعلم والتربیة واإلبداع بلغتھ األم. وتضمن الدولة لكل فرد الحق في الحفاظ على لغتھ، وعدم الحیلولة دون

 استخدامھا وتنمیتھا.

 6. وفي عالقة أسجاردیا مع دول كوكب األرض والمنظمات الدولیة تستخدم واحدة من اللغات 13التي تختارھا أسجاردیا والبالد التي یكون

 الحوار معھا. ویمكن أن تكون المعاھدات واالتفاقات والمواثیق الدولیة األخرى باسم أسجاردیا بأي من ھذه اللغات حسب رغبة الطرف الذي یتم

 التعاقد معھ بناء على اتفاق متبادل بین الطرفین.
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 7. تسعى أسجاردیا في المستقبل إلى أن یكون لھا لغة أسجاردیة واحدة.

 المادة 28.  العاصمة

 1. إن العاصمة الفضائیة ألسجاردیا ھي "أسجارد" أو "أسجارد السماویة" والتي تقع في الوقت الحالي على قمر صناعي أو أقمار صناعیة قرب

 مدار األرض في المجموعة المداریة. یمكن فیما بعد أن تكون العاصمة على "سفینة فضائیة" وبالتالي، على مجموعة أقمار تبعاً للقانون الفضائي

 الدولي.

 2. إن أسجارد السماویة بوابة معلومات ومكان الھیئات العامة الحكومیة ألسجاردیا، ومواطنیھا وجمیع البنیة التحتیة. والھدف من العاصمة

 مخاطبة مواطني أسجاردیا وغیرھم من األفراد ودول كوكب األرض، والمنظمات الدولیة للسلطات العامة المعنیة والمسؤولین في أسجاردیا.

 3. إن المخاطبة الفردیة والجماعیة لمواطني أسجاردیا، وغیرھم من األفراد والجھات المعنیة في الھیئات العامة للمسؤولین في أسجارد تتم بشكل

 إلكتروني یوفر تحدید وتوثیق الجھة المخاطبة من خالل استخدام الوسائل االفتراضیة لعاصمة أسجاردیا.

 4. عاصمة أسجاردیا األرضیة "أسجارد" أو "أسجارد األرضیة" في حال وجود أراضي أسجاردیة (طبیعیة أو اصطناعیة، على سطح صلب أو

 مائي مقام بصفة قانونیة على أراضي دولة أرضیة أو غیر تابعة لدولة محددة) ھي مقر الھیئات الحكومیة ألسجاردیة عند الحاجة ومكان تركز

 مجموعة األجھزة البرمجیة األرضیة ألسجاردیا.

 5. یحدد القانون األسجاردي وضع العاصمتین، والنظام القانوني لمواقعھما وكیفیة عملھما ال سیما استخدام العواصم للموارد.

 المادة 29. العالقات الخارجیة

 1. تنتھج أسجاردیا سیاسة خارجیة انطالقاً من رسالتھا وقیمھا العلیا، وكذلك المصلحة العامة.

 2. تحقیق االعتراف القانوني والدولي بأسجاردیا، بما في ذلك إنشاء العالقات الدبلوماسیة مع دول كوكب األرض وفتح السفارات والقنصلیات في

 أراضي ھذه الدول ھي واحدة من أھداف السیاسة الخارجیة ألسجاردیا.

 3. توجد أسجاردیا ممثلین لھا في جمیع قارات كوكب األرض.

 4. في السیاسة الخارجیة، تسعى أسكارد لتحقیق توازن شامل في الفضاء، والكواكب ومصالح الدولیة الخاصة.

 5. تقوم أسجاردیا ببناء عالقات والتفاعل مع الدول األخرى بموجب المعاھدات واالتفاقات الدولیة التي تبرمھا ھیئات الدولة المعتمدة.

 6. القواعد العامة للقانون الدولي ھي جزء ال یتجزأ من النظام القانوني ألسجاردیا فھي تتمتع باألولویة في قوانین أسجاردیا إن لم تستھدف رسالة

 أسجاردیا ووجودھا.

 7. تسعى أسجاردیا إلى التسویة في المنازعات الدولیة بإبرام اتفاقیات عامة وشاملة وملزمة في التحكیم الدولي.

 المادة 30. قوة الدولة

 1. تقر السلطة المركزیة بشكل مباشر من قبل المواطنین عن طریق االستفتاءات، فضال عن السلطات العامة: رئیس الدولة، مجلس القیم العلیا

 والبرلمان والحكومة والوزارات األعضاء فیھا، المحكمة الملكیة، وكذلك ھیئات إنفاذ القانون واإلشراف والرقابة.

 2. تطبق السلطة المركزیة في أسجاردیا باألخذ بعین االعتبار الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة، والقضائیة واإلشراف والرقابة. یترأس

 رئیس الدولة نظام أجھزة الدولة وال ینتمي إلى أحد فروع السلطة.

 3. تحدد صالحیات أجھزة الدولة بموجب الدستور والقانون األسجاردي.

 4. أسجاردیا عبر أجھزة الدولة والمسؤولین مسؤولة عن تنمیة الدولة في جمیع مجاالت ونسیج الحیاة وفقا للقیم العلیا ورسالة أسجاردیا من خالل

 تطبیق أحكام معینة من الدستور وتشریعات أسجاردیا واستخدام الموارد المركزیة.
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 الفصل الثامن
 اإلدارة الحكومیة ألسجاردیا

 
 المادة 31. النظام القانوني

 1. إن الدستور األسجاردي ھو أساس النظام القانوني في أسجادریا. ویتمتع الدستور األسجاردي بالقوة التشریعیة والتنفیذیة المطلقة.

 2. تشمل المواثیق القانونیة في أسجاردیا ما یلي:

 أ) القرارات المتخذة في االستفتاء.

 ب) المرسومات الصادرة عن رئیس الدولة.

 ج) أحكام المجلس الملكي للقیم العلیا.

 د) المعاھدات الدولیة.

 د) القوانین.

  ه) أحكام البرلمان.

  ز) بنود الحكومة.

 ح) أحكام غرفة التجارة.

 ط) أحكام مكتب المدعي العام.

 ك) أحكام بنك الدولة.

 ل) أحكام الوزارات.

 م) وأحكام قوات األمن.

 3. یتم تطبیق الدستور والنصوص القانونیة ألسجاردیا في كافة أراضي أسجاردیا وتعمم على جمیع مواطنیھا بغض النظر عن مكان تواجدھم. في
 حال وجود تناقضات بین األحكام القانونیة للدولة ومكان تواجد المواطن األسجاردي وأنظمة أسجاردیا إن كان ھذا التناقض غیر مقبول في

 المعاھدة الدولیة ألسجاردیا فإن لمواطن أسجاردیا الحق في الخضوع لقوانین مكان تواجده.

 4. إن القوانین والمواثیق القانونیة األخرى المعتمدة في أسجاردیا، یجب أن ال تتعارض مع دستور أسجاردیا أو تحریف أحكامھا. في حال كانت
 القوانین والمواثیق القانونیة مخالفة للدستور فإنھا تعد الغیة أو باطلة تبعاً للقانون الساري في أسجاردیا.

 5. الیمكن أن تكون المعاھدات الدولیة المبرمة من قبل أسجاردیا مخالفة للدستور األسجاردي وتصبح جزءا من نظامھا القانوني.
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 6. تعترف أسجاردیا بالمبادئ والمعاییر الدولیة العالمیة.

 7. ینظم الدستور والقوانین في أسجاردیا مقتضیات اإلعداد والمراجعة و القبول و اإلعالن الرسمي، ترتیب نفاذ التشریعات ، التفسیر، تنظیم
 األعمال القانونیة، وكذلك صحة وطرق حل التناقضات (التصادم) بین األعمال القانونیة.

 المادة 32. رأس الدولة في أسجاردیا

 1. رأس الدولة   أسجاردیا ھو المسؤول األعلى في أسجاردیا، وھو الضامن للدستور یحدد التوجھات الرئیسیة للسیاسة الداخلیة والخارجیة یمثل
 الدولة في الداخل والخارج.

 2. یمكن تسمیة رئیس الدولة عند التعاون مع رؤساء الدول األخرى رئیساً أو عاھًال أو ملكاً وھلم جر وفقا للبروتوكول.

 3. أول رأس للدولة ھو الرئیس المنتخب بالتصویت بتاریخ 20/01/17 ، إیغور أشوربیلي. ویلغى منصب رئیس األمة من تاریخ بدء نفاذ دستور
 أسجاردیا.

 4. الحد العمري األقصى لتولي منصب رأس الدولة   ھو 75 سنة.

 5. قبل سنة من الوصول إلى الحد العمري أو في حالة االستقالة الطوعیة للرئیس، یقدم الرئیس مرشحاً بناء على القرابة األسریة أو سبب آخر
 لمنصب رأس الدولة. ویرشح اثنان آخران أو نفس المرشحون من قبل البرلمان والمجلس الملكي للقیم العلیا. وتطرح مسألة انتخابات رأس الدولة

 في استفتاء وفقا للقانون األسجاردي.

 6. یمكن انتخاب أي مواطن لمنصب رئیس الدولة الثاني أو الالحق على أن ال یقل عمره عن 40 سنة وال یزید على 65 سنة، لدیھ جنسیة فضائیة
 لمدة ال تقل عن خمس سنوات قبل ترشیحھ لمنصب رئیس الدولة، وأن یكون صحیح البدن و العقل قادراً على ممارسة صالحیات رأس الدولة.

 7. في حال وفاة رأس الدولة   ، أو استقالتھ، فقدان قدرتھ بشكل دائم أو إعالنھ في عداد المفقودین، فضال عن غیرھا من الحاالت المقررة في
 القانون تنتقل صالحیات رئیس الدولة مؤقتا إلى نیابة المجلس الملكي للقیم العلیا حتى إزالة العوائق أمام رئیس الدولة من تنفیذ صالحیاتھ، أو حتى

  تنصیب رئیس جدید.

 8. یعد وریث رأس الدولة   حسب توصیتھ من المرشحین لمنصب رئیس الدولة الجدید في حال وجود واحد، وكذلك مرشحاً واحداً من البرلمان
 والمجلس الملكي للقیم العلیا.

 9. تحدد إجراءات انتخاب رأس الدولة   وتنظیم أنشطتھ وفقاً للقانون.

  10. یمكن عزل رأس الدولة   من قبل البرلمان وفق القانون في الحاالت التالیة:

 أ) عدم استمرار الرئیس بممارسة واجباتھ والصالحیات المعطاة لھ ألسباب صحیة.

 ب) توجیھ المدعي العام تھمة الخیانة أو جریمة خطیرة أخرى، تؤكد باجتماع الدیوان الملكي.

 ج) توجیھ النائب العام أو دائرة القیم العلیا تھم انتھاك صارخ للدستور األسجاردي، یؤكد باجتماع الدیوان الملكي.

 11. رئیس الدولة لدیھ حصانة، تكفل لھ مدى الحیاة ضمانات أمنیة للملكیة الفردیة والشخصیة بعد تركھ منصبھ.

 12. رأس الدولة:

 أ) یعیین ویقیل قاضي القضاة من الدیوان الملكي، رئیس غرفة التجارة، ورئیس المجلس الملكي للقیم العلیا، ممثلي أسجاردیا في قارات كوكب
 األرض، المفوضین فوق العادة ألسجاردیا في دول األرض.

 ب) حق رفض أي طرح وفقا للدستور والقوانین األسجاردیة والترشیحات: رئیس الوزراء، وأعضاء المجلس الملكي للقیم العلیا، والقضاة ورئیس
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 مجلس إدارة مصرف الدولة، والنائب العام، الدیوان الملكي، وكذلك لدیھ الحق في عزلھم من مناصبھم.

 ج) یعین تاریخ انتخابات أعضاء البرلمان وفقا للدستور والقانون األسجاردي، ولدیھ الحق كذلك في حل البرلمان.

 ز) یقوم بإجراء المفاوضات وتوقیع المعاھدات الدولیة، وتصدیق الوثائق، ویقر وثائق التفویض وخطابات االستدعاء الممثلین الدبلوماسیین
 المعتمدین.

 ه) یقدم مشاریع القوانین إلى البرلمان، یوقع القوانین المعتمدة من قبل البرلمان أو یعیدھم بدون توقیع مع إدخالھم حیز التنفیذ، ویكون لھ الحق في
 نقض القوانین التي اعتمدھا البرلمان.

 ه) منح أوسمة حكومیة، وألقاب فخریة عسكریة.

 ز) إصدار العفو.

 ح) تشكیل كتلة إدارة رأس الدولة   -ھیئة منظمة ألنشطة رئیس الدولة.

 و) إنشاء ھیئات استشاریة وتشاوریة لضمان تنفیذ سلطاتھا.

 ي) ممارسة الصالحیات األخرى المنصوص علیھا في الدستور والقوانین األسجاردیا.

 13. یفرض رأس الدولة   في حال عدوان دول كوكب األرض على أسجاردیا أو حصول تھدید وشیك لعدوان حالة الطوارئ، على النحو المحدد
 وفقاً لقانون أسجاردیا، ویوافق البرلمان على ھذا القرار الحقاً.

 14. یصدر رأس الدولة   مراسیم یجب على مواطني أسجاردیا. ال یجب أن تتعارض المراسیم الصادرة عن رئیس الدولة مع دستور وقوانین
 أسجاردیا.

 لمادة 33. المجلس الملكي للقیم العلیا ألسجاردیا

 1. المجلس الملكي ھو ھیئة حكومیة خاصة في أسجاردیا، یحكمھ رأس الدولة   لتقویم توافق األحكام القانونیة وأنشطة ھیئات الدولة مع القیم العلیا
 ألسجاردیا.

 2. یتكون المجلس الملكي من الرئیس واألعضاء. یمكن تعیین مواطن أسجاردي في 60 عاما من العمر، على أن ال یزید عمره عن 80 عاما
 عضوا في المجلس الملكي بناء على اقتراح من رئیسھ، یتمتع بأھلیة في مجاالت البناء الحكومیة واالقتصاد والعلوم والثقافة والفن والتعلیم، تعزیز

 سیادة القانون، والحفاظ على صحة اإلنسان وحیاتھ، وحمایة حقوق وحریات اإلنسان والمواطن، والتربیة، وتطویر الریاضة ویشجع ممارسة
 األعمال الخیریة األنشطة أو الخدمات األخرى للمجتمع والدولة.

 3. یتم تحدید الوضع، واألسس التنظیمیة وصالحیات وإجراءات المجلس الملكي وفقاً للدستور والقانون األسجاردي.

 4. حضور ممثلي السلطات العامة في اجتماع المجلس الملكي تلبیة للدعوة إلزامي. إجابة السلطات العامة على استفسارات مجلس القیم العلیا
 إلزامي.

 المادة 34. برلمان أسجاردیا

 1. البرلمان مكون من ھیئة تشریعیة حكومیة واحدة، تمثل جمیع مواطنین أسجاردیا.

  2. یتكون البرلمان من 150 عضوا، یعینون بناء على مبدأ اللغات الرسمیة 13 في أسجاردیا. تعد اللغة األم ھي اللغة المختارة كلغة للتواصل
 عند الحصول على الجنسیة الفضائیة. یتم انتخاب أعضاء البرلمان في انتخابات عامة وعادلة ومباشرة تبعاً للقانون.

 3. یتم انتخاب أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات من بین مواطني أسجاردیا البالغین 50 عاماً.
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 4. تقوم اللجنة المركزیة لالنتخابات بإجراء وتحدید نتائج االنتخابات بما یوافق القانون.

 5. یمكن لنفس الفرد أن یكون عضوا في البرلمان دون تحدید الزمن، مع األخذ بعین االعتبار الحد األقصى للسن 70 عاما.

 6. وضع النواب، وإجراءات تشكیل وتنظیم أنشطة البرلمان وترشیح المرشحین، واختیار النواب وعزلھم یتم بموجب الدستور وقوانین أسجاردیا.
 یتولى البرلمان لوائح تنظیم أنشطتھ الداخلیة.

 7. جلسات البرلمان مفتوحة. في الحاالت التي نص علیھا القانون، فلھ الحق في عقد جلسات مغلقة. وتعقد جلسات البرلمان باستخدام األنظمة
 اإللكترونیة لمؤتمرات الفیدیو وغیرھا من التكنولوجیات التي تثبت ھویة ومصداقیة النواب.

 8. ینتخب أعضاء البرلمان رئیس البرلمان وممثلیھ من بین أعضاء ھیئتھ.

  9. تعقد اجتماعات البرلمان بشكل حضوري أو عن بعد أو إلكترونیاً.

 10. حضور ممثلي الھیئات الحكومیة في جلسات البرلمان عند دعوتھم إلزامي.

 11. یمكن رأس الدولة حل البرلمان. مسألة حل البرلمان یمكن أن یطرحھا المدعي العام في الدیوان الملكي أیضاً. في حال الموافقة على الحجج
 المطروحة فإن الدیوان الملكي لدیھ الحق في حل البرلمان وفقا للقانون.

 12. اختصاصات البرلمان ھي كاآلتي:

 أ) اعتماد قوانین أسجاردیا.

 ب) یقوم رئیس الحكومة أو مجلس القیم العلیا بتعیین الحكومة، النائب العام، رئیس إدارة مصرف الدولة وقاض الدیوان الملكي بناء على اقتراح
 من مجلس القیم العلیا، وعزلھم من مناصبھم.

 ج) تعیین وإقالة الوزراء باقتراح رئیس الحكومة.

 د) تعیین وإقالة محاسبین غرفة التجارة.

 د) تعیین انتخابات رأس الدولة.

 ه) اتخاذ قرار استقالة الحكومة ووزراء معینین.

 ز) الموافقة على قرار رأس الدولة   بفرض حالة الطوارئ في البالد .

 ح) تعیین االستفتاءات.

 ط) عقد جلسات استماع وتحقیقات برلمانیة، بما في ذلك استدعاء ممثلي ھیئات الدولة.

  13. یتخذ البرلمان القرارات المتعلقة بالمسائل الداخلة في صالحیتھ تبعاً لدستور وقوانین أسجاردیا. یحدد القانون إجراءات اعتماد البرلمان
 لقوانین أسجاردیا ومسؤولیة مخالفة النظام.

  14. یتألف البرلمان من 13 لجنة دائمة، تتوافق في مجال اختصاصھا مع الوزارات الحكومیة.

 المادة 35. حكومة أسجاردیا

 1. الھیئة التنفیذیة العلیا للدولة ھي الحكومة.

 2. الحكومة ھیئة جماعیة وتتكون من رئیس الحكومة، نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء. یمكن للحكومة أن تجتمع بشكل حضوري أو عن
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 بعد أو عبر المراسلة اإللكترونیة.

 3. یتكون نظام ھیئات الدولة التنفیذیة من 13 وزارة، بما یتوافق مع بنیة لجان البرلمان الدائمة .

  4. یعین رئیس الوزراء من قبل البرلمان بناء على اقتراح المجلس الملكي للقیم العلیا بعد موافقة رئیس الدولة. تحدد ترشیحات الوزراء من قبل
 رئیس الحكومة ویوافق علیھا البرلمان. یمكن أن یعین مواطن أسجاردي لمنصب وزیر على أن ال یقل عن 40 وال یزید عن 60 عاما حاصل
 على تعلیم عال ومؤھالت وخبرة مھنیة في إدارة الفرع، قادراً جسدیاً وعقلیاً على ممارسة صالحیات الوزیر. یقوم أعضاء الحكومة أصحاب

 األعمال الخاصة، من أجل تجنب الصراع على المصالح بتسلیم إدارتھا إلى حین استبدال المركز الحكومي في إدارة األصول بالتشاور مع رئیس
 الوزراء.

 5. یقوم رئیس الحكومة وفقا للدستور والقوانین األسجاردیة والمراسیم الرئاسیة، بتحدید التوجھات الرئیسیة ألنشطة الحكومة وتنظیم عملھا.

 6. یتم تحدید تشكیل وتنظیم أنشطة الحكومة وفقاً لدستور وقوانین أسجاردیا.

 7. تتضمن اختصاصات الحكومة:

 أ) تطبیق وحمایة الدستور، وتنفیذ المعاھدات والقوانین الدولیة، والمراسیم الرئاسیة، وأعمال غرفة القیم العلیا.

 ب) تطویر وتقدیم مشاریع القوانین إلى البرلمان.

 ج) تطویر وتقدیم مشروع میزانیة الدولة إلى البرلمان وضمان تنفیذه؛

 ز) السیطرة على تنفیذ قرارات الحكومة والدولة واألحكام األخرى لألجھزة التنفیذیة.

 ه) ضمان صیانة وحمایة سیادة وأمن الدولة ومواطنیھا، وحمایة كوكب األرض.

 ه) معالجة مسألة منح أو حرمان الجنسیة الفضائیة.

 ز)  تبادل العالقات الخارجیة.

 ح) إدارة الدین العام.

 و) تنظیم المعلومات لدعم اإلدارة العامة والرصد اإلحصائي.

 أ) تقوم بتھیئة القاعدة العلمي ألنشطة السلطة التنفیذیة، وتطویر القرارات اإلداریة والخطط والتنبؤات وبرامج التنمیة الوطنیة وتوقعات نتائج
 القرارات.

 ل) مراقبة العملیات االجتماعیة وتفاعل المواطنین مع بعضھم.

 م) مراقبة أداء األجھزة التنفیذیة الدولة.

 ن) ضمان شرعیة وحقوق وواجبات المواطنین، وحمایة النظام العام.

 س) تنظیم نظام تدریب ھیئة الموظفین الستالم وظائف الخدمة العامة، وإنشاء احتیاطي موظفین.

 ن) أي قضایا أخرى وفقا للدستور والقوانین في أسجاردیا، والمراسیم الصادرة عن رئیس الدولة وااللتزامات الدولیة.

 8. تتمتع أسجاردیا بالحق الحصري إلصدار تشریعات فیما یخص جمیع المسائل المالیة. وینبغي إدراج كل اإلیرادات والنفقات في میزانیة
 أسجاردیا، التي یجب أن تكون متوازنة في اإلیرادات والنفقات. تغطي احتیاجات األجھزة الحكومیة
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 وینبغي على إدارة أسجاردیا والشركات الحكومیة أن تمنع التحمیل الزائد من قبل دافعي الضرائب وضمان اتساق الظروف المعیشیة على اقلیم
 الدولة.

 9. إذا لم تتم الموافقة على میزانیة العام المقبل من قبل القانون قبل نھایة السنة المالیة، فإن للحكومة الحق ،قبل دخولھ حیز التنفیذ، إجراء النفقات
 الضروریة:

 - للحفاظ على المؤسسات القانونیة واألنشطة المحددة قانونیاً؛

 - ألداء االلتزامات الشرعیة األسجاردیة.

 - لمواصلة أعمال وخدمات أخرى، إذا كان في میزانیة العام السابق موافقة على المقدار المناسب.

 10. ویصدر الحكومة المراسیم، في إطار سلطاتھا عمًال بالدستور والمعاھدات الدولیة والمراسیم الصادرة عن الرئیس، وأحكام مجلس القیم العلیا
 والقوانین.

 

 المادة 36. اعتماد وتنفیذ القرارات

 1. یحدد رأس الدولة   التوجھات الرئیسیة للسیاسة الداخلیة والخارجیة ألسجاردیا بمخاطبة مواطنین أسجاردیا برسالة سنویة أو استثنائیة بإجراء
 اجتماع حضوري أو عن بعد لممثلي أجھزة الدولة المركزیة ألسجاردیا، ویعد إصدار المراسیم أي مراسیم أخرى ضمن صالحیاتھ. كلمة الرئیس

 ھي وثیقة لتخطیط السیاسة الداخلیة والخارجیة للبالد للعام المقبل، ورؤیة استراتیجیة تھدف إلى ضمان تحقیق رسالة أسجاردیا.

 رسالة رأس الدولة   ملزمة لجمیع أجھزة الدولة والمسؤولین في أسجاردیا.

 2. مع األخذ بعین االعتبار خطاب الرئیس یتم تطویر واعتماد قوانین أسجاردیا ووضع خطط وبرامج التنمیة الوطنیة من أجل تطبیق الدستور
 وتحقیق رسالة أسجاردیا ، إن قوانین أسجاردیا تنظم العالقات االجتماعیة األكثر أھمیة.

 3. بإمكان مواطني أسجاردیا المبادرة في اتخاذ القرارات الحكومیة العامة والمشاركة في إعدادھا عن طریق التصویت اإللكتروني (مبادرة
 القوانین المدنیة) وفقا للقانون.

 4. لضمان تنفیذ القوانین في أسجاردیا تقوم الحكومة ووزاراتھا وأجھزتھا اإلداریة األخرى بإصدار لوائح تشریعیة.

 5. تقوم السلطات العامة من أجل تحسین اإلجراءات القانونیة في أسجاردیا ضمن صالحیاتھا بمراقبة إنفاذ األحكام المعتمدة (الصادرة) باستمرار.
 فتقوم ھیئات اإلشراف والرقابة وكذلك مواطني أسجاردیا -باستخدام آلیات الرقابة العامة بالتصویت اإللكتروني -باإلشراف ومراقبة تنفیذ األحكام

 القانونیة المعتمدة (الصادرة).

 المادة 37. المحكمة

 1. ینفذ العدل في أسجاردیا من قبل المحكمة فقط.

  2. یتولى الدیوان الملكي السلطة القضائیة المكونة من ھیئة رئاسیة وأربع دوائر - الدستوریة والمدنیة واإلداریة والجنائیة.

 3. یترأس قاض القضاة الدیوان الملكي، الذي یعینھ رأس الدولة. ویعین البرلمان قضاة الدیوان الملكي بناء على اقتراح من المجلس الملكي للقیم
 العلیا.

 4. تتكون الھیئة الرئاسیة   للدیوان الملكي من 13 قاضیا. ورئیس ھیئة الدیوان الملكي ھو قاضي القضاة.

 5. قد یكون القضاة مواطنین من أسجاردیا، على أن ال تقل أعمارھم عن  40 وال تزید على 65 سنة، یتمتعون بتعلیم قانوني عالي وخبرة في
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 مھنة المحاماة لمدة خمس سنوات على األقل. یمكن للقانون إضافة متطلبات للقضاة.

 6. ینظم القانون سلطات والتشكیل العددي للقضاة في الدوائر، إجراءات تشكیل وتنظیم فعالیات الدیوان الملكي.

 7. یقوم قاض القضاة بتنظیم عمل الدیوان الملكي، ویضع القواعد الداخلیة لتنظیم المحكمة ، یعقد اجتماع الدوائر القضائیة ویترأس االجتماعات
 ویمارس أي صالحیات أخرى وفقا للقانون.

 8. وتجرى جلسات االستماع من خالل استخدام األنظمة اإللكترونیة ومؤتمرات الفیدیو وغیرھا من التقنیات لتحدید مصداقیة وھویة المشاركین في
 الجلسات، وكذلك المشاركة الحضوریة في االجتماع.

 9. یتم تمویل الدیوان الملكي من میزانیة الدولة فقط وتضمن إدارة كاملة ومستقلة للعدالة في وفقا للقانون.

 10. ال یمكن تغییر أو المساس بحرمة واستقاللیة القضاة فھم خاضعون للدستور وقوانین أسجاردیا فقط.

 11. قرارات المحكمة ملزمة لكافة المواطنین األسجاردیین وأجھزة الدولة.

 مكتب المادة 38. المدعي العام

 1. مكتب المدعي العام ھو الھیئة الرقابیة واإلشرافیة في أسجاردیا.

 2. یقوم مكتب المدعي العام بمھام اإلشراف والرقابة على االمتثال بأحكام وأنشطة ھیئات الدولة، وعمل (أو تقاعس) من الدستور والمواطنین
 والتشریعات في أسجاردیا.

 3. یعین النائب العام ویعزل من قبل البرلمان بناء على اقتراح من المجلس الملكي للقیم العلیا لمدة خمس سنوات. ویتم تعیین أعضاء النیابة
 اآلخرین من قبل النائب العام.

 المادة 39. غرفة التدقیق

 1. إن غرفة التدقیق ھي الھیئة التدقیقیة واإلشرافیة في أسجاردیا.

 2. إن غرفة التدقیق ھو جھاز دائم للرقابة المالیة في الدولة لتحقیق كفاءة واتساق المیزانیة واالقتصاد یتم تشكیلھا من قبل البرلمان والقانون
 الموافق لھ.

 3. وتتألف غرفة التدقیق من رئیس الغرفة والمحاسبین. یعین رئیس غرفة التجارة ویعزل من قبل رئیس الدولة لمدة خمس سنوات. یتم تعیین
 محاسبي غرفة التدقیق من قبل البرلمان بشكل مستقل لمدة خمس سنوات.

 المادة 40. وكالة إنفاذ القانون

 1. وكالة إنفاذ القانون - قوات حفظ األمن - یقومون بأداء وظیفتھم بالحفاظ على أمن الدولة والمواطنین، والقانون والنظام ومكافحة الجرائم
 واالنتھاكات األخرى للقانون، لحمایة حقوق وحریات المواطنین من أسجاردیا.

 2. من أجل ضمان سالمة المواطنین األسجاردیین المقیمین على أراضي كوكب األرض تتعاون قوات األمن األسجاردیة مع قوات األمن في الدول
 التي یتواجد فیھا المواطنون األسجاردین على أساس المعاھدات الثنائیة المتعددة األطراف.

 3. رتیب تشكیل المبادئ وھیكل األنشطة, وصالحیة القوى وآلیات األمن في أسجاردیا وكذلك ترتیب إجراءات الرقابة و اإلشراف حسب القانون.
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 الفصل التاسع
 اعتماد وتعدیل دستور أسجاردیا

 
 المادة 41. اعتماد دستور أسجاردیا

  سیتم اعتماد دستور أسجاردیا من خالل تصویت إلكتروني لمواطني أسجاردیا - استفتاء.

 

 المادة 42. أول دستور أسجاردیا

  یتم وضع أول دستور ألسجاردیا لالستفتاء من قبل رئیس الدولة، المنتخب شعبیاً بتصویت 20.01.2017 ، إیغور أشوربیلي. وسیشارك في
 االستفتاء على اعتماد الدستور األول ألسجاردیا أفراد تتجاوز أعمارھم 18 عاما، بعد إبرازھم لمعلوماتھم الشخصیة من خالل شبكة المعلومات

 واالتصاالت السلكیة والالسلكیة "اإلنترنت" وموافقتھم على الشروط واألحكام المنشورة على الموقع اإللكتروني في شبكة المعلومات واالتصاالت
 "اإلنترنت" على موقع https://asgardia.space. ھؤالء األفراد مواطنون أسجاردیون بامتیاز قبل اتخاذ قانون الجنسیة الفضائیة األسجاردیة

 وسیبقون كذلك برغبتھم الحقاً.

 المادة 43. النصاب القانوني العتماد دستور أسجاردیا

  یعتبر دستور أسجاردیا معتمداً ونافذاً إذا صوت علیھ أكثر من نصف العدد اإلجمالي لمواطني أسجاردیا في تاریخ التصویت، وعند التصویت
 ألول دستور أسجاردي -حسب الجزء 2 المادة 39 للدستور الحالي.

 المادة 44. تغییر دستور أسجاردیا

 یتم إجراء تعدیالت على دستور أسجاردیا من خالل التصویت االلكتروني لمواطني أسجاردیا -االستفتاء.

 المادة 45. إجراءات تعدیل الدستور األسجاردي

 یمكن أن یقدم رأس الدولة، والمجلس الملكي القیم ، والبرلمان اقتراح تعدیل دستور أسجاردیا ، وفقا للقانون أسجاردیا.
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 الفصل العاشر
 األحكام االنتقالیة والختامیة

 
 المادة 46. حقوق رأس الدولة الخاصة قبل انتخابات البرلمان وتشكیل حكومة أسجاردیا

  في حال غیاب قوانین أسجاردیا من أجل تنفیذ أحكام الدستور قبل انتخابات البرلمان وتشكیل حكومة أسجاردیا، یصدر رأس الدولة مراسیم یعمل
 بھا إلى حین صدور قوانین مناسبة.

 المادة 47. إجراءات خاصة النتخاب رأس جدید للدولة

  إذا تحددت انتخاب رأس الدولة الجدید خالل السنوات الخمس األولى من تاریخ اعتماد دستور أسجاردیا فإن متطلب الدستور بوجود مرشح
 لمنصب رأس الدولة الفضائیة لخمس سنوات ال یطبق.

 المادة 48. مدة انتخابات البرلمان األسجاردي

  یتم تعین انتخابات أعضاء البرلمان في مدة ال تتجاوز الستة أشھر من تاریخ سریان الدستور األسجاردي. وستحدد إجراءات أول انتخابات
 بمرسوم من رأس الدولة وفقا لدستور أسجاردیا. بعد تشكیل البرلمان سیتم إجراء قانون بشأن انتخاب نواب انعقاد البرلمان القادم.

 المادة 49. مدة تشكیل حكومة أسجاردیا

  یتم تشكیل الحكومة في مدة ال تتجاوز الثالثة أشھر من تاریخ االنتخابات البرلمانیة ألسجاردیا بما یوافق الدستور والقانون. یقوم الرئیس وإدارتھ
 بتنفیذ مسؤولیات الحكومة إلى حین تشكیلھا.

 المادة 50. بدء نفاذ دستور أسجاردیا

  یكون دستور أسجاردیا نافذاً في یوم إعالنھ رسمیاً على موقع https://asgardia.space بناء على نتائج االستفتاء لتاریخ 18 حزیران
.2017 
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