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Tunisie – En direct de l’ANC :

La nouvelle constitution, article par article
Par : Rédaction | 08 jan 2014 | 0 h 46 min | Mots-clefs : ANC, Assemblée Constituante, constitution, constitution

tunisienne, cpr, Ennahdha, Ettakatol, la constitution, la tunisie, nahdha, Nida Tounes, Nidaa Tounes, politique

tunisie, Tunisie,    

Nous vous proposons le texte des articles de la nouvelle Constitution mis à jour au fur et à

mesure des votes de l’Assemblée nationale constituante.

- التصویت علي عنوان الدستور « دستور الجمھوریة التونسیة » بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض 5

التوطئة

اقتراح التعدیل األول تقدیم البسملة على التوطئة من عبد اللطیف عبید التصویت على المقترح موافقة 188 واحتفاظ 3

——-

التصویت على الفقرة األولى

بسم اهللا الرحمن الرحیم

التوطئة

،نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسیسي

موافقة 192 نائب

——-

الفقرة 2

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة، والتخلص من االستبداد استجابة إلرادتھ الحرة، وتحقیقا ألھداف ثورة الحریة

،والكرامة، ووفاء لدماء شھدائنا األبرار، ولتضحیات التونسیین والتونسیات على مّر األجیال، وقطعا مع الظلم والحیف والفساد

التعدیل األول اقتراح اضافة تاریخ 17 دیسمبر 2010 بسیدي بوزید للثورة في ھذه الفقرة

رفض المقترح ب136 صوت ضد 31 محتفظ و 24 مع

——-

الفقرة 2

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة، والتخلص من االستبداد استجابة إلرادتھ الحرة، وتحقیقا ألھداف ثورة الحریة

،والكرامة، ووفاء لدماء شھدائنا األبرار ولتضحیات التونسیین والتونسیات على مّر األجیال، وقطعا مع الظلم والحیف والفساد

التصویت على الفقرة 2 من التوطئة بموافقة 183 واحتفاظ 4 ورفض 3

المصادقة على الصیغة النھائیة للفقرة الثانیة من التوطئة معدلة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 158 واحتفاظ

:17 ورفض 11 وھذا نصھا

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة والتخّلص من االستبداد استجابة إلرادتھ الحّرة، وتحقیقا ألھداف ثورة »

الحریة والكرامة ثورة 17 دیسمبر 2010-14 جانفي 2011، ووفاًء لدماء شھدائنا األبرار ولتضحیات التونسیین والتونسیات على

« ،مّر األجیال، وقطعا مع الظلم والحیف والفساد

——–

التصویت على الفقرة 3 من التوطئة بموافقة 168 واحتفاظ 11 ورفض 7

تصبح

وتعبیرا عن تمسك شعبنا بتعالیم اإلسالم ومقاصده المتسمة بالتفتح واالعتدال، وبالقیم اإلنسانیة ومبادئ حقوق اإلنسان الكونیة

السامیة، واستلھاما من رصیدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاریخنا، ومن حركاتنا اإلصالحیة المستنیرة المستندة إلى مقومات

،ھویتنا العربیة اإلسالمیة وإلى الكسب الحضاري اإلنساني، وتمسكا بما حققھ شعبنا من المكاسب الوطنیة

——–

اقتراح تعدیل للفقرة الرابعة من التوطئة لتصبح

من اجل إعادة بناء النظام الجمھوري على أساس دیمقراطي تشاركي قائم على المواطنة والعدالة االجتماعیة في إطار دولة مدنیة

الحكم فیھا للقانون والسیادة فیھا للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة اإلنتخابات الحرة وعلى مبدا الفصل بین

السلطات والتوازن بینھا ویكون فیھ حق التنظم القائم على التعددیة وحیاد اإلدارة والحكم الرشید ھي أساس التنافس السیاسي

وتضمن فیھ الدولة إحترام الحریات وحقوق اإلنسان وإستقالل القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بین جمیع

المواطنین والمواطنات والعدل بین الجھات
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رفض المقترح لعدم الحصول على األغلبیة المطلوبة بعد أن أفرز التصویت 82 صوت مع 81 ضد و25 محتفظ

——–

اقتراح تعدیل للفقرة الرابعة من التوطئة لتصبح

وتأسیسا لنظام جمھوري دیمقراطي تشاركي یتجسد في دولة مدنیة تكون فیھا العلویة للدستور والسیادة للشعب والحكم للقانون

عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة اإلنتخابات الحرة وبتكریس مبدأ الفصل بین السلطات والتوازن بینھا ویكون فیھ حق

التنظم القائم على التعددیة وحیاد اإلدارة والحوكمة الرشیدة أساس تسییر شؤون الوطن والتنافس السیاسي كما یتحقق في كنفھا

إحترام الحریات وحقوق اإلنسان وإستقاللیة القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین والمواطنات والعدل

بین الفئات الجھات

رفض المقترح لعدم الحصول على األغلبیة المطلوبة بعد أن أفرز التصویت 93 صوت مع 76 ضد و22 محتفظ

——–

التصویت على الفقرة 4 من التوطئة بموافقة 119 واحتفاظ 14 ورفض 58

ونصھا

وتأسیسا لنظام جمھوري دیمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنیة الحكم فیھا للقانون والسیادة فیھا للشعب عبر التداول السلمي

على الحكم بواسطة االنتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بین السلطات والتوازن بینھا، ویكون فیھ حق التنظم القائم على التعددیة،

وحیاد اإلدارة، والحكم الرشید ھي أساس التنافس السیاسي، وتضمن فیھ الدولة احترام الحریات وحقوق اإلنسان واستقاللیة

القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین والمواطنات والعدل بین الجھات

المصادقة على الصیغة النھائیة للفقرة الرابعة من التوطئة معدلة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 159 واحتفاظ 9

:ورفض 6 وھذا نصھا

وتأسیسا لنظام جمھوري دیمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنیة السیادة فیھا للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة »

االنتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بین السلطات والتوازن بینھا، ویكون فیھ حقُّ التنّظِم القائِم على التعددیة، وحیاُد اإلدارة،

والحكُم الرشید ھي أساَس التنافس السیاسي، وتضمن فیھ الدولة علویة القانون واحترام الحریات وحقوق اإلنسان واستقاللیة

« ،القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین والمواطنات والعدل بین الجھات

——-

اقتراح التعدبل التالي على الفقرة الخامسة من التوطئة

وانتصارا للمظلومین في كل مكان ولحق الشعوب في تقریر مصیرھا. ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتھا حركة التحرر … »

.الفلسطیني، ومناھضة لكل أشكال االحتالل والعنصریة وعلى رأسھا الصھیونیة

رفض المقترح لعدم تحصلھ على األغلبیة المطلوبة بعد أن صوت 95 مع 67 محتفظ و20 ضد

——-

التصویت على الفقرة 5 من التوطئة بموافقة 114 واحتفاظ 15 ورفض 50

:وھذا نصھا

وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكرما، وتوثیقا النتمائنا الثقافي والحضاري لألمة العربیة واإلسالمیة، وانطالقا من الوحدة الوطنیة

القائمة على المواطنة واألخوة والتكافل والعدالة االجتماعیة ودعما للوحدة المغاربیة باعتبارھا خطوة نحو تحقیق الوحدة العربیة،

والتكامل مع الشعوب اإلسالمیة والشعوب اإلفریقیة، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومین في كل مكان، ولحق الشعوب

.في تقریر مصیرھا، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتھا حركة التحرر الفلسطیني، ومناھضة لكل أشكال االحتالل والعنصریة

——

اقتراح التعدیل التالي على الفقرة السادسة من التوطئة

ووعیا بضرورة المساھمة في سالمة المناخ والحفاظ على البیئة سلیمة بما یضمن استدامة مواردنا الطبیعیة واستمراریة الحیاة »

(اآلمنة لألجیال القادمة. (البقیة دون تغییر

قبل المقترح اثر حصولھ على األغلبیة المطلوبة بعد أن افرز التصویت 144 مع 22 محتفظ 23 ضد

——

التصویت على الفقرة 6 من التوطئة بموافقة 155 واحتفاظ 10 ورفض 21

:وھذا نصھا

——

ووعیا بضرورة المساھمة في سالمة المناخ والحفاظ على البیئة سلیمة بما یضمن استدامة مواردنا الطبیعیة واستمراریة الحیاة

اآلمنة لألجیال القادمة، وتحقیقا إلرادة الشعب في أن یكون صانعا لتاریخھ، مؤمنا بأن العلم والعمل واإلبداع قیم إنسانیة سامیة،

ساعیا إلى الریادة، متطلعا إلى اإلضافة الحضاریة، وذلك على أساس استقالل القرار الوطني، والسلم العالمیة، والتضامن

،اإلنساني

.فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهللا ھذا الدستور

——-

التصویت على عنوان الباب األول « المبادئ العامة » بموافقة 165 واحتفاظ 1 ورفض 2

——-

:التصویت على مقترح تعدیل توافقي بموافقة 158 واحتفاظ 4 ورفض 7 یتعّلق بإضافة فقرة ثانیة للفصل األول فیما یلي نصھا

« ال یجوز تعدیل ھذا الفصل »

——

:التصویت على الفصل األول من باب المبادئ العامة في صیغتھ معّدال بموافقة 146 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفیما یلي نصھ

.تونس دولة حّرة، مستقلة، ذات سیادة، اإلسالم دینھا، والعربیة لغتھا، والجمھوریة نظامھا

.ال یجوز تعدیل ھذا الفصل

——-

التصویت على مقترح تعدیل توافقي بموافقة 169 واحتفاظ 9 ورفض 9 یتعّلق بإضافة فقرة ثانیة للفصل الثاني من الباب األول

:فیما یلي نصھا

« ال یجوز تعدیل ھذا الفصل »

——-

:التصویت على الفصل الثاني من باب المبادئ العامة في صیغتھ معّدال بموافقة 162 واحتفاظ 11 ورفض 13، وفیما یلي نصھ
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.تونس دولة مدنیة، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلویة القانون »

« ال یجوز تعدیل ھذا الفصل

——

التصویت على الفصل الثالث من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 171 واحتفاظ 1 ورفض 1، وفیما

:یلي نصھ

.« الشعب ھو صاحب السیادة ومصدر السلطات، یمارسھا بواسطة ممثلیھ المنتخبین أو عبر االستفتاء »

——

التصویت على الفصل الرابع من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 150 واحتفاظ 14 ورفض 22،

:وفیما یلي نصھ

.علم الجمھوریة التونسیة أحمر، یتوسطھ قرص أبیض بھ نجم أحمر ذو خمسة أشعة یحیط بھ ھالل أحمر حسبما یضبطھ القانون

.النشید الرسمي للجمھوریة التونسیة ھو « حماة الحمى » ویضبط بقانون

.« شعار الجمھوریة التونسیة ھو « حریة، كرامة، عدالة، نظام

—–

المصادقة على الفصل الخامس من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 176 واحتفاظ 5 ورفض 7،

:وفیما یلي نصھ

.الجمھوریة التونسیة جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقیق وحدتھ وتتخذ كافة التدابیر لتجسیمھا

——

اقتراح تعدیل الفصل 6 من المبادئ العامة بحذف « الضمیر وممارسة الشعائر الدینیة » من الفصل

رفض المقترح ب 104 ضد 35 مع 32 محتفظ

——

اقتراح تعدیل الفصل 6 من المبادئ العامة بحذف « والضمیر  » من الفصل

رفض المقترح ب 96 ضد 49 مع 39 محتفظ

——

اقتراح تعدیل الفصل 6 من المبادئ العامة باضافة

.« وتمنع مطلقا كل اشكال التكفیر والتحریض على الكراھیة والعنف »

رفض المقترح لعدم حصولھ على األغلبیة المطلوبة بغد التصویت ب 60 ضد 96 مع 31 محتفظ

——

اقتراح تعدیل الفصل 6 من المبادئ العامة

الدولة راعیة لالسالم ولسائر الدیانات حامیة لمقدساتھا كافلة للجمیع حریة المعتقد والضمیر وممارسة شعائرھم الدینیة ضامنة

.« لحیاد المساجد ودورالعبادة عن التوظیف الحزبي والصراعات السیاسة

رفض المقترح لعدم حصولھ على األغلبیة المطلوبة بعد التصویت ب 104 ضد 71 مع 12 محتفظ

——-

المصادقة على الفصل السادس 6 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 149 واحتفاظ 23 ورفض 13

:، وفیما یلي نصھ

الدولة راعیة للدین، كافلة لحریة المعتقد والضمیر وممارسة الشعائر الدینیة، حامیة للمقدسات، ضامنة لحیاد المساجد ودور العبادة

.عن التوظیف الحزبي

——-

المصادقة على مقترح تعدیل الفصل 6 من الدستور (طبقا لمقتضیات الفصل 93 من النظام الداخلي) بإضافة فقرة ثانیة فیما یلي

:نصھا

« یحجر التكفیر والتحریض على العنف »

بموافقة 131 واحتفاظ 20 ورفض 25

——

:المصادقة على الفصل 6 من الدستور في صیغة جدیدة بموافقة 131 واحتفاظ 28 ورفض 23، وفیما یلي نصھ

الدولة راعیة للدین، كافلة لحریة المعتقد والضمیر وممارسة الشعائر الدینیة، حامیة للمقدسات، ضامنة لحیاد المساجد ودور »

.العبادة عن التوظیف الحزبي

« یحجر التكفیر والتحریض على العنف

——

اقتراح تعدیل الفصل 7 من المبادئ العامة لیصبح

« األسرة القائمة على الزواج بین رجل وامرأة ھي الخلیة األساسیة للمجتمع . وعلى الدولة حمایتھا »

رفض المقترح لعدم حصولھ على األغلبیة المطلوبة بعد التصویت ب 93 ضد 55 مع 29 محتفظ

——

اقتراح تعدیل الفصل 7 من المبادئ العامة لیصبح

.« األسرة ھي الخلیة االساسیة للمجتمع وتسعى الدولة الى حمایتھا »

رفض المقترح بعد التصویت علیھ ب 108 ضد 69 مع 8 محتفظ

——

المصادقة على الفصل السابع 7 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 143 واحتفاظ 5 ورفض 35 ،

:وفیما یلي نصھ

« .األسرة ھي الخلیة األساسیة للمجتمع، وعلى الدولة حمایتھا »

——

اقتراح تعدیل الفصل 8 من المبادئ العامة لیصبح

.الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن

تحرص الدولة على توفیر الظروف الكفیلة بتنمیة قدرات الشباب وتفعیل طاقاتھ وتعمل على تحملھ المسؤولیة وعلى توسیع إسھامھ

في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة مع توفیر الضمانات القانونیة وتسھیل شروط تمثیل الشباب وادماجھم في

ھیئات التسییر المھني والسیاسي وفي مواقع اتخاذ القرار
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رفض المقترح بعد التصویت علیھ ب 77 ضد 77 مع 27 محتفظ

——

المصادقة على الفصل الثامن 8 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 168 واحتفاظ 3 ورفض 11 ،

:وفیما یلي نصھ

.الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن

تحرص الدولة على توفیر الظروف الكفیلة بتنمیة قدرات الشباب وتفعیل طاقاتھ وتعمل على تحملھ المسؤولیة وعلى توسیع إسھامھ

.في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة

——

اقتراح تعدیل الفصل 9 من المبادئ العامة لیصبح

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمتھ وأداء الخدمة الوطنیة والمساھمة في التكالیف العمومیة واجبات مقدسة یتحملھا »

« كل المواطنین والمواطنات

رفض المقترح بعد التصویت علیھ ب106 ضد 51 مع 21 محتفظ

——

اقتراح تعدیل الفصل 9 من المبادئ العامة لیصبح

« الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمتھ واستقاللھ وسالمة ترابھ واجب على كل مواطن »

رفض المقترح بعد التصویت علیھ ب 98 ضد 62 مع 24 محتفظ

——

المصادقة على الفصل التاسع 9 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 177 واحتفاظ 3 ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

.الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمتھ واجب مقدس على كل المواطنین »

« .الخدمة الوطنیة واجب حسب الصیغ والشروط التي یضبطھا القانون

——

اقتراح تعدیل الفصل 10 من المبادئ العامة لیصبح

.أداء الضریبة و تحمل التكالیف العامة واجب وفق نظام یرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائیة

تضع الدولة اآللیات الكفیلة بضمان استخالص الضریبة والمساھمة في التكالیف العامة، وحسن التصرف في المال العمومي، و

.منع الفساد و مقامة التھرب و الغش الجبائي

رفض المقترح بعد التصویت علیھ ب 65 ضد 91مع 25 محتفظ

——-

اقتراح تعدیل الفصل 10 من المبادئ العامة لیصبح

.أداء الضریبة وتحمل التكالیف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف « 

تضع الدولة اآللیات الكفیلة بضمان استخالص الضریبة ومنع الفساد وكل ما من شأنھ رھن الموارد والسیادة الوطنیة ومقاومة

.التھرب والغش الجبائیین

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابیر الالزمة لصرفھ حسب أولویات االقتصاد الوطني،

——-

قبل المقترح بعد التصویت علیھ ب 161 مع 9 ضد 14 محتفظ

——-

،المصادقةعلى الفصل العاشر 10 من باب المبادئ العامة معدال بموافقة 181 واحتفاظ 6 ورفض ال أحد

:وفیما یلي نصھ

.أداء الضریبة وتحمل التكالیف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف « 

تضع الدولة اآللیات الكفیلة بضمان استخالص الضریبة ومنع الفساد وكل ما من شأنھ رھن الموارد والسیادة الوطنیة ومقاومة

.التھرب والغش الجبائیین

.تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابیر الالزمة لصرفھ حسب أولویات االقتصاد الوطني

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل العاشر 10 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 123 واحتفاظ 11

:ورفض 42 وفیما یلي نصھ

.أداء الضریبة وتحمل التكالیف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف

.تضع الدولة اآللیات الكفیلة بضمان استخالص الضریبة، ومقاومة التھّرب والغش الجبائیین

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابیر الالزمة لصرفھ حسب أولویات االقتصاد الوطني وتعمل على

.منع الفساد وكل ما من شأنھ المساس بالسیادة الوطنیة

——-

المصادقة على الفصل الحادي عشر 11 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 185 و احتفاظ ال أحد

ورفض ال أحد

وفیما یلي نصھ: »على كل من یتولى رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة أو عضویتھا أو عضویة مجلس نواب الشعب أو

.« عضویة الھیئات الدستوریة المستقلة أو أي وظیفة علیا أن یصرح بمكاسبھ وفق ما یضبطھ القانون

——-

المصادقة على الفصل الحادي عشر 11 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 185 و احتفاظ ال أحد

ورفض ال أحد

وفیما یلي نصھ: »على كل من یتولى رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة أو عضویتھا أو عضویة مجلس نواب الشعب أو

عضویة الھیئات الدستوریة المستقلة أو أي وظیفة علیا أن یصرح بمكاسبھ وفق ما یضبطھ القانون

——

المصادقة على الفصل الثاني عشر 12 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 144 واحتفاظ 7 ورفض 33

:وفیما یلي نصھ

.« تسعى الدولة إلى تحقیق العدالة االجتماعیة، والتنمیة المستدامة، والتوازن بین الجھات، واالستغالل الرشید للثروات الوطنیة »

——-

المصادقة على مقترح تعدیل الفصل 12 من الدستور (طبقا لمقتضیات الفصل 93 من النظام الداخلي) بموافقة 151 واحتفاظ 8



:ورفض 5 بإضافة عبارة

.« استنادا إلى مؤشرات التنمیة واعتمادا على مبدأ التمییز االیجابي »

——-

:المصادقة على الفصل 12 من الدستور في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 150 واحتفاظ 11 ورفض 3، وفیما یلي نصھ

تسعى الدولة إلى االستغالل الرشید للثروات الوطنیة والتوازن بین الجھات وتحقیق العدالة االجتماعیة والتنمیة المستدامة »

.« استنادا إلى مؤشرات التنمیة واعتمادا على مبدأ التمییز االیجابي

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثاني عشر 12 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 174 واحتفاظ 4

:ورفض 3 وفیما یلي نصھ

تسعى الدولة إلى تحقیق العدالة االجتماعیة، والتنمیة المستدامة، والتوازن بین الجھات، استنادا إلى مؤشرات التنمیة واعتمادا

.على مبدأ التمییز اإلیجابي. كما تعمل على االستغالل الرشید للثروات الوطنیة

——-

المصادقة على الفصل الثالث عشر 13 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیالت بموافقة 175 واحتفاظ 1 ورفض

6،

:وفیما یلي نصھ

.« تلتزم الدولة بدعم الالمركزیة واعتمادھا بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة »

——-

،المصادقة على الفصل الرابع عشر 14 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 175 واحتفاظ 3 ورفض 6

:وفیما یلي نصھ

اإلدارة العمومیة في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحیاد والمساواة واستمراریة المرفق العام، ووفق

.قواعد الشفافیة والنزاھة والنجاعة والمساءلة

——-

المصادقة على الفصل الخامس عشر 15 من باب المبادئ العامة في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 175 واحتفاظ 5 ورفض

3 ،

:وفیما یلي نصھ

.تضمن الدولة حیاد المؤسسات التربویة عن التوظیف الحزبي

——-

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل السادس عشر من الدستور بموافقة 158 واحتفاظ 9 ودون أي رفض ، وفیما یلي

:نصھ

.« تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات األمن الوطني ویكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام »

——-

:المصادقة على الفصل السادس عشر من الدستور في صیغتھ النھائیة بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون أي رفض، وفیما یلي نصھ

.« تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات األمن الوطني ویكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام »

——-

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل السابع عشر من الدستور بموافقة 144 واحتفاظ 26 ورفض 18 بإضافة عبارة:

.« « جیش جمھوري وھو

——-

:المصادقة على الفصل السابع عشر من الدستور في صیغتھ النھائیة بموافقة 154 واحتفاظ 20 ورفض 6، وفیما یلي نصھ

الجیش الوطني جیش جمھوري وھو قوة عسكریة مسلحة قائمة على االنضباط، مؤلفة ومنظمة ھیكلیا طبق القانون، ویضطلع « 

بواجب الدفاع عن الوطن واستقاللھ ووحدة ترابھ، وھو ملزم بالحیاد التام. ویدعم الجیش الوطني السلطات المدنیة وفق ما یضبطھ

. » القانون

——-

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل الثامن عشر من الدستور بموافقة 152 واحتفاظ 18 ورفض 12 باعتماد عبارة:  »

.« األمن الوطني أمن جمھوري قواتھ

——-

:المصادقة على الفصل الثامن عشر من الدستور في صیغتھ النھائیة بموافقة 168 واحتفاظ 11 ورفض 6، وفیما یلي نصھ

األمن الوطني أمن جمھوري قواتھ مكلفة بحفظ األمن، والنظام العام، وحمایة األفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، « 

. » في كنف احترام الحریات وفي إطار الحیاد التام

——-

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل التاسع عشر من الدستور بموافقة 176 واحتفاظ 8 ورفض 1 بحذف الفاصل األولى من

.« نص الفصل األصلي واعتماد عبارة « المجلس النیابي » عوضا عن عبارة « مجلس النواب

——

:المصادقة على الفصل التاسع عشر من الدستور في صیغتھ النھائیة بموافقة 171 واحتفاظ 7 ودون رفض، وفیما یلي نصھ

.« المعاھدات الموافق علیھا من قبل المجلس النیابي والمصادق علیھا، أعلى من القوانین وأدنى من الدستور »

——-

المصادقة على عنوان الباب الثاني: « الحقوق والحریات » بموافقة 158 واحتفاظ 1 ورفض 2

——

:المصادقة على الفصل 20 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 159 واحتفاظ 3 ورفض 7، وفیما یلي نصھ

.المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وھم سواء أمام القانون من غیر تمییز »

. » تضمن الدولة للمواطنین والمواطنات الحقوق والحریات الفردیة والعامة، وتھیئ لھم أسباب العیش الكریم

——-

:المصادقة على الفصل 21 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 135 واحتفاظ 11 ورفض 28، وفیما یلي نصھ

.« الحق في الحیاة مقدس، ال یجوز المساس بھ إال في حاالت قصوى یضبطھا القانون »

——

:المصادقة على الفصل 22 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 173 ودون أي تحفظ أو رفض، وفیما یلي نصھ



.« تحمي الدولة كرامة الذات البشریة وحرمة الجسد، وتمنع التعذیب المعنوي والمادي. وال تسقط جریمة التعذیب بالتقادم »

——-

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل 23 من الدستور بحذف الفقرة الثالثة من الفصل بموافقة 153 واحتفاظ 1 و دون

.رفض

——–

:المصادقة على الفصل 23 من الدستور في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 157 واحتفاظ 1 و دون رفض، وفیما یلي نصھ

.تحمي الدولة الحیاة الخاصة، وحرمة المسكن، وسریة المراسالت واالتصاالت والمعطیات الشخصیة »

.« لكل مواطن الحریة في اختیار مقر إقامتھ وفي التنقل داخل الوطن ولھ الحق في مغادرتھ

——-

:المصادقة على الفصل 24 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 168 ودون أي تحفظ أو رفض، وفیما یلي نصھ

.« یحجر سحب الجنسیة التونسیة من أي مواطن أو تغریبھ أو تسلیمھ أو منعھ من العودة إلى الوطن »

——-

:المصادقة على الفصل 25 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 165 ودون أي تحفظ أو رفض، وفیما یلي نصھ

.« حق اللجوء السیاسي مضمون طبق ما یضبطھ القانون، ویحجر تسلیم المتمتعین باللجوء السیاسي »

——-

:المصادقة على الفصل 26 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 165 ودون أي تحفظ أو رفض، وفیما یلي نصھ

.« المتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ في محاكمة عادلة تكفل لھ فیھا جمیع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة »

——–

:المصادقة على الفصل 27 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 157 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفیما یلي نصھ

.« العقوبة شخصیة، وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص األرفق بالمتھم »

——-

:المصادقة على الفصل 28 من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 166 واحتفاظ 1 ودون رفض، وفیما یلي نصھ

ال یمكن إیقاف شخص أو االحتفاظ بھ إال في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ویعلم فورا بحقوقھ وبالتھمة المنسوبة إلیھ، ولھ أن »

.« ینیب محامیا، وتحدد مدة اإلیقاف واالحتفاظ بقانون

——

المصادقة على الفصل التاسع والعشرین 29 من باب الحقوق والحریات في صیغتھ األصلیة دون تعدیل باإلجماع، بموافقة 176

:ودون احتفاظ ودون رفض، وفیما یلي نصھ

.لكل سجین الحق في معاملة إنسانیة تحفظ كرامتھ

.تراعي الدولة في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة مصلحة األسرة، وتعمل على إعادة تأھیل السجین وإدماجھ في المجتمع

——-

المصادقة على الفصل الثالثین 30 من باب الحقوق والحریات معدال في صیغة توافقیة بموافقة 173 و احتفاظ 9 ودون رفض ،

:وفیما یلي نصھ

.حریة الرأي والفكر والتعبیر واإلعالم والنشر مضمونة

ال یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات

——-

المصادقة على الفصل الحادي والثالثین 31 من باب الحقوق والحریات معدال في صیغة توافقیة بموافقة 171 و احتفاظ 8 و رفض

:وحید 1 ، وفیما یلي نصھ

تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة

المصادقة على الفصل الواحد والثالثین 31 في صیغتھ النھائیة معّدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 172

.واحتفاظ 10 ورفض 5

.تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة »

.« تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات االتصال

——-

المصادقة على الفصل الثاني والثالثین 32 من باب الحقوق والحریات في صیغتھ األصلیة ودون تعدیل بموافقة 171 واحتفاظ 4

،ورفض 6

:وفیما یلي نصھ

.الحریات األكادیمیة وحریة البحث العلمي مضمونة

.توفر الدولة اإلمكانیات الالزمة لتطویر البحث العلمي والتكنولوجي

——-

المصادقة على مقترح تعدیل للفصل الثالث والثالثین 33 من الدستور باب الحقوق والحریات باضافة فقرة أخیرة للفصل ھذا نصھا

« « تعمل الدولة على ضمان تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة

أفرز التصویت موافقة 125 واحتفاظ 22 ورفض 3

——-

:المصادقة على الفصل الثالث والثالثین 33 باب الحقوق والحریات معدال بموافقة 166 واحتفاظ 3 ورفض 9، وفیما یلي نصھ

.حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما یضبطھ القانون

.تعمل الدولة على ضمان تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة

——-

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل الرابع والثالثین 34 من الدستور باب الحقوق والحریات بحذف الفقرة الثانیة للفصل

.« ونصھا « تضبط القانون إجراءات تكوین األحزاب والنقابات والجمعیات، على أن ال ینال من جوھر ھذه الحریة

أفرز التصویت على ھذا التعدیل موافقة 165 واحتفاظ 6 ورفض 2

——-

المصادقة على الفصل الرابع والثالثین 34 باب الحقوق والحریات معدال في صیغة توافقیة بموافقة 173 واحتفاظ 4 و دون

:رفض، وفیما یلي نصھ



.حریة تكوین األحزاب والنقابات والجمعیات مضمونة

تلتزم األحزاب والنقابات والجمعیات في أنظمتھا األساسیة وفي أنشطتھا بأحكام الدستور والقانون وبالشفافیة المالیة ونبذ العنف

——-

المصادقة على مقترح تعدیل للفصل الخامس والثالثین 35 من الدستور باب الحقوق والحریات باضافة فقرة ثانیة للفصل ونصھا

. » « وال ینطبق ھذا الحق على المؤسسة العسكریة

أفرز التصویت على ھذا التعدیل موافقة 131 واحتفاظ 17 ورفض 33

——–

:المصادقة على الفصل الخامس والثالثین 35 باب الحقوق والحریات معدال بموافقة 159 واحتفاظ 6 ورفض 12، وفیما یلي نصھ

.الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب مضمون

.وال ینطبق ھذا الحق على المؤسسة العسكریة

———

عودة لتعدیل الفصل 35 بعد التصویت علیھ (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) من أجل توحید المصطلحات بالدستور

المصادقة على تعدیل الفصل الخامس والثالثین 35 من الدستور باب الحقوق والحریات في صیغتھ المصادق علیھا بتعویض عبارة

« « المؤسسة العسكریة » ب »"الجیش الوطني

أفرز التصویت على ھذا التعدیل موافقة 162 واحتفاظ 8 ورفض 2

——–

المصادقة على الفصل الخامس والثالثین 35 باب الحقوق والحریات معدال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) بموافقة 156

:واحتفاظ 6 و رفض 6 وھذا نصھ

.الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب مضمون

.وال ینطبق ھذا الحق على الجیش الوطني

———

المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل السادس والثالثين 36 من الدستور باب الحقوق والحریات بتغییر عبارة « السلمي »

« بعبارة « السلمیین

أفرز التصویت على ھذا التعدیل موافقة 164 واحتفاظ 7 ورفض 2

——–

ینص المقترح التعدیلي التوافقي للفصل السادس والثالثین 36 من الدستور باب الحقوق والحریات كذلك على حذف ھذه الجملة

.« « وتمارس حسبما یضبطھ القانون من إجراءات ال تمس من جوھر ھذه الحریة

مع العلم وأن التصویت على تعدیل الفصل 36 أفرز موافقة 164 واحتفاظ 7 ورفض 2

——–

المصادقة على الفصل السادس والثالثین 36 باب الحقوق والحریات معدال في صیغة توافقیة بموافقة 173 واحتفاظ 4 و دون

:رفض وھذا نصھ

حریة االجتماع والتظاھر السلمیین مضمونة

——–

:المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل 37 من الدستور بموافقة 150 واحتفاظ 4 ورفض 5 بتعدیل الصیاغة كالتالي

.الصحة حق لكل إنسان »

.تضمن الدولة الوقایة والرعایة الصحیة لكل مواطن وتّوفر اإلمكانیات الضروریة لضمان السالمة وجودة الخدمات الصحیة

تضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطیة االجتماعیة طبق ما ینظمھ

.« القانون

——-

:المصادقة على الفصل 37 من الدستور في صیغتھ النھائیة بموافقة 158 واحتفاظ 1 ورفض 6، وفیما یلي نصھ

.الصحة حق لكل إنسان »

.تضمن الدولة الوقایة والرعایة الصحیة لكل مواطن وتّوفر اإلمكانیات الضروریة لضمان السالمة وجودة الخدمات الصحیة

تضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطیة االجتماعیة طبق ما ینظمھ

.« القانون

——-

:المصادقة على الفصل الثامن والثالثین 38 باب الحقوق والحریات معدال بموافقة 141 واحتفاظ 4 ورفض 9، وفیما یلي نصھ

.التعلیم إلزامي إلى سن السادسة عشرة

تضمن الدولة الحق في التعلیم العمومي المجاني بكامل مراحلھ وتسعى إلى توفیر اإلمكانیات الضروریة لتحقیق جودة التربیة

والتعلیم والتكوین. كما تعمل على تجذیر الناشئة في ھویتھا العربیة االسالمیة وعلى ترسیخ اللغة العربیة ودعمھا وتعمیم

.استخدامھا

——–

المصادقة على تعدیل توافقي للفصل التاسع والثالثین 39 باب الحقوق والحریات بموافقة 145 واحتفاظ 13 ورفض 8، وفیما یلي

:نص التعدیل

.العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابیر الضروریة لضمانھ على أساس الكفاءة واإلنصاف

.ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة وبأجر عادل

——–

المصادقة على الفصل التاسع والثالثین 39 باب الحقوق والحریات في صیغتھ النھائیة معدال بموافقة 155 واحتفاظ 8 ورفض 9

:وفیما یلي نصھ

.العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابیر الضروریة لضمانھ على أساس الكفاءة واإلنصاف

.ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة وبأجر عادل

——-

:المصادقة على مقترح تعدیل توافقي للفصل 40 من الدستور بموافقة 152 واحتفاظ 7 ورفض 5 بتعدیل الصیاغة كالتالي

.حق الملكیة مضمون، و ال یمكن النیل منھ إّال في الحاالت وبالضمانات التي یضبطھا القانون »

.« الملكیة الفكریة مضمونة



——-

:المصادقة على الفصل 40 من الدستور في صیغتھ النھائیة بموافقة 168 واحتفاظ 7 ودون أي رفض، وفیما یلي نصھ

.حق الملكیة مضمون، و ال یمكن النیل منھ إّال في الحاالت وبالضمانات التي یضبطھا القانون »

.« الملكیة الفكریة مضمونة

——-

المصادقة على الفصل الحادي واألربعین 41 باب الحقوق والحریات في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 156 واحتفاظ 9

:ورفض 2، وفیما یلي نصھ

.الحق في الثقافة مضمون

حریة اإلبداع مضمونة، وتشجع الدولة اإلبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنیة في تأصلھا وتنوعھا وتجددھا، بما یكرس قیم

.التسامح ونبذ العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بین الحضارات

.تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق األجیال القادمة فیھ

——–

المصادقة على الفصل الثاني واألربعین 42 باب الحقوق والحریات في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 170 واحتفاظ 2

:ورفض6، وفیما یلي نصھ

.تدعم الدولة الریاضة، وتسعى إلى توفیر اإلمكانیات الالزمة لممارسة األنشطة الریاضیة والترفیھیة

——–

المصادقة على الفصل الثالث واألربعین 43 باب الحقوق والحریات في صیغتھ األصلیة دون تعدیل بموافقة 167 واحتفاظ 3

:ورفض وحید 1، وفیما یلي نصھ

.الحق في الماء مضمون

.المحافظة على الماء وترشید استغاللھ واجب على الدولة والمجتمع

——–

المصادقة على مقترح تعدیل للفصل الرابع واألربعین 44 باب الحقوق والحریات بإضافة

« وعلى الدولة توفیر الوسائل الكفیلة للقضاء على التلوث البیئي »

وذلك بموافقة 118 واحتفاظ 18 ورفض 34

———

المصادقة على مقترح تعدیل ثاني للفصل الرابع واألربعین 44 باب الحقوق والحریات لتصبح الفقرة األولى

« المساھمة في سالمة المناخ والحق في بیئة سلیمة ومتوازنة مضمونان »

.وذلك بموافقة 128 واحتفاظ24 ورفض25

——–

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الخامس واألربعین 45 من الدستور بموافقة 127 واحتفاظ 29 ورفض 43، وفیما یلي

:نصھ

.تلتزم الدولة بحمایة الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمھا وتطویرھا »

.تضمن الدولة تكافؤ الفرص بین الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤولیات وفي جمیع المجاالت

.تسعى الدولة إلى تحقیق التناصف بین المرأة والرجل في المجالس المنتخبة

.« تتخذ الدولة التدابیر الكفیلة بالقضاء على العنف ضد المرأة

——–

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل السادس واألربعین 46 من الدستور (صلب باب الحقوق والحریات) بموافقة 171 واحتفاظ

:2 ورفض 1، وفیما یلي نصھ

.حقوق الطفل على أبویھ وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعایة والتربیة والتعلیم »

 .« على الدولة توفیر جمیع أنواع الحمایة لكّل األطفال دون تمییز ووفق المصالح الفضلى للطفل

——–

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثامن واألربعین 48 من الدستور (صلب باب الحقوق والحریات) بموافقة 164 واحتفاظ 6

:ورفض 5، وفیما یلي نصھ

یحّدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحریات المضمونة بھذا الدستور وممارستھا بما ال ینال من جوھرھا. وال توضع ھذه « 

الضوابط إال لضرورة تقتضیھا دولة مدنیة دیمقراطیة وبھدف حمایة حقوق الغیر، أو لمقتضیات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو

الصحة العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بین ھذه الضوابط وموجباتھا. وتتكفل الھیئات القضائیة بحمایة

.الحقوق والحریات من أي انتھاك

.« ال یجوز ألي تعدیل أن ینال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحریاتھ المضمونة في ھذا الدستور

 ——–

.المصادقة على عنوان الباب الثالث من الدستور: « السلطة التشریعیة » بموافقة 151 ودون أي احتفاظ ورفض 2 

 ——–

المصادقة على الفصل التاسع واألربعین 49 (عودة للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) في صیغتھ النھائیة دون تعدیل

:بموافقة 135 واحتفاظ 7 ورفض 7 وفیما یلي نصھ

.یمارس الشعب السلطة التشریعیة عبر ممثلیھ بمجلس نواب الشعب أو عن طریق االستفتاء

 ——–

المصادقة على الفصل الخمسین 50 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 139 واحتفاظ 4 ورفض

:5 و فیما یلي نصھ

.مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، ولھ في الظروف االستثنائیة أن یعقد جلساتھ بأي مكان آخر من تراب الجمھوریة



 ——–

المصادقة على الفصل الحادي والخمسین 51 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 147 واحتفاظ 

.10 ورفض 13

:وفیما یلي نصھ

.یتمتع مجلس نواب الشعب باالستقاللیة اإلداریة والمالیة في إطار میزانیة الدولة

.یضبط مجلس نواب الشعب نظامھ الداخلي ویصادق علیھ باألغلبیة المطلقة ألعضائھ

.تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشریة والمادیة الالزمة لحسن أداء النائب لمھامھ

——–

المصادقة على الفصل الثاني والخمسین 52 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 147 واحتفاظ 9

.ورفض 23

:وفیما یلي نصھ

الترشح لعضویة مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسیة منذ عشر سنوات على األقل، بلغ من العمر ثالثا وعشرین سنة

.كاملة یوم تقدیم ترشحھ، شرط أن ال یكون مشموال بأي صورة من صور الحرمان التي یضبطھا القانون

——–

المصادقة على الفصل الثالث والخمسین 53 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 157 واحتفاظ 3

.ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.یعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسیة بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي یحددھا القانون االنتخابي

——–

المصادقة على الفصل الرابع والخمسین 54 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة معدال بموافقة 165 واحتفاظ 6 

.ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.ینتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سریا، نزیھا، وشفافا، وفق القانون االنتخابي

.ویضمن القانون االنتخابي حق االنتخاب والتمثیلیة للتونسیین بالخارج في مجلس نواب الشعب

——–

المصادقة على الفصل الخامس والخمسین 55 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 163 واحتفاظ

.2 ورفض وحید 1

:وفیما یلي نصھ

.ینتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خالل األیام الستین األخیرة من المدة النیابیة

.إذ تعذر إجراء االنتخابات بسبب خطر داھم فإن مدة المجلس تمدد بقانون

——–

المصادقة على الفصل السادس والخمسین 56 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 159 واحتفاظ

.4 ورفض 8

:وفیما یلي نصھ

یعقد مجلس نواب الشعب دورة عادیة تبتدئ خالل شھر أكتوبر من كل سنة وتنتھي خالل شھر جویلیة، على أن تكون بدایة الدورة

األولى من المدة النیابیة لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من اإلعالن عن النتائج النھائیة لالنتخابات بدعوة

.من رئیس المجلس المتخلي

وفي صورة تزامن بدایة الدورة األولى من المدة النیابیة لمجلس نواب الشعب مع عطلتھ تعقد دورة استثنائیة إلى غایة منح الثقة

.للحكومة

ویجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلتھ في دوره استثنائیة بطلب من رئیس الجمھوریة أو من رئیس الحكومة أو من ثلث أعضائھ

.للنظر في جدول أعمال محدد

——–

المصادقة على الفصل السابع والخمسین 57 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 172 واحتفاظ 3

.ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

 :یؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بدایة مباشرتھ لمھامھ الیمین التالیة

.« أقسم باهللا العظیم أن أخدم الوطن بإخالص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالوالء التام لتونس »

———-

المصادقة على الفصل الثامن والخمسین 58 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 153 واحتفاظ

.10 ورفض 15

:وفیما یلي نصھ

.ینتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة لھ رئیسا من بین أعضائھ

.یشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤولیات فیھا على أساس التمثیل النسبي

.یمكن لمجلس نواب الشعب تكوین لجان تحقیق، وعلى كافة السلطات مساعدتھا في أداء مھامھا

———

المصادقة على الفصل التاسع والخمسین 59 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 138 واحتفاظ 20

.ورفض 20



:وفیما یلي نصھ

المعارضة مكّون أساسي في مجلس نواب الشعب، لھا حقوقھا التي تمّكنھا من النھوض بمھامھا في العمل النیابي، وتضمن لھا »

تمثیلیة مناسبة وفاعلة في كل ھیاكل المجلس وأنشطتھ الداخلیة والخارجیة. وتسند إلیھا وجوبا رئاسة اللجنة المكّلفة بالمالیة

وخطة مقّرر باللجنة المكّلفة بالعالقات الخارجیة، كما لھا الحق في تكوین لجنة تحقیق كل سنة وترؤسھا. ومن واجباتھا اإلسھام

.« النشط والبّناء في العمل النیابي

———

.المصادقة على الفصل الستین 60 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 169 واحتفاظ 4 ورفض 3

:وفیما یلي نصھ

.التصویت في مجلس نواب الشعب شخصي وال یمكن تفویضھ

——–

المصادقة على الفصل الحادي والستین 61 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 154 واحتفاظ 3

.ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

تمارس المبادرة التشریعیة بمقترحات قوانین من عشرة نواب على األقل، أو بمشاریع قوانین من رئیس الجمھوریة أو رئیس

.الحكومة

.ویختص رئیس الحكومة بتقدیم مشاریع قوانین الموافقة على المعاھدات ومشاریع قوانین المالیة

.ولمشاریع القوانین أولویة النظر

——–

:رفض المصادقة على الفصل الثاني والستین 62 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة ونصھ

مقترحات القوانین ومقترحات التعدیل المقدمة من قبل النواب ال تكون مقبولة إذا كان إقرارھا یخل بالتوازنات المالیة للدولة »

.« التي تم ضبطھا في قوانین المالیة

.نتیجة التصویت : موافقة 100 واحتفاظ 9 ورفض 57

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثاني والستین 62 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي (كان قد تم رفض المصادقة

:علیھ سابقا) بموافقة 138 واحتفاظ 15 ورفض 23 وفیما یلي نصھ

مقترحات القوانین ومقترحات التعدیل المقدمة من قبل النواب ال تكون مقبولة إذا كان إقرارھا یخل بالتوازنات المالیة للدولة التي

.تم ضبطھا في قوانین المالیة

——

المصادقة على الفصل الثالث والستین 63 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 146 واحتفاظ 10

.ورفض 7

:وفیما یلي نصھ

یصادق مجلس نواب الشعب باألغلبیة المطلقة ألعضائھ على مشاریع القوانین األساسیة، وبأغلبیة أعضائھ الحاضرین على مشاریع

.القوانین العادیة، على أال تقل ھذه األغلبیة عن ثلث أعضاء المجلس

ال یعرض مشروع القانون األساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إال بعد مضي خمسة عشر یوما من إحالتھ على

.اللجنة المختصة

——-

رفض المصادقة على الفصل الرابع والستین 64 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة معدال بعد التصویت علیھ بموافقة

14 واحتفاظ 17 ورفض 141

رفض المصادقة على الفصل الرابع والستین 64 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة معدال بعد التصویت علیھ بموافقة

14 واحتفاظ 17 ورفض 141

:وفیما یلي نصھ

:تتخذ شكل قوانین عادیة النصوص المتعلقة ب

،ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومیة واإلجراءات المنظمة للتفویت فیھا

،ـ الجنسیة

،ـ االلتزامات المدنیة والتجاریة

،ـ اإلجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

،ـ ضبط الجنایات والجنح والعقوبات المنطبقة علیھا وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحریة

،ـ العفو العام

ـ ضبط قاعدة األداء ونسبھ وإجراءات استخالص المعالیم والمساھمات، ما لم یعط تفویض في ذلك إلى رئیس الحكومة بمقتضى

،قوانین المالیة أو القوانین ذات الصبغة الجبائیة

،ـ نظام إصدار العملة

،ـ القروض والتعھدات المالیة للدولة

،ـ ضبط الوظائف العلیا

،ـ التصریح بالمكاسب

،ـ الضمانات األساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین

،ـ تنظیم المصادقة على المعاھدات

،ـ قوانین المالیة وغلق المیزانیة والمصادقة على مخططات التنمیة

ـ المبادئ األساسیة لنظام الملكیة والحقوق العینیة والتعلیم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومیة والبیئة والتھیئة الترابیة

.والعمرانیة والطاقة وقانون الشغل والضمان االجتماعي

:تتخذ شكل قوانین أساسیة النصوص المتعلقة بالمسائل التالیة



،ـ الموافقة على المعاھدات

،ـ تنظیم العدالة والقضاء

،ـ تنظیم اإلعالم والصحافة والنشر

،ـ تنظیم األحزاب والنقابات والجمعیات والمنظمات والھیئات المھنیة وتمویلھا

،ـ تنظیم الجیش الوطني

،ـ تنظیم قوات األمن الوطني والدیوانة

،ـ القانون االنتخابي

،ـ التمدید في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55

،ـ التمدید في المدة الرئاسیة وفق أحكام الفصل 74

،ـ الحریات وحقوق اإلنسان

،ـ األحوال الشخصیة

،ـ الواجبات األساسیة للمواطنة

،ـ السلطة المحلیة

،ـ تنظیم الھیئات الدستوریة

.القانون األساسي للمیزانیة -

.یدخل في مجال السلطة الترتیبیة العامة المواد التي ال تدخل في مجال القانون

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الرابع والستین 64 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 177 واحتفاظ 8

:ورفض 2 وفیما یلي نصھ

:تتخذ شكل قوانین عادیة النصوص المتعلقة ب

،ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومیة واإلجراءات المنظمة للتفویت فیھا

،الجنسیة –

،االلتزامات المدنیة والتجاریة –

،اإلجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم –

،ضبط الجنایات والجنح والعقوبات المنطبقة علیھا وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحریة-

،العفو العام –

.ضبط قاعدة األداءات والمساھمات ونسبھا وإجراءات استخالصھا-

،نظام إصدار العملة –

،القروض والتعھدات المالیة للدولة –

،ضبط الوظائف العلیا –

،التصریح بالمكاسب-

،الضمانات األساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین-

،تنظیم المصادقة على المعاھدات-

،قوانین المالیة وغلق المیزانیة والمصادقة على مخططات التنمیة –

المبادئ األساسیة لنظام الملكیة والحقوق العینیة والتعلیم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومیة والبیئة والتھیئة الترابیة-

.والعمرانیة والطاقة وقانون الشغل الضمان االجتماعي

:تتخذ شكل قوانین أساسیة النصوص المتعلقة بالمسائل التالیة

،الموافقة على المعاھدات –

،تنظیم العدالة والقضاء –

،تنظیم اإلعالم والصحافة والنشر –

،تنظیم األحزاب والنقابات والجمعیات والمنظمات والھیئات المھنیة وتمویلھا –

،تنظیم الجیش الوطني –

،تنظیم قوات األمن الوطني والدیوانة –

،القانون االنتخابي –

،التمدید في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55 –

،التمدید في المدة الرئاسیة وفق أحكام الفصل 74 –

،الحریات وحقوق اإلنسان –

،األحوال الشخصیة –

،الواجبات األساسیة للمواطنة –

،السلطة المحلیة –

،تنظیم الھیئات الدستوریة –

القانون األساسي للمیزانیة –

.یدخل في مجال السلطة الترتیبیة العامة المواد التي ال تدخل في مجال القانون

——–

المصادقة على الفصل الخامس والستین 65 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة معدال بموافقة 169 واحتفاظ 5

.ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

.یرخص القانون في موارد الدولة وتكالیفھا حسب الشروط المنصوص علیھ بالقانون األساسي للمیزانیة

یصادق مجلس نواب الشعب على مشاریع قوانین المالیة وغلق المیزانیة طبق الشروط المنصوص علیھا بالقانون األساسي

.للمیزانیة

.یقدم مشروع قانون المالیة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة علیھ في أجل أقصاه 10 دیسمبر

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانیة خالل الیومین الموالیین لمصادقة المجلس علیھ. وفي صورة

.الرد، یجتمع المجلس للتداول ثانیة خالل األیام الثالثة الموالیة لممارسة حق الرد

یجوز لألطراف المشار إلیھم بالمطة األولى من الفصل 117، خالل األیام الثالثة الموالیة لمصادقة المجلس للمرة الثانیة بعد الرد



أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصولھ، الطعن بعدم الدستوریة في أحكام قانون المالیة أمام المحكمة الدستوریة التي

.تبت في أجل ال یتجاوز األیام الخمسة الموالیة للطعن

إذا قضت المحكمة بعدم الدستوریة، تحیل قرارھا إلى رئیس الجمھوریة الذي یحیلھ بدوره إلى رئیس مجلس نواب الشعب، كل ذلك

في أجل ال یتجاوز یومین من تاریخ قرار المحكمة. ویصادق المجلس على المشروع خالل األیام الثالثة الموالیة لتوصلھ بقرار

 .المحكمة الدستوریة

عند إقرار دستوریة المشروع أو عند المصادقة علیھ ثانیة إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستوریة دون حصول

.أي منھما، یختم رئیس الجمھوریة مشروع قانون المالیة في أجل یومین. وفي كل الحاالت یتم الختم في أجل ال یتعدى 31 دیسمبر

إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالیة في أجل 31 دیسمبر، یمكن تنفیذ المشروع فیما یتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثالثة

.أشھر قابلة للتجدید بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانین الجاري بھا العمل

 .المصادقة على تعدیل توافقي للفصل الخامس والستین 65 ضمن باب السلطة التشریعیة بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2

 :وفیما یلي نصھ

.یرخص القانون في موارد الدولة وتكالیفھا حسب الشروط المنصوص علیھ بالقانون األساسي للمیزانیة

یصادق مجلس نواب الشعب على مشاریع قوانین المالیة وغلق المیزانیة طبق الشروط المنصوص علیھا بالقانون األساسي

.للمیزانیة

.یقدم مشروع قانون المالیة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة علیھ في أجل أقصاه 10 دیسمبر

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانیة خالل الیومین الموالیین لمصادقة المجلس علیھ. وفي صورة

.الرد، یجتمع المجلس للتداول ثانیة خالل األیام الثالثة الموالیة لممارسة حق الرد

یجوز لألطراف المشار إلیھم بالمطة األولى من الفصل 117، خالل األیام الثالثة الموالیة لمصادقة المجلس للمرة الثانیة بعد الرد

أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصولھ، الطعن بعدم الدستوریة في أحكام قانون المالیة أمام المحكمة الدستوریة التي

.تبت في أجل ال یتجاوز األیام الخمسة الموالیة للطعن

إذا قضت المحكمة بعدم الدستوریة، تحیل قرارھا إلى رئیس الجمھوریة الذي یحیلھ بدوره إلى رئیس مجلس نواب الشعب، كل ذلك

في أجل ال یتجاوز یومین من تاریخ قرار المحكمة. ویصادق المجلس على المشروع خالل األیام الثالثة الموالیة لتوصلھ بقرار

 .المحكمة الدستوریة

عند إقرار دستوریة المشروع أو عند المصادقة علیھ ثانیة إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستوریة دون حصول

.أي منھما، یختم رئیس الجمھوریة مشروع قانون المالیة في أجل یومین. وفي كل الحاالت یتم الختم في أجل ال یتعدى 31 دیسمبر

إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالیة في أجل 31 دیسمبر، یمكن تنفیذ المشروع فیما یتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثالثة

.أشھر قابلة للتجدید بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانین الجاري بھا العمل

——–

المصادقة على الفصل السادس والستین 66 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 168 واحتفاظ

.وحید 1 ورفض 5

:وفیما یلي نصھ

تعرض المعاھدات التجاریة والمعاھدات المتعلقة بالتنظیم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعھدات المالیة للدولة أو بحالة األشخاص

.أو بأحكام ذات صبغة تشریعیة على مجلس نواب الشعب للموافقة

.ال تصبح المعاھدات نافذة إال بعد المصادقة علیھا

——–

المصادقة على الفصل السابع والستین 67 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 161 واحتفاظ 3

ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

ال یمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إیقافھ أو محاكمتھ ألجل آراء أو اقتراحات

.یبدیھا، أو أعمال یقوم بھا، في ارتباط بمھامھ النیابیة

———

المصادقة على الفصل الثامن والستین 68 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 147 واحتفاظ 2

ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائیة كتابة، فإنھ ال یمكن تتبعھ أو إیقافھ طیلة مدة نیابتھ في تھمة جزائیة ما لم ترفع عنھ الحصانة

.أما في حالة التلبس بالجریمة فإنھ یمكن إیقافھ، ویعلم رئیس المجلس حاال على أن ینتھي اإلیقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك

——-

المصادقة على الفصل التاسع والستین 69 ضمن باب السلطة التشریعیة في صیغتھ النھائیة معدال بموافقة 166 واحتفاظ 7

ورفض 5

:وفیما یلي نصھ

في حالة حل مجلس نواب الشعب یمكن لرئیس الجمھوریة إصدار مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس

.نواب الشعب في الدورة العادیة التالیة

یمكن لمجلس نواب الشعب بثالثة أخماس أعضائھ أن یفوض بقانون لمدة محدودة ال تتجاوز الشھرین ولغرض معین إلى رئیس

.الحكومة إصدار مراسیم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل التاسع والستین 69 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 173 واحتفاظ 4

:ورفض 4 وفیما یلي نصھ

في حالة حل مجلس نواب الشعب یمكن لرئیس الجمھوریة إصدار مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة تعرض على مصادقة

.المجلس في الدورة العادیة التالیة

یمكن لمجلس نواب الشعب بثالثة أخماس أعضائھ أن یفوض بقانون لمدة محدودة ال تتجاوز الشھرین ولغرض معین إلى رئیس

.الحكومة إصدار مراسیم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس



——–

:المصادقة على الفصل 70 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) بموافقة 176 واحتفاظ 1 ودون أي رفض، وفیما یلي نصھ

.« یمارس السلطة التنفیذیة رئیس الجمھوریة وحكومة یرأسھا رئیس الحكومة »

——–

المصادقة على الفصل الحادي والسبعین 71 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 169 واحتفاظ 4

ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

.رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة، ورمز وحدتھا، یضمن استقاللھا واستمراریتھا، ویسھر على احترام الدستور

——–

المصادقة على الفصل 72 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (دون تعدیل) بموافقة 175 ودون احتفاظ

:ورفض 1، وفیما یلي نصھ

المقر الرسمي لرئاسة الجمھوریة تونس العاصمة، ویمكن في الظروف االستثنائیة أن ینقل إلى أي مكان آخر من تراب « 

.« الجمھوریة

——-

:رفض مقترح التعدیل التوافقي بتعدیل الفقرة الثانیة من الفصل 73 كالتالي

یشترط في المترشح یوم تقدیم ترشحھ أن یكون بالغا من العمر خمسا وثالثین سنة على األقل. وإذا كان حامال لجنسیة غیر »

.« الجنسیة التونسیة فإّنھ یقّدم ضمن ملف ترشحھ تعھدا بالتخلي عن الجنسیة األخرى عند التصریح بانتخابھ رئیسا للجمھوریة

نتائج التصویت: 81 نعم – 25 احتفاظ – 70 ال

:رفض الفصل 73 من الدستور (باب السلطة القضائیة) في صیغتھ التالیة

.الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسیة منذ الوالدة، دینھ اإلسالم »

یشترط في المترشح یوم تقدیم ترشحھ أن یكون غیر حامل لجنسیة أخرى وبالغا من العمر أربعین سنة على األقل وخمسا وسبعین

.سنة على األكثر

تشترط تزكیة المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلیة المنتخبة أو الناخبین

.« المرسمین حسبما یضبطھ القانون االنتخابي

نتائج التصویت: نعم 55 – احتفاظ 23 – ال 79

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثالث والسبعین 73 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي (كان قد سبق رفض

:المصادقة علیھ) بموافقة 111 واحتفاظ 18 ورفض 60 وفیما یلي نصھ

.الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسیة منذ الوالدة، دینھ اإلسالم

یشترط في المترشح یوم تقدیم ترشحھ أن یكون بالغا من العمر خمسا وثالثین سنة على األقل. وإذا كان حامال لجنسیة غیر الجنسیة

.التونسیة فإنھ یقدم ضمن ملف ترشحھ تعھدا بالتخلي عن الجنسیة األخرى عند التصریح بانتخابھ رئیسا للجمھوریة

تشترط تزكیة المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلیة المنتخبة أو الناخبین

.المرسمین حسبما یضبطھ القانون االنتخابي

——-

 

المصادقة على الفصل 74 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (معّدال) بموافقة 137 واحتفاظ 21 ورفض 17،

:وفیما یلي نّصھ

ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة خمسة أعوام خالل األیام الستین األخیرة من المدة الرئاسیة انتخابا عاما حرا مباشرا سریا نزیھا »

.وشفافا وباألغلبیة المطلقة لألصوات المصرح بھا

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحین على األغلبیة المطلقة في الدورة األولى، تنظم دورة ثانیة خالل األسبوعین التالیین

لإلعالن عن النتائج النھائیة للدورة األولى، ویتقدم للدورة الثانیة المترشحان المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة

.األولى

إذا توفى أحد المترشحین في الدورة األولى. أو حدث لھ مانع قھري یمنعھ من االستمرار، یعاد فتح باب الترشح وتحدید المواعید

االنتخابیة من جدید. وإذا انسحب أحد المترشحین لدورة اإلعادة أو توفي أو حدث لھ مانع آخر یحل محلھ المترشح التالي من حیث

.عدد األصوات المتحصل علیھا في الدورة األولى

.وإذا تعذر إجراء االنتخاب في موعده بسبب خطر داھم، فإن المدة الرئاسیة تمدد بقانون

وال یجوز تولي رئاسة الجمھوریة ألكثر من دورتین كاملتین، متصلتین أو منفصلتین. وفي حالة االستقالة تعتبر تلك المدة مدة

.رئاسیة كاملة

.« ال یجوز ألي تعدیل أن ینال من عدد الدورات الرئاسیة ومددھا بالزیادة

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الرابع والسبعین 74 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 170 واحتفاظ

:12 ورفض 9 وفیما یلي نصھ

ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة خمسة أعوام خالل األیام الستین األخیرة من المدة الرئاسیة انتخابا عاما حرا مباشرا سریا نزیھا

.وشفافا وباألغلبیة المطلقة لألصوات المصرح بھا

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحین على األغلبیة المطلقة في الدورة األولى، تنظم دورة ثانیة خالل األسبوعین التالیین

لإلعالن عن النتائج النھائیة للدورة األولى، ویتقدم للدورة الثانیة المترشحان المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة

.األولى

إذا توفي أحد المترشِحین في الدورة األولى أو أحد المترشحیِن لدورة اإلعادة، یعاد فتح باب الترشح وتحدید المواعید االنتخابیة من

.جدید في أجل ال یتجاوز خمسة وأربعین یوما. وال یعتد باالنسحاب في الدورة األولى أو الدورة الثانیة

.وإذا تعذر إجراء االنتخاب في موعده بسبب خطر داھم، فإن المدة الرئاسیة تمدد بقانون



وال یجوز تولي رئاسة الجمھوریة ألكثر من دورتین كاملتین، متصلتین أو منفصلتین. وفي حالة االستقالة تعتبر تلك المدة مدة

.رئاسیة كاملة

.ال یجوز ألي تعدیل أن ینال من عدد الدورات الرئاسیة ومددھا بالزیادة

———

المصادقة على الفصل 75 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة بموافقة 166 واحتفاظ 1 ودون أي رفض،

:وفیما یلي نّصھ

:یؤدي رئیس الجمھوریة المنتخب أمام مجلس نواب الشعب الیمین التالیة

أقسم باهللا العظیم أن أحافظ على استقالل تونس وسالمة ترابھا، وأن أحترم دستورھا وتشریعھا، وأن أرعى مصالحھا، وأن ألتزم »

.« بالوالء لھا

.ال یجوز لرئیس الجمھوریة الجمع بین مسؤولیاتھ وأیة مسؤولیة حزبیة

———

المصادقة على الفصل 76 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (معّدال) بموافقة 156 واحتفاظ 3 ورفض 3،

:وفیما یلي نّصھ

یتولى رئیس الجمھوریة تمثیل الدولة، ویختص بضبط السیاسات العامة في مجاالت الدفاع والعالقات الخارجیة واألمن القومي »

.المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من التھدیدات الداخلیة والخارجیة وذلك بعد استشارة رئیس الحكومة

:كما یتولى

ـ حّل مجلس نواب الشعب في الحاالت التي ینص علیھا الدستور، وال یجوز حّل المجلس خالل األشھر الستة التي تلي نیل أول

.حكومة ثقة المجلس بعد االنتخابات التشریعیة أو خالل األشھر الستة األخیرة من المدة الرئاسیة أو المدة النیابیة

،ـ رئاسة مجلس األمن القومي ویدعى إلیھ رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب

،ـ القیادة العلیا للقوات المسلحة

ـ إعالن الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثالثة أخماس أعضائھ، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة

رئیسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ینعقد المجلس للبت في األمر خالل أجل ال یتجاوز ستین یوما من تاریخ قرار إرسال

،القوات

 ،ـ اتخاذ التدابیر التي تحتمھا الحالة االستثنائیة، واإلعالن عنھا طبق الفصل79

،ـ المصادقة على المعاھدات واإلذن بنشرھا

المصادقة على مقترح تعدیل ثان للفصل 76 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) بموافقة 136 واحتفاظ 9 ورفض 12، وفیما یلي

:نّصھ

إضافة عبارة « من تاریخ قرار إرسال القوات » في آخر المطة الرابعة من الفصل

————–

المصادقة على الفصل 77 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (معّدال) بموافقة 165 واحتفاظ 1 ورفض 2، 

:وفیما یلي نصھ

:یتولى رئیس الجمھوریة بأوامر رئاسیة

،تعیین مفتي الجمھوریة التونسیة وإعفاءه -

.التعیینات واإلعفاءات في الوظائف العلیا برئاسة الجمھوریة والمؤسسات التابعة لھا، وتضبط ھذه الوظائف العلیا بقانون -

التعیینات واإلعفاءات في الوظائف العلیا العسكریة والدبلوماسیة والمتعلقة باألمن القومي بعد استشارة رئیس الحكومة. وتضبط -

.ھذه الوظائف العلیا بقانون

تعیین محافظ البنك المركزي باقتراح من رئیس الحكومة، وبعد مصادقة األغلبیة المطلقة ألعضاء مجلس نواب الشعب. ویتم -

.إعفاؤه بنفس الطریقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة األغلبیة المطلقة من األعضاء

 ———

المصادقة على الفصل 78 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة بموافقة 161 ودون احتفاظ ورفض 3، وفیما

:یلي نّصھ

.« لرئیس الجمھوریة أن یخاطب مجلس نواب الشعب »

———

المصادقة على الفصل 79 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (معّدال بصفة توافقیة) بموافقة 159 واحتفاظ 6

:ورفض 2، وفیما یلي نّصھ

لرئیس الجمھوریة في حالة خطر داھم مھدد لكیان الوطن أو أمن البالد أو استقاللھا، یتعذر السیر العادي لدوالیب الدولة، أن »

یتخذ التدابیر التي تحتملھا تلك الحالة االستثنائیة، وذلك بعد استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب وإعالم رئیس

.المحكمة الدستوریة، ویعلن عن التدابیر في بیان إلى الشعب

ویجب أن تھدف ھذه التدابیر إلى تأمین عودة السیر العادي لدوالیب الدولة في أقرب اآلجال، ویعتبر مجلس نواب الشعب في حالة

انعقاد دائم طیلة ھذه الفترة. وفي ھذه الحالة ال یجوز لرئیس الجمھوریة حل مجلس نواب الشعب كما ال یجوز تقدیم الئحة لوم ضد

.الحكومة

وبعد مرور ثالثین یوما على سریان ھذه التدابیر وفي كل وقت بعد ذلك، یعھد إلى المحكمة الدستوریة بطلب من رئیس مجلس نواب

الشعب أو ثالثین من أعضائھ البت في استمرار الحالة االستثنائیة من عدمھ وتصرح المحكمة بقرارھا عالنیة في أجل أقصاه خمسة

.عشر یوما

.« وینھى العمل بتلك التدابیر بزوال أسبابھا. ویوجھ رئیس الجمھوریة بیانا في ذلك إلى الشعب

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل التاسع والسبعین معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 174 ودون احتفاظ

:ورفض وحید 1 وفیما یلي نصھ

لرئیس الجمھوریة في حالة خطر داھم مھدد لكیان الوطن أو أمن البالد أو استقاللھا، بحیث یتعذر السیر العادي لدوالیب الدولة، أن

یتخذ التدابیر التي تحتمھا تلك الحالة االستثنائیة، وذلك بعد استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب وإعالم رئیس



.المحكمة الدستوریة، ویعلن عن التدابیر في بیان إلى الشعب

ویجب أن تھدف ھذه التدابیر إلى تأمین عودة السیر العادي لدوالیب الدولة في أقرب اآلجال، ویعتبر مجلس نواب الشعب في حالة

انعقاد دائم طیلة ھذه الفترة. وفي ھذه الحالة ال یجوز لرئیس الجمھوریة حل مجلس نواب الشعب كما ال یجوز تقدیم الئحة لوم ضد

.الحكومة

وبعد مضّي ثالثین یوما على سریان ھذه التدابیر وفي كل وقت بعد ذلك، یعھد إلى المحكمة الدستوریة بطلب من رئیس مجلس نواب

الشعب أو ثالثین من أعضائھ البت في استمرار الحالة االستثنائیة من عدمھ وتصرح المحكمة بقرارھا عالنیة في أجل أقصاه خمسة

.عشر یوما

.وینھى العمل بتلك التدابیر بزوال أسبابھا. ویوجھ رئیس الجمھوریة بیانا في ذلك إلى الشعب

—————-

المصادقة على الفصل 80 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (معّدال بصفة توافقیة) بموافقة 144 واحتفاظ 9

:ورفض 20، وفیما یلي نّصھ

یختم رئیس الجمھوریة القوانین ویأذن بنشرھا بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في أجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما من »

.تاریخ بلوغھا إلیھ من المحكمة الدستوریة أو من تاریخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستوریة

باستنثاء مشاریع القوانین الدستوریة، لرئیس الجمھوریة الحق، أثناء أجل عشرة أیام من بلوغ مشروع القانون إلیھ من رئیس

مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعلیل إلى المجلس للتداول ثانیة. وتكون المصادقة على مشاریع القوانین العادیة

باألغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس وبأغلبیة ثالثة أخماس أعضائھ على مشاریع القوانین األساسیة. وإذا تمت المصادقة فإن رئیس

.« الجمھوریة یختمھ، ویأذن بنشره، في أجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما من بلوغھ إلیھ من المحكمة الدستوریة

المصادقة على تعدیل الفصل الثمانین 80 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 165 واحتفاظ 17 ورفض 3 ویصبح

:نصھ

:یختم رئیس الجمھوریة القوانین ویأذن بنشرھا بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في أجل ال یتجاوز أربعة أیام من تاریخ

،انقضاء آجال الطعن بعدم الدستوریة والرّد دون حصول أي منھما (1

انقضاء أجل الرّد دون ممارستھ بعد صدور قرار بالدستوریة أو اعتبار المحكمة متخلیة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل (2

118،

انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوریة في مشروع قانون وقع رّده من رئیس الجمھوریة والمصادقة علیھ من قبل المجلس في (3

،صیغة معّدلة

مصادقة المجلس ثانیة دون تعدیل على مشروع قانون تبعا لرّده، ولم یطعن فیھ بعدم الدستوریة إثر المصادقة األولى أو صدر (4

.قرار بدستوریتھ أو اعتبرت المحكمة متخلیة بشأنھ

صدور قرار المحكمة بالدستوریة أو اعتبار المحكمة متخلیة، إن سبق رده من رئیس الجمھوریة وصادق علیھ المجلس في (5

.صیغة معّدلة

باستثناء مشاریع القوانین الدستوریة، لرئیس الجمھوریة الحق في رد المشروع مع التعلیل إلى المجلس للتداول ثانیة، وذلك خالل

:أجل خمسة أیام من تاریخ

،انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوریة دون حصولھ وفق أحكام المطة األولى من الفصل 117

صدور قرار بالدستوریة أو اعتبار المحكمة الدستوریة متخلیة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى

.أحكام المطة األولى من الفصل 117

وتكون المصادقة، إثر الرّد، على مشاریع القوانین العادیة باألغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس وبأغلبیة ثالثة أخماس أعضائھ على

.مشاریع القوانین األساسیة

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثمانین 80 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 173 واحتفاظ 5 ورفض

:3 وفیما یلي نصھ

:یختم رئیس الجمھوریة القوانین ویأذن بنشرھا بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في أجل ال یتجاوز أربعة أیام من تاریخ

،انقضاء آجال الطعن بعدم الدستوریة والرّد دون حصول أي منھما (1

انقضاء أجل الرّد دون ممارستھ بعد صدور قرار بالدستوریة أو اعتبار المحكمة متخلیة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل (2

118،

انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوریة في مشروع قانون وقع رّده من رئیس الجمھوریة والمصادقة علیھ من قبل المجلس في (3

،صیغة معّدلة

مصادقة المجلس ثانیة دون تعدیل على مشروع قانون تبعا لرّده، ولم یطعن فیھ بعدم الدستوریة إثر المصادقة األولى أو صدر (4

.قرار بدستوریتھ أو اعتبرت المحكمة متخلیة بشأنھ

صدور قرار المحكمة بالدستوریة أو اعتبار المحكمة متخلیة، إن سبق رده من رئیس الجمھوریة وصادق علیھ المجلس في صیغة(5

.معّدلة

باستثناء مشاریع القوانین الدستوریة، لرئیس الجمھوریة الحق في رد المشروع مع التعلیل إلى المجلس للتداول ثانیة، وذلك خالل

:أجل خمسة أیام من تاریخ

،انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوریة دون حصولھ وفق أحكام المطة األولى من الفصل 117

صدور قرار بالدستوریة أو اعتبار المحكمة الدستوریة متخلیة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى

.أحكام المطة األولى من الفصل 117

وتكون المصادقة، إثر الرّد، على مشاریع القوانین العادیة باألغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس وبأغلبیة ثالثة أخماس أعضائھ على

.مشاریع القوانین األساسیة

———

المصادقة على الفصل 81 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة (معّدال بصفة توافقیة) بموافقة 170 واحتفاظ 1

:ودون أي رفض، وفیما یلي نّصھ

لرئیس الجمھوریة، استثنائیا، أن یعرض على االستفتاء مشاریع القوانین المتعلقة بالموافقة على المعاھدات، أو بالحریات »

وحقوق اإلنسان، أو باألحوال الشخصیة، والمصادقة علیھا من قبل مجلس نواب الشعب وغیر المخالفة للدستور بناء على قرارا

.المحكمة الدستوریة ویعتبر العرض على االستفتاء تخلیا عن حق الرد

وإذا أفضى االستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئیس الجمھوریة یختمھ ویأذن بنشره في أجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ



.اإلعالن عن نتائج االستفتاء

. »ویضبط القانون االنتخابي صیغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجھ

المصادقة على الفصل الواحد والثمانین 81 في صیغتھ النھائیة معّدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 178

.واحتفاظ 6 ورفض 3

:وفي ما یلي نصھ

لرئیس الجمھوریة، استثنائیا، خالل أجل الرد، أن یقرر العرض على االستفتاء مشاریَع القوانین المتعلقة بالموافقة على « 

المعاھدات، أو بالحریات وحقوق اإلنسان، أو باألحوال الشخصیة، والمصادق علیھا من قبل مجلس نواب الشعب. ویعتبر العرض

.على االستفتاء تخلیا عن حق الرد

وإذا أفضى االستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئیس الجمھوریة یختمھ ویأذن بنشره في أجل ال یتجاوز عشرة أیام من تاریخ اإلعالن

.عن نتائج االستفتاء

.« ویضبط القانون االنتخابي صیغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجھ

——–

المصادقة على الفصل الثاني والثمانین 82 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 149 ودون أي

احتفاظ أو رفض

:وفیما یلي نصھ

لرئیس الجمھوریة إذا تعذر علیھ القیام بمھامھ بصفة وقتیة أن یفوض سلطاتھ إلى رئیس الحكومة لمدة ال تزید عن ثالثین یوما قابلة

.للتجدید مرة واحدة

.ویعلم رئیس الجمھوریة رئیس مجلس نواب الشعب بتفویضھ المؤقت لسلطاتھ

——-

:المصادقة على الفصل 83 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة بإجماع الحاضرین 157، وفیما یلي نّصھ

عند الشغور الوقتي لمنصب رئیس الجمھوریة، ألسباب تحول دون تفویضھ سلطاتھ، تجتمع المحكمة الدستوریة فورا، وتقر »

.الشغور الوقتي، فیحل رئیس الحكومة محل رئیس الجمھوریة. وال یمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستین یوما

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستین یوما، أو في حالة تقدیم رئیس الجمھوریة استقالتھ كتابة إلى رئیس المحكمة الدستوریة، أو

في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو ألي سبب آخر من أسباب الشغور النھائي، تجتمع المحكمة الدستوریة فورا، وتقر الشغور

النھائي، وتبلغ ذلك إلى رئیس مجلس نواب الشعب الذي یتولى فورا مھام رئیس الجمھوریة بصفة مؤقتة ألجل أدناه خمسة

.« وأربعون یوما وأقصاه تسعون یوما

———

المصادقة على الفصل الرابع والثمانین 84 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 154 ودون احتفاظ

.ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

في حالة الشغور النھائي یؤدي القائم بمھام رئیس الجمھوریة الیمین الدستوریة أمام مجلس نواب الشعب، وعند االقتضاء أمام »

.« مكتبھ، أو أمام المحكمة الدستوریة في حالة حل المجلس

——–

المصادقة على الفصل الخامس والثمانین 85 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 159 واحتفاظ 2

و رفض وحید 1

:وفیما یلي نصھ

.یمارس القائم بمھام رئیس الجمھوریة خالل الشغور الوقتي أو النھائي، المھام الرئاسیة

.وال یحق لھ المبادرة باقتراح تعدیل الدستور، أو اللجوء إلى االستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب

.وخالل المدة الرئاسیة الوقتیة ینتخب رئیس جمھوریة جدید لمدة رئاسیة كاملة، كما ال یمكن تقدیم الئحة لوم ضد الحكومة

———–

المصادقة على الفصل 86 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة بموافقة 145 واحتفاظ 3 ورفض 5، وفیما یلي

:نّصھ

یتمتع رئیس الجمھوریة بحصانة قضائیة طیلة تولیھ الرئاسة، وتعلق في حقھ كافة آجال التقادم والسقوط، ویمكن استئناف »

.اإلجراءات بعد انتھاء مھامھ

.« ال یسأل رئیس الجمھوریة عن األعمال التي قام بھا في إطار أدائھ لمھامھ

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل السادس والثمانین 86 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 171 واحتفاظ

:4 ورفض 2 وفیما یلي نصھ

یتمتع رئیس الجمھوریة بالحصانة طیلة تولیھ الرئاسة، وتعلق في حقھ كافة آجال التقادم والسقوط، ویمكن استئناف اإلجراءات بعد

.انتھاء مھامھ

.ال یسأل رئیس الجمھوریة عن األعمال التي قام بھا في إطار أدائھ لمھامھ

——-

المصادقة على الفصل السابع والثمانین 87 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 158 واحتفاظ 7

.ورفض 5

:وفیما یلي نصھ

یمكن ألغلبیة أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بالئحة معللة إلعفاء رئیس الجمھوریة من أجل الخرق الجسیم للدستور »

ویوافق علیھا المجلس بأغلبیة الثلثین من أعضائھ وفي ھذه الصورة تقع اإلحالة إلى المحكمة الدستوریة للبت في ذلك. وال یمكن

للمحكمة الدستوریة أن تحكم في صورة اإلدانة إال بالعزل. وال یعفي ذلك من التتبعات الجزائیة عند االقتضاء. ویترتب على الحكم

.« بالعزل فقدانھ لحق الترشح ألي انتخابات أخرى



———

المصادقة على عنوان القسم الثاني « الحكومة » صلب باب السلطة التنفیذیة من الدستور

نتائج التصویت: نعم 169 – دون احتفاظ – ال 2

———-

المصادقة على الفصل الثامن والثمانین 88 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة معدال بموافقة 168 واحتفاظ 3 و

رفض 5

:وفیما یلي نصھ

تتكون الحكومة من رئیس ووزراء وكتابة دولة یختارھم رئیس الحكومة وبالتشاور مع رئیس الجمھوریة بالنسبة لوزارتي الخارجیة

.والدفاع

في أجل أسبوع من اإلعالن عن النتائج النھائیة لالنتخابات، یكلف رئیس الجمھوریة، مرشح الحزب أو االئتالف االنتخابي المتحصل

على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوین الحكومة خالل شھر یجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد

.المقاعد یعتمد للتكلیف عدد األصوات المتحصل علیھا

عند تجاوز األجل المحدد دون تكوین الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، یقوم رئیس الجمھوریة في

أجل عشرة أیام بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النیابیة لتكلیف الشخصیة األقدر من أجل تكوین حكومة في أجل

.أقصاه شھر

إذا مرت أربعة أشھر على التكلیف األول، ولم یمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئیس الجمھوریة الحق في حل

.مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشریعیة جدیدة في أجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون یوما

تعرض الحكومة موجز برنامج عملھا على مجلس نواب الشعب لنیل ثقة المجلس باألغلبیة المطلقة ألعضائھ. عند نیل الحكومة ثقة

.المجلس یتولى رئیس الجمھوریة فورا تسمیة رئیس الحكومة وأعضائھا

:یؤدي رئیس الحكومة وأعضاؤھا أمام رئیس الجمھوریة الیمین التالیة

.« أقسم باهللا العظیم أن أعمل بإخالص لخیر تونس وأن أحترم دستورھا وتشریعھا وأن أرعى مصالحھا وأن ألتزم بالوالء لھا »

———-

المصادقة على الفصل 89 من الدستور (باب السلطة التنفیذیة) في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 171 ودون احتفاظ ورفض

:1، وفیما یلي نّصھ

.یمنع الجمع بین عضویة الحكومة وعضویة مجلس نواب الشعب، ویضبط القانون االنتخابي كیفیة سد الشغور »

.« وال یجوز لرئیس الحكومة وال ألعضائھا ممارسة أیة مھنة أخرى

——–

.رفض المصادقة على الفصل التسعین 90 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل

.نتائج التصویت: نعم 93 واحتفاظ 7 ورفض 71

:وفیما یلي نصھ

.« یضبط رئیس الحكومة السیاسة العامة للدولة ویسھر على تنفیذھا »

العودة للفصل التسعین 90 ضمن باب السلطة التنفیذیة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة علیھ في صیغتھ

.النھائیة معّدال بموافقة 150 واحتفاظ 13 ورفض 14

:وفیما یلي نصھ

.« یضبط رئیس الحكومة السیاسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضیات الفصل 76، ویسھر على تنفیذھا »

——-

المصادقة على الفصل الحادي والتسعین 91 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 153 واحتفاظ 3

ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

:یختص رئیس الحكومة بـ

،ـإحداث وتعدیل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتھا وصالحیاتھا بعد مداولة مجلس الوزراء

ـ إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالتھ وذلك بالتشاور مع رئیس الجمھوریة إذا تعلق األمر بوزیر الخارجیة

،أو وزیر الدفاع

احداث أو تعدیل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح اإلداریة وضبط اختصاصاتھا وصالحیاتھا بعد مداولة مجلس-

،الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمھوریة فیكون إحداثھا أو تعدیلھا أو حذفھا باقتراح من رئیس الجمھوریة

،ـ إجراء التعیینات واإلعفاءات في الوظائف المدنیة العلیا، وتضبط الوظائف المدنیة العلیا بقانون

.ویعلم رئیس الحكومة رئیس الجمھوریة بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاتھ المذكورة

.یتصرف رئیس الحكومة في اإلدارة، ویبرم االتفاقیات الدولیة ذات الصبغة الفنیة

.وتسھر الحكومة على تنفیذ القوانین. ویمكن لرئیس الحكومة أن یفوض بعض صالحیاتھ للوزراء

.إذا تعذر على رئیس الحكومة ممارسة مھامھ بصفة وقتیة، یفوض سلطاتھ إلى أحد الوزراء

——–

المصادقة على الفصل الثاني والتسعین 92 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 126 واحتفاظ 17

.ورفض 23

:وفیما یلي نصھ

.رئیس الحكومة ھو رئیس مجلس الوزراء « 

.ینعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئیس الحكومة الذي یضبط جدول أعمالھ

یرأس رئیس الجمھوریة مجلس الوزراء وجوبا في مجاالت الدفاع، والعالقات الخارجیة، واألمن القومي المتعلق بحمایة الدولة

.والتراب الوطني من التھدیدات الداخلیة والخارجیة، ولھ أن یحضر ما عداھا من مجالس وزراء. وعند حضوره یرأس المجلس

.« یتم التداول في كل مشاریع القوانین بمجلس الوزراء



———

المصادقة على الفصل الثالث والتسعین 93 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 163 واحتفاظ 3

.ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

.یمارس رئیس الحكومة السلطة الترتیبیة العامة، ویصدر األوامر الفردیة التي یمضیھا بعد مداولة مجلس الوزراء « 

.وتسمى األوامر الصادرة عن رئیس الحكومة أوامر حكومیة

.یتم اإلمضاء المجاور لألوامر ذات الصبغة الترتیبیة من قبل كل وزیر معني

.« یتولى رئیس الحكومة تأشیر القرارات الترتیبیة التي یتخذھا الوزراء

——-

المصادقة على الفصل الرابع والتسعین 94 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 167 ودون احتفاظ

ورفض وحید 1

:وفیما یلي نصھ

.الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب

——–

المصادقة على الفصل الخامس والتسعین 95 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 160 واحتفاظ 1

.ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

.« لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن یتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابیة أو شفاھیة طبق ما یضبطھ النظام الداخلي للمجلس « 

——-

المصادقة على الفصل السادس والتسعین 96 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 157 واحتفاظ 8

ورفض 4

:وفیما یلي نصھ

یمكن التصویت على الئحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل یقدم لرئیس مجلس نواب الشعب من ثلث األعضاء على األقل. وال یقع

.التصویت على الئحة اللوم إال بعد مرور خمسة عشر یوما على إیداعھا لدى رئاسة المجلس

ویشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس، وتقدیم مرشح بدیل لرئیس الحكومة یصادق على

.ترشیحھ في نفس التصویت، ویتم تكلیفھ من قبل رئیس الجمھوریة بتكوین حكومة طبق أحكام الفصل 88

.في صورة عدم تحقق األغلبیة المذكورة، ال یمكن أن تقدم الئحة اللوم مجددا ضد الحكومة إال بعد مضي ستة أشھر

یمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل یقدم لرئیس المجلس من ثلث األعضاء على األقل،

.على أن یتم التصویت على سحب الثقة باألغلبیة المطلقة

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل السادس والتسعین 96 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 177 واحتفاظ

:2 ورفض وحید 1 وفیما یلي نصھ

یمكن التصویت على الئحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل یقدم لرئیس مجلس نواب الشعب من ثلث األعضاء على األقل. وال یقع

.التصویت على الئحة اللوم إال بعد مضّي خمسة عشر یوما على إیداعھا لدى رئاسة المجلس

ویشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس، وتقدیم مرشح بدیل لرئیس الحكومة یصادق على

.ترشیحھ في نفس التصویت، ویتم تكلیفھ من قبل رئیس الجمھوریة بتكوین حكومة طبق أحكام الفصل 88

.في صورة عدم تحقق األغلبیة المذكورة، ال یمكن أن تقدم الئحة اللوم مجددا ضد الحكومة إال بعد مضي ستة أشھر

یمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل یقدم لرئیس المجلس من ثلث األعضاء على األقل،

.على أن یتم التصویت على سحب الثقة باألغلبیة المطلقة

——

المصادقة على الفصل السابع والتسعین 97 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 156 واحتفاظ 2

.ورفض 3

:وفیما یلي نصھ

تعد استقالة رئیس الحكومة استقالة للحكومة بكاملھا. وتقدم االستقالة كتابة إلى رئیس الجمھوریة الذي یعلم بھا رئیس مجلس « 

.نواب الشعب

یمكن لرئیس الحكومة أن یطرح على مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطھا، ویتم التصویت

.باألغلبیة المطلقة ألعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم یجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقیلة

. » وفي الحالتین یكّلف رئیس الجمھوریة الشخصیة األقدر لتكوین حكومة طبق مقتضیات الفصل 88

——–

المصادقة على إضافة فصل توافقي إثر الفصل 97 ضمن باب السلطة التنفیذیة بموافقة 150 واحتفاظ 13 ورفض 7

:وفیما یلي نصھ

لرئیس الجمھوریة أن یطلب من مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطھا، مرتین على األكثر خالل

كامل المدة الرئاسیة، ویتم التصویت باألغلبیة المطلقة ألعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم یجدد المجلس الثقة في الحكومة

اعتبرت مستقیلة، وعندئذ یكلف رئیس الجمھوریة الشخصیة األقدر لتكوین حكومة في أجل أقصاه ثالثون یوما طبقا للفقرات األولى

.والخامسة والسادسة من الفصل 88

عند تجاوز األجل المحدد دون تكوین الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئیس الجمھوریة الحق

في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشریعیة سابقة ألوانھا في أجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون

.یوما

.وفي حالة تجدید المجلس الثقة في الحكومة، في المرتین، یعتبر رئیس الجمھوریة مستقیال

——-



المصادقة على الفصل الثامن والتسعین 98 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 159 واحتفاظ 1

ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

عند الشغور النھائي لمنصب رئیس الحكومة، ألي سبب عدا حالتي االستقالة وسحب الثقة، یكلف رئیس الجمھوریة مرشح الحزب

أو االئتالف الحاكم بتكوین حكومة خالل شھر. وعند تجاوز األجل المذكور دون تكوین الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على

.الثقة، یكلف رئیس الجمھوریة الشخصیة األقدر لیتولى تكوین حكومة تتقدم لنیل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88

تواصل الحكومة المنتھیة مھامھا تصریف األعمال تحت إشراف عضو منھا یختاره مجلس الوزراء ویسمیھ رئیس الجمھوریة إلى

.حین مباشرة الحكومة الجدیدة مھامھا

——-

المصادقة على الفصل التاسع والتسعین 99 ضمن باب السلطة التنفیذیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 149 واحتفاظ 14

.ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة إلى المحكمة الدستوریة التي تبت في النزاع في « 

.« أجل أسبوع بناء على طلب یرفع إلیھا من أحرص الطرفین

——–

.المصادقة على عنوان الباب الخامس « السلطة القضائیة » في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 162 واحتفاظ 4 ورفض 3

——–

.المصادقة على الفصل المائة 100 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 178 واحتفاظ 6 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلویة الدستور، وسیادة القانون، وحمایة الحقوق والحریات « 

.« القاضي مستقل ال سلطان علیھ في قضائھ لغیر القانون

———

المصادقة على الفصل الواحد والمائة 101 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 182 واحتفاظ 3

.ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

.« یشترط في القاضي الكفاءة. ویجب علیھ االلتزام بالحیاد والنزاھة، وكل إخالل منھ في أدائھ لواجباتھ موجب للمساءلة « 

——–

المصادقة على الفصل الثاني والمائة 102 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 182 واحتفاظ 2

ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

یتمتع القاضي بحصانة جزائیة، وال یمكن تتبعھ أو إیقافھ ما لم ترفع عنھ، وفي حالة التلبس یجوز إیقافھ وإعالم مجلس القضاء

.الراجع إلیھ بالنظر الذي یبت في مطلب رفع الحصانة

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثاني بعد المائة 102 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 163 واحتفاظ

:10 ورفض 5 وفیما یلي نصھ

یتمتع القاضي بحصانة جزائیة، وال یمكن تتبعھ أو إیقافھ ما لم ترفع عنھ، وفي حالة التلبس بجریمة یجوز إیقافھ وإعالم مجلس

.القضاء الراجع إلیھ بالنظر الذي یبت في مطلب رفع الحصانة

——–

:المصادقة على مقترح إضافة فصل جدید صلب باب السلطة القضائیة بالدستور (یلي الفصل 102) فیما یلي نّصھ

.المحاماة مھنة حّرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحریات »

.« یتمّتع المحامي بالضمانات القانونیة التي تكفل حمایتھ وتمّكنھ من تأدیة مھامھ

نتائج التصویت: نعم 158 – احتفاظ 17 – رفض 8

————

المصادقة على عنوان القسم األول من باب السلطة القضائیة وھو « قسم القضاء العدلي واإلداري والمالي » بموافقة 181

واحتفاظ وحید 1 ودون رفض

——–

المصادقة على مقترح إضافة فقرة ثانیة جدیدة بالفصل الثالث والمائة 103 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم القضاء العدلي

.واإلداري والمالي ) بموافقة 109 واحتفاظ 3 ورفض 1

:وفیما یلي نصھا

وتتم التعیینات في الوظائف العلیا القضائیة بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزیر العدل ویضبط القانون ھذه »

.« الوظائف

رفض المصادقة على الفصل الثالث والمائة 103 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم القضاء العدلي واإلداري والمالي ) في صیغتھ

.النھائیة معّدال

.نتائج التصویت موافقة 98 واحتفاظ 12 ورفض 13

 :وفیما یلي نصھ

یسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس األعلى للقضاء « 

.« وتتم التعیینات في الوظائف العلیا القضائیة بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزیر العدل ویضبط القانون ھذه الوظائف



العودة للفصل الثالث بعد المائة 103 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم القضاء العدلي واإلداري والمالي ) بمقتضى الفصل 93

.من النظام الداخلي. والمصادقة علیھ في صیغتھ النھائیة وفق تعدیل توافقي بموافقة 129 واحتفاظ 37 ورفض 18

:وفیما یلي نصھ

.یسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس األعلى للقضاء « 

یسّمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئیس الحكومة، بناء على ترشیح حصري من المجلس األعلى للقضاء، ویضبط

.« القانون الوظائف القضائیة السامیة

———

المصادقة على الفصل الرابع بعد المائة 104 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 181 واحتفاظ 4

ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

ال ینقل القاضي دون رضاه، وال یعزل، كما ال یمكن إیقافھ عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسلیط عقوبة تأدیبیة علیھ، إال في الحاالت

.وطبق الضمانات التي یضبطھا القانون، وبموجب قرار معّلل من المجلس األعلى للقضاء

——-

المصادقة على الفصل الخامس بعد المائة 105 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم القضاء العدلي واإلداري والمالي) في صیغتھ

.النھائیة معّدال بموافقة 179 واحتفاظ 10 ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

.لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء « 

.حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وییسر القانون اللجوء إلى القضاء ویكفل لغیر القادرین مالیا اإلعانة العدلیة

.ویضمن القانون التقاضي على درجتین

. » جلسات المحاكم علنیة إال إذا اقتضى القانون سریتھا وال یكون التصریح بالحكم إال في جلسة علنیة

——–

المصادقة على الفصل السادس بعد المائة 106 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 190 واحتفاظ

5 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.یحّجر كل تدخل في سیر القضاء

——-

المصادقة على تعدیل الفصل السابع بعد المائة 107 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم القضاء العدلي واإلداري والمالي ) بموافقة

.128 واحتفاظ 15 ورفض 52

:وینص على تعدیل الفقرة الثانیة على النحو التالي

المحاكم العسكریة محاكم متخصصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكریة. ویضبط القانون اختصاصھا وتركیبتھا وتنظیمھا « 

.« واإلجراءات المتبعة أمامھا والنظام األساسي لقضاتھا

رفض المصادقة على الفصل السابع بعد المائة 107 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم القضاء العدلي واإلداري والمالي ) في

 صیغتھ النھائیة معّدال

.نتائج التصویت:نعم19 واحتفاظ 38 ورفض 138

 :وفیما یلي نصھ

تحدث أصناف المحاكم بقانون. ویمنع إحداث محاكم استثنائیة، أو سّن إجراءات استثنائیة من شأنھا المساس بمبادئ المحاكمة « 

.العادلة

المحاكم العسكریة محاكم متخّصصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكریة. ویضبط القانون اختصاصھا وتركیبتھا وتنظیمھا

.« واإلجراءات المتبعة أمامھا والنظام األساسي لقضاتھا

العودة إلى الفصل السابع بعد المائة 107 ضمن باب السلطة القضائیة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة علیھ

في صیغتھ النھائیة وفق تعدیل توافقي بموافقة 128 واحتفاظ 20 ورفض 28

:وفیما یلي نصھ

تحدث أصناف المحاكم بقانون. ویمنع إحداث محاكم استثنائیة، أو سن إجراءات استثنائیة من شأنھا المساس بمبادئ المحاكمة

.العادلة

المحاكم العسكریة محاكم متخصصة في الجرائم العسكریة وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكریین. ویضبط القانون

.اختصاصھا وتركیبتھا وتنظیمھا واإلجراءات المتبعة أمامھا والنظام األساسي لقضاتھا

——–

رفض المصادقة على الفصل الثامن بعد المائة 108 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل

حیث كانت نتائج التصویت:33 نعم، 41 احتفاظ، 119 رفض

:وفیما یلي نصھ

.تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب، ویحجر االمتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا دون موجب قانوني

العودة إلى الفصل الثامن بعد المائة 108 ضمن باب السلطة القضائیة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة علیھ في

صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 134 واحتفاظ 13 ورفض 52

:وفیما یلي نصھ

.تصدر األحكام باسم الشعب، ویحّجر االمتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا دون موجب قانوني

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثماني بعد المائة 108 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 170

:واحتفاظ 5 ورفض 2 وفیما یلي نصھ

.تصدر األحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئیس الجمھوریة. ویحّجر االمتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا دون موجب قانوني



——-

المصادقة على عنوان الفرع األول من القسم األول من باب السلطة القضائیة وھو «  المجلس األعلى للقضاء » بموافقة 159

.واحتفاظ 11 ورفض 7

 ——

المصادقة على تعدیل توافقي للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائیة بموافقة 156 واحتفاظ 13 ورفض 21

:وینص على تعدیل الفقرة الثانیة على النحو التالي

یتركب كل ھیكل من ھذه الھیاكل في ثلثیھ من قضاة أغلبھم منتخبون وبقیتھم معینون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غیر القضاة »

.« من المستقّلین من ذوي االختصاص، على أن تكون أغلبیة أعضاء ھذه الھیاكل من المنتخبین

المصادقة على مقترح تعدیل ثان للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائیة بموافقة 138 واحتفاظ 22 ورفض

31 وینص على اضافة العبارة التالیة في آخر الفقرة الثانیة وھي « ویباشر األعضاء المنتخبون مھامھم لفترة واحدة مدتھا ست

.« سنوات

——-

المصادقة على الفصل التاسع بعد المائة ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 135 واحتفاظ 18 ورفض

38.

:وینص على ما یلي

یتكون المجلس األعلى للقضاء من أربعة ھیاكل ھي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء اإلداري، ومجلس القضاء المالي،

.وھیئة المجالس القضائیة

یتركب كل ھیكل من ھذه الھیاكل في ثلثیھ من قضاة أغلبھم منتخبون وبقیتھم معینون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غیر القضاة

من المستقّلین من ذوي االختصاص، على أن تكون أغلبیة أعضاء ھذه الھیاكل من المنتخبین. ویباشر األعضاء المنتخبون مھامھم

.لفترة واحدة مدتھا ست سنوات

.ینتخب المجلس األعلى للقضاء رئیسا لھ من بین أعضائھ من القضاة األعلى رتبة

.یضبط القانون اختصاص كل ھیكل من ھذه الھیاكل األربعة، وتركیبتھ، وتنظیمھ، واإلجراءات المتبعة أمامھ

العودة للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائیة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة على تعدیل

الفقرة األولى بتعویض « ھیئة المجالس القضائیة » ب »الجلسة العامة للمجالس القضائیة الثالثة » بموافقة 150 واحتفاظ 17

. ورفض 9

العودة للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائیة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي في

.صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 147 واحتفاظ 24 ورفض 8

:وینص على ما یلي

یتكون المجلس األعلى للقضاء من أربعة ھیاكل ھي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء اإلداري، ومجلس القضاء المالي،

.والجلسة العامة للمجالس القضائیة الثالثة

یتركب كل ھیكل من ھذه الھیاكل في ثلثیھ من قضاة أغلبھم منتخبون وبقیتھم معینون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غیر القضاة

من المستقّلین من ذوي االختصاص، على أن تكون أغلبیة أعضاء ھذه الھیاكل من المنتخبین. ویباشر األعضاء المنتخبون مھامھم

.لفترة واحدة مدتھا ست سنوات

.ینتخب المجلس األعلى للقضاء رئیسا لھ من بین أعضائھ من القضاة األعلى رتبة

.یضبط القانون اختصاص كل ھیكل من ھذه الھیاكل األربعة، وتركیبتھ، وتنظیمھ، واإلجراءات المتبعة أمامھ

——

المصادقة على الفصل العاشر بعد المائة 110 ضمن باب السلطة القضائیة (فرع المجلس األعلى للقضاء ) في صیغتھ النھائیة

.دون تعدیل بموافقة 180 واحتفاظ 4 ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

یتمتع المجلس األعلى للقضاء باالستقالل اإلداري والمالي والتسییر الذاتي، ویعّد مشروع میزانیتھ ویناقشھ أمام اللجنة « 

.« المختصة بمجلس نواب الشعب

——

المصادقة على الفصل الحادي عشر بعد المائة 111 ضمن باب السلطة القضائیة (فرع المجلس األعلى للقضاء ) في صیغتھ

.النھائیة معّدال بموافقة 176 واحتفاظ 6 ورفض 7

:وفیما یلي نصھ

یضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سیر القضاء واحترام استقاللھ. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائیة الثالثة « 

اإلصالحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاریع القوانین المتعلقة بالقضاء التي تعرض علیھ وجوبا، ویبّت كل من المجالس

.الثالثة في المسار المھني للقضاة وفي التأدیب

یعّد المجلس األعلى للقضاء تقریرا سنویا یحیلھ إلى كل من رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة في أجل

.أقصاه شھر جویلیة من كل سنة ویتم نشره

.« یناقش مجلس نواب الشعب التقریر السنوي في مفتتح كل سنة قضائیة في جلسة عامة للحوار مع المجلس األعلى للقضاء

——-

المصادقة على عنوان الفرع الثاني من القسم األول من باب السلطة القضائیة وھو « القضاء العدلي » بموافقة 186 ودون

احتفاظ أو رفض

——-

المصادقة على الفصل الثاني عشر بعد المائة 112 ضمن باب السلطة القضائیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 185 و احتفاظ

4 ودون رفض



:وفیما یلي نصھ

.یتكون القضاء العدلي من محكمة تعقیب، ومحاكم درجة ثانیة، ومحاكم درجة أولى

النیابة العمومیة جزء من القضاء العدلي، وتشملھا الضمانات المكفولة لھ بالدستور. ویمارس قضاة النیابة العمومیة مھامھم في

.إطار السیاسة الجزائیة للدولة طبق اإلجراءات التي یضبطھا القانون

تعّد محكمة التعقیب تقریرا سنویا تحیلھ إلى كل من رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس نواب الشعب، ورئیس الحكومة، ورئیس

.المجلس األعلى للقضاء، ویتم نشره

.یضبط القانون تنظیم القضاء العدلي، واختصاصاتھ، واإلجراءات المتعبة لدیھ، والنظام األساسي الخاص بقضاتھ

——-

المصادقة على الفصل الثالث عشر بعد المائة 113 ضمن باب السلطة القضائیة (فرع القضاء اإلداري) في صیغتھ النھائیة دون

.تعدیل بموافقة 189 ودون احتفاظ ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.یتكون القضاء اإلداري من محكمة إداریة علیا، ومحكم إداریة استئنافیة، ومحاكم إداریة ابتدائیة « 

.یختص القضاء اإلداري بالنظر في تجاوز اإلدارة سلطتھا، وفي النزاعات اإلداریة، ویمارس وظیفة استشاریة طبق القانون

تعّد المحكمة اإلداریة العلیا تقریرا سنویا تحیلھ إلى كل من رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس نواب الشعب، ورئیس الحكومة،

.ورئیس المجلس األعلى للقضاء، ویتم نشره

.« یضبط القانون تنظیم القضاء اإلداري، واختصاصاتھ، واإلجراءات المتبعة لدیھ، والنظام األساسي الخاص بقضاتھ

——-

المصادقة على الفصل الرابع عشر بعد المائة 114 ضمن باب السلطة القضائیة (فرع القضاء المالي ) في صیغتھ النھائیة دون

.تعدیل بموافقة 188 واحتفاظ 1 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.یتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف ھیئاتھا « 

تختّص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصّرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعیة والنجاعة والشفافیة، وتقضي في حسابات

المحاسبین العمومیین، وتقّیم طرق التصرف وتزجر األخطاء المتعلقة بھ، وتساعد السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة على رقابة

.تنفیذ قوانین المالیة وغلق المیزانیة

تعّد محكمة المحاسبات تقریرا سنویا عاما تحیلھ إلى كل من رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس نواب الشعب، ورئیس الحكومة،

.ورئیس المجلس األعلى للقضاء، ویتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند االقتضاء تقاریر خصوصیة یمكن نشرھا

.« یضبط القانون تنظیم محكمة المحاسبات، واختصاصاتھا، واإلجراءات المتبعة لدیھا، والنظام األساسي الخاص بقضاتھا

——

المصادقة على عنوان القسم الثاني من باب السلطة القضائیة وھو « المحكمة الدستوریة » بموافقة 188 ودون احتفاظ أو رفض

——

المصادقة على الفصل الخامس عشر بعد المائة 115 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة ) في صیغتھ النھائیة

.معّدال بموافقة 189 واحتفاظ 3 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

المحكمة الدستوریة ھیئة قضائیة مستقلة تترّكب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثالثة أرباعھم من المختصین في « 

.القانون الذین ال تقل خبرتھم عن عشرین سنة

یعین كل من رئیس الجمھوریة، ومجلس نواب الشعب، والمجلس األعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن یكون ثالثة أرباعھم من

.المختصین في القانون. ویكون التعیین لفترة واحدة مّدتھا تسع سنوات

یجّدد ثلث أعضاء المحكمة الدستوریة كّل ثالث سنوات، ویسّد الشغور الحاصل في تركیبة المحكمة بالطریقة المعتمدة عند تكوینھا

.مع مراعاة جھة التعیین واالختصاص

.« ینتخب أعضاء المحكمة من بینھم رئیسا ونائبا لھ من المختصین في القانون

——-

المصادقة على الفصل السادس عشر بعد المائة 116 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة ) في صیغتھ النھائیة

.دون تعدیل بموافقة 191 واحتفاظ 2 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.« یحجر الجمع بین عضویة المحكمة الدستوریة ومباشرة أي وظائف أو مھام أخرى « 

——-

المصادقة على الفصل السابع عشر بعد المائة 117 ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة) في صیغتھ النھائیة

:معّدال بموافقة 191 واحتفاظ 1 ودون رفض وینص على ما یلي

:تختص المحكمة الدستوریة دون سواھا بمراقبة دستوریة

،مشاریع القوانین بناء على طلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس الحكومة أو ثالثین عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب –

مشاریع القوانین الدستوریة التي یعرضھا علیھا رئیس مجلس نوابالشعب حسبما ھو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام –

،إجراءات تعدیل الدستور

،المعاھدات التي یعرضھا علیھا رئیس الجمھوریة قبل ختم مشروع قانون الموافقة علیھا –

القوانین التي تحیلھا علیھا المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستوریة بطلب من أحد الخصوم في الحاالت وطبق اإلجراءات التي –

،یضبطھا القانون

.النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي یعرضھ علیھ رئیس المجلس –

.كما تتولى المھام األخرى التي أسندھا إلیھا الدستور

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل السابع عشر بعد المائة 117 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 182

:واحتفاظ 4 ورفض 2 وفیما یلي نصھ

:تختص المحكمة الدستوریة دون سواھا بمراقبة دستوریة

EN CONTINU >
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CAN HandBall Alger 2014 – Tunisie-Egypte: Les déclarations

Tunisie: Ennahdha émet des réserves sur le principe de la majorité des deux tiers

http://directinfo.webmanagercenter.com/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/01/22/can-handball-alger-2014-tunisie-egypte-les-declarations/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/01/22/tunisie-ennahdha-emet-des-reserves-sur-le-principe-de-la-majorite-des-deux-tiers/


مشاریع القوانین بناء على طلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس الحكومة أو ثالثین عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب ُیرفع –

إلیھا في أجل أقصاه سبعة أیام من تاریخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاریخ مصادقتھ على مشروع قانون في

 ،صیغة معّدلة بعد أن تّم رّده من قبل رئیس الجمھوریة

مشاریع القوانین الدستوریة التي یعرضھا علیھا رئیس مجلس نواب الشعب حسبما ھو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام –

،إجراءات تعدیل الدستور

.المعاھدات التي یعرضھا علیھا رئیس الجمھوریة قبل ختم مشروع قانون الموافقة علیھا-

القوانین التي تحیلھا علیھا المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستوریة بطلب من أحد الخصوم في الحاالت وطبق اإلجراءات التي یقرھا-

.القانون

.النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي یعرضھ علیھا رئیس المجلس-

.كما تتولى المھام األخرى المسندة إلیھا بمقتضى الدستور

———

المصادقة على الفصل الثامن عشر بعد المائة 118 من الدستور ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة) في صیغتھ

النھائیة دون تعدیل بموافقة 112 واحتفاظ 17 ورفض 38، وفیما یلي نّصھ:

« تصدر المحكمة الدستوریة قراراتھا باألغلبیة، ویكون صوت الرئیس مرجحا عند تساوي األصوات. وتكون قراراتھا معّللة وملزمة

لجمیع السلطات، وتنشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ».

المصادقة على الفصل الثامن عشر بعد المائة 118 في صیغتھ النھائیة معّدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 167

.واحتفاظ 14 ورفض 3

:وفیما یلي نصھ

.تصدر المحكمة قرارھا في أجل خمسة وأربعین یوما من تاریخ الطعن بعدم الدستوریة وباألغلبیة المطلقة ألعضائھا « 

ینص قرار المحكمة على أن األحكام موضوع الطعن دستوریة أو غیر دستوریة. ویكون قرارھا معّلال وملزما لجمیع السلطات،

.وینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

في صورة انقضاء األجل المقرر بالفقرة األولى دون إصدار المحكمة لقرارھا، تعتبر متخّلیة عن النظر في دستوریة مشروع

.« القانون

——-

المصادقة على الفصل التاسع عشر بعد المائة 119 من الدستور ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة) في صیغتھ

النھائیة دون تعدیل بموافقة 162 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفیما یلي نّصھ:

« یحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئیس الجمھوریة ومنھ إلى مجلس نواب الشعب للنظر فیھ ثانیة وتعدیلھ طبقا لقرار

المحكمة الدستوریة. وعلى

رئیس الجمھوریة قبل ختمھ إرجاعھ إلى المحكمة الدستوریة للنظر في دستوریتھ خالل شھر ».

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل التاسع عشر بعد المائة 119 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 169

:واحتفاظ 16 ورفض 2 وفیما یلي نصھ

ُیحال مشروع القانون غیر الدستوري إلى رئیس الجمھوریة ومنھ إلى مجلس نواب الشعب للتداول فیھ ثانیة طبقا لقرار المحكمة

.الدستوریة. وعلى رئیس الجمھوریة قبل ختمھ إرجاعھ إلى المحكمة الدستوریة للنظر في دستوریتھ

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صیغة معّدلة إثر رّده، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوریتھ أو

.اعتبرت متخلیة في شأنھ، فإن رئیس الجمھوریة یحیلھ وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستوریة

——-

المصادقة على الفصل العشرین بعد المائة 120 من الدستور ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة) في صیغتھ

:النھائیة دون تعدیل بموافقة 162 واحتفاظ 3 ودون أي رفض، وفیما یلي نّصھ

عند تعھد المحكمة الدستوریة تبعا لدفع بعدم دستوریة قانون، فإن نظرھا یقتصر على المطاعن التي تمت إثارتھا، وتبّت فیھا »

.خالل ثالثة أشھر قابلة للتمدید لنفس المدة مرة واحدة، ویكون ذلك بقرار معلل

.« إذا قضت المحكمة الدستوریة بعدم الدستوریة فإّنھ یتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت بھ

——-

المصادقة على الفصل الواحد والعشرین بعد المائة 121 من الدستور ضمن باب السلطة القضائیة (قسم المحكمة الدستوریة) في

:صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفیما یلي نّصھ

.« یضبط القانون تنظیم المحكمة الدستوریة واإلجراءات المتبعة لدیھا والضمانات التي یتمتع بھا أعضاؤھا »

——

العودة للفصل الثاني والعشرین بعد المائة 122 ضمن باب الھیئات الدستوریة المستقلة 122 بمقتضى الفصل 93 من النظام

الداخلي والمصادقة على تعدیل توافقي للفصل بموافقة 177 واحتفاظ 4 ورفض 1

:وینص على مایلي

.تعمل الھیئات الدستوریة المستقلة على دعم الدیمقراطیة. وعلى كافة مؤسسات الدولة تیسیر عملھا

تتمتع ھذه الھیئات بالشخصیة القانونیة واالستقاللیة اإلداریة والمالیة، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبیة معززة، وترفع

.إلیھ تقریرا سنویا یناقش بالنسبة إلى كل ھیئة في جلسة عامة مخصصة للغرض

.یضبط القانون تركیبة ھذه الھیئات والتمثیل فیھا وطرق انتخابھا وتنظیمھا وسبل مساءلتھا

——-

المصادقة على الفصل الثالث والعشرین بعد المائة 123 ضمن باب الھیئات الدستوریة المستقلة ( قسم ھیئة االنتخابات ) في

.صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 173 واحتفاظ 4 ورفض 3

:وفیما یلي نصھ

تتولى ھیئة االنتخابات إدارة وتنظیم االنتخابات واالستفتاءات، واإلشراف علیھا في جمیع مراحلھا، وتضمن سالمة المسار « 

.االنتخابي ونزاھتھ وشفافیتھ، وتصّرح بالنتائج



.تتمتع الھیئة بالسلطة الترتیبیة في مجال اختصاصھا

تتركب الھیئة من تسعة أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة، مّدتھا سّت سنوات،

.« ویجّدد ثلث أعضائھا كل سنتین

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثالث والعشرین بعد المائة 123 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 175

:واحتفاظ 3 ورفض 1 وفیما یلي نصھ

تتولى ھیئة االنتخابات إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظیمھا، واإلشراف علیھا في جمیع مراحلھا، وتضمن سالمة المسار

.االنتخابي ونزاھتھ وشفافیتھ، وتصّرح بالنتائج

.تتمتع الھیئة بالسلطة الترتیبیة في مجال اختصاصھا

تتركب الھیئة من تسعة أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة، مّدتھا سّت سنوات،

.ویجّدد ثلث أعضائھا كل سنتین

——

المصادقة على تعدیل توافقي لعنوان القسم الثاني من باب الھیئات الدستوریة المستقلة یتمثل في إعادة تسمیة « ھیئة اإلعالم » بـ

. » ھیئة االتصال السمعي البصري » بموافقة 160 واحتفاظ 13 ورفض 14

—————

العودة للفصل الرابع والعشرین بعد المائة 124 ضمن باب الھیئات الدستوریة المستقلة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي

والمصادقة علیھ في صیغتھ النھائیة معّدال بصفة توافقیة بموافقة 187 واحتفاظ 3 ورفض 1

.وفیما یلي نصھ

تتولى ھیئة االتصال السمعي البصري تعدیل قطاع االتصال السمعي البصري وتطویره، وتسھر على ضمان حریة التعبیر واإلعالم،

.وعلى ضمان إعالم تعددي نزیھ

.تتمتع الھیئة بسلطة ترتیبیة في مجال اختصاصھا وتستشار وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بھذا المجال

تتكون الھیئة من تسعة أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة، مدتھا ست سنوات،

.ویجدد ثلث أعضائھا كل سنتین

———–

المصادقة على عنوان القسم الثالث من باب الھیئات الدستوریة المستقلة كالتالي: « ھیئة حقوق اإلنسان  » بموافقة 188

.واحتفاظ 1 ودون رفض

——–

المصادقة على الفصل الخامس والعشرین بعد المائة 125 ضمن باب الھیئات الدستوریة المستقلة (قسم ھیئة حقوق اإلنسان) في

.صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 183 واحتفاظ 2 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

تراقب ھیئة حقوق اإلنسان احترام الحریات وحقوق اإلنسان، وتعمل على تعزیزھا، وتقترح ما تراه لتطویر منظومة حقوق « 

.اإلنسان، وتستشار وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بمجال اختصاصھا

.تحقق الھیئة في حاالت انتھاك حقوق اإلنسان لتسویتھا أو إحالتھا على الجھات المعنیة

.« تتكون الھیئة من أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة، مدتھا سّت سنوات

——–

المصادقة على الصیغة النھائیة لعنوان القسم الرابع من باب الھیئات الدستوریة المستقلة كالتالي: « ھیئة التنمیة المستدامة

.وحقوق األجیال القادمة  » بموافقة 176 واحتفاظ 5 ورفض 1

——

المصادقة على الفصل السادس والعشرین بعد المائة 126 ضمن باب الھیئات الدستوریة المستقلة (قسم ھیئة التنمیة المستدامة

.وحقوق األجیال القادمة) في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 149 واحتفاظ 11 ورفض 23

:وفیما یلي نصھ

تستشار ھیئة التنمیة المستدامة وحقوق األجیال القادمة وجوبا في مشاریع القوانین المتعلقة بالمسائل االقتصادیة واالجتماعیة « 

.والبیئیة وفي مخططات التنمیة. وللھیئة أن تبدي رأیھا في المسائل المتصلة بمجال اختصاصھا

.« تتكون الھیئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاھة یباشرون مھامھم لفترة واحدة مدتھا سّت سنوات

——-

المصادقة على الصیغة النھائیة لعنوان القسم الخامس من باب الھیئات الدستوریة المستقلة كالتالي: « ھیئة الحوكمة الرشیدة

.ومكافحة الفساد  » بموافقة 184 واحتفاظ 2 ورفض 2

——-

المصادقة على الفصل السابع والعشرین بعد المائة 127 ضمن باب الھیئات الدستوریة المستقلة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة

190 واحتفاظ 5 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

ُتسھم ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد في سیاسات الحوكمة الرشیدة ومنع الفساد ومكافحتھ ومتابعة تنفیذھا ونشر ثقافتھا،

.وتعّزز مبادئ الشفافیة والنزاھة والمساءلة

.تتولى الھیئة رصد حاالت الفساد في القطاعین العام والخاص، والتقصي فیھا، والتحقق منھا، وإحالتھا على الجھات المعنیة

.تستشار الھیئة وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بمجال اختصاصھا

.للھیئة أن تبدي رأیھا في النصوص الترتیبیة العامة المتصلة بمجال اختصاصھا

تتكون الھیئة من أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة یباشرون مھامھم لفترة واحدة مدتھا ست سنوات ویجّدد ثلث

.أعضائھا كل سنتین

——



المصادقة على الصیغة النھائیة لعنوان الباب السابع من الدستور كالتالي: « السلطة المحلیة » بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون

رفض.

——-

المصادقة على الفصل الثامن والعشرین بعد المائة 128 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 162

ودون احتفاظ ودون رفض.

وفیما یلي نصھ:

 » تقوم السلطة المحلیة على أساس الالمركزیة.

تتجسد الالمركزیة في جماعات محلیة، تتكون من بلدیات وجھات وأقالیم، یغطي كل صنف منھا كامل تراب الجمھوریة وفق تقسیم

یضبطھ القانون.

یمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصیة من الجماعات المحلیة ».

——-

ٍالمصادقة على الفصل التاسع والعشرین بعد المائة 129 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 159

واحتفاظ 1 ودون رفض.

وفیما یلي نصھ:

 » تتمتع الجماعات المحلیة بالشخصیة القانونیة، وباالستقاللیة اإلداریة والمالیة، وتدیر المصالح المحلیة وفقا لمبدأ التدبیر

الحر ».

——–

المصادقة على الفصل الثالثین بعد المائة 130 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 158 ودون

.احتفاظ ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.تدیر الجماعات المحلیة مجالس منتخبة »

.تنتخب المجالس البلدیة والجھویة انتخابا عاما حرا مباشرا سریا نزیھا وشفافا

.تنتخب مجالس األقالیم من قبل أعضاء المجالس البلدیة والجھویة

.« یضمن القانون االنتخابي تمثیلیة الشباب في مجالس الجماعات المحلیة

——–

المصادقة على الفصل الحادي والثالثین بعد المائة 131   ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 173

واحتفاظ 1 ودون رفض.

وفیما یلي نصھ:

 » تتمتع الجماعات المحلیة بصالحیات ذاتیة وصالحیات مشتركة مع السلطة المركزیة وصالحیات منقولة منھا.

توزع الصالحیات المشتركة والصالحیات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفریع.

تتمتع الجماعات المحلیة بسلطة ترتیبیة في مجال ممارسة صالحیاتھا، وتنشر قراراتھا الترتیبیة في جریدة رسمیة للجماعات

المحلیة ».

————

المصادقة على الفصل الثاني والثالثین بعد المائة 132 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 175

واحتفاظ 2 ورفض 1

وفیما یلي نصھ:

للجماعات المحلیة موارد ذاتیة، وموارد محالة إلیھا من السلطة المركزیة، وتكون ھذه الموارد مالئمة للصالحیات المسندة إلیھا

قانونا.

كل إحداث لصالحیات أو نقل لھا من السلطة المركزیة إلى الجماعات المحلیة، یكون مقترنا بما یناسبھ من موارد.

یتم تحدید النظام المالي للجماعات المحلیة بمقتضى القانون.

——–

المصادقة على الفصل الثالث والثالثین بعد المائة 133 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 177

.واحتفاظ 2 ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

.تتكفل السلطة المركزیة بتوفیر موارد إضافیة للجماعات المحلیة تكریسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلیة التسویة والتعدیل « 

.« تعمل السلطة المركزیة على بلوغ التكافؤ بین الموارد واألعباء المحلیة

المصادقة على الصیغة النھائیة للفصل الثالث والثالثین بعد المائة 133 معدال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة

:165 واحتفاظ 12 ورفض 9 وفیما یلي نصھ

.تتكفل السلطة المركزیة بتوفیر موارد إضافیة للجماعات المحلیة تكریسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلیة التسویة والتعدیل

.تعمل السلطة المركزیة على بلوغ التكافؤ بین الموارد واألعباء المحلیة

.یمكن تخصیص نسبة من المداخیل المتأتیة من استغالل الثروات الطبیعیة للنھوض بالتنمیة الجھویة على المستوى الوطني

——

المصادقة على الفصل الرابع والثالثین بعد المائة 134 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 182

ودون احتفاظ أو رفض

:وفیما یلي نصھ

للجماعات المحلیة في إطار المیزانیة المصادق علیھا حریة التصرف في مواردھا حسب قواعد الحوكمة الرشیدة وتحت رقابة

.القضاء المالي

——-

المصادقة على الفصل الخامس والثالثین بعد المائة 135 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 174



.واحتفاظ 3 ورفض 2

:وفیما یلي نصھ

.« تخضع الجماعات المحلیة فیما یتعلق بشرعیة أعمالھا للرقابة الالحقة « 

——

المصادقة على الفصل السادس والثالثین بعد المائة 136 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 182

ودون احتفاظ ورفض وحید 1

وفیما یلي نصھ:

تعتمد الجماعات المحلیة آلیات الدیمقراطیة التشاركیة، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسھام أوسع للمواطنین والمجتمع

المدني في إعداد برامج التنمیة والتھیئة الترابیة ومتابعة تنفیذھا طبقا لما یضبطھ القانون.

—–

المصادقة على الفصل السابع والثالثین بعد المائة 137 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 170

.واحتفاظ 4 ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

.یمكن للجماعات المحلیة أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فیما بینھا لتنفیذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة « 

.كما یمكن للجماعات المحلیة ربط عالقات خارجیة للشراكة والتعاون الالمركزي

.« یضبط القانون قواعد التعاون والشراكة

——-

المصادقة على الفصل الثامن والثالثین بعد المائة 138 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة معّدال بموافقة 148 واحتفاظ

17 ورفض 22

:وفیما یلي نصھ

.المجلس األعلى للجماعات المحلیة ھیكل تمثیلي لمجالس الجماعات المحلیة مقره خارج العاصمة

ینظر المجلس األعلى للجماعات المحلیة في المسائل المتعلقة بالتنمیة والتوازن بین الجھات، ویبدي الرأي في مشاریع القوانین

.المتعلقة بالتخطیط والمیزانیة والمالیة المحلیة، ویمكن دعوة رئیسھ لحضور مداوالت مجلس نواب الشعب

.تضبط تركیبة المجلس األعلى للجماعات المحلیة ومھامھ بقانون

 ——

المصادقة على الفصل التاسع والثالثین بعد المائة 139 ضمن باب السلطة المحلیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 175

واحتفاظ 2 ورفض 1.

وفیما یلي نصھ:

 » یبت القضاء اإلداري في جمیع النزاعات المتعلقة بتنازع االختصاص التي تنشأ فیما بین الجماعات المحلیة، وبین السلطة

المركزیة والجماعات المحلیة ».

——

المصادقة على عنوان الباب الثامن من الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل وھو باب « تعدیل الدستور » بموافقة 170 ودون

احتفاظ أو رفض

——

المصادقة على الفصل األربعین بعد المائة 140 ضمن باب تعدیل الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 175 واحتفاظ 2

ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

لرئیس الجمھوریة أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور، ولمبادرة رئیس الجمھوریة أولویة

.النظر

 ——-

المصادقة على الفصل األربعین بعد المائة 140 ضمن باب تعدیل الدستور في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 175 واحتفاظ 2

ودون رفض

:وفیما یلي نصھ

لرئیس الجمھوریة أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور، ولمبادرة رئیس الجمھوریة أولویة

.النظر

——

.المصادقة على حذف الفصل الحادي واألربعین بعد المائة 141 ضمن باب تعدیل الدستور بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض 10

——-

المصادقة على الفصل الثاني واألربعین بعد المائة 142 ضمن باب تعدیل الدستور في صیغتھ النھائیة معدال (تبعا لحذف الفصل

141) بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1

:وفیما یلي نصھ

كل مبادرة تعدیل الدستور تعرض من قبل رئیس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستوریة إلبداء الرأي في كونھا ال تتعلق بما ال

.یجوز تعدیلھ حسبما ھو مقرر بھذا الدستور

.ینظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعدیل للموافقة باألغلبیة المطلقة على مبدإ التعدیل

یتم تعدیل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئیس الجمھوریة أن یعرضھ على االستفتاء وتتم المصادقة علیھ

.في ھذه الحالة باألغلبیة المطلقة

——-



Tweeter 16 2

Tunisie: Ennahdha émet des réserves sur le principe de la

majorité des deux tiers

Bien que les parties prenantes au dialogue national aient convenu, mardi, de

constitutionnaliser la question du retrait de confiance au gouvernement à la

majorité...[...]

Tunisie - Constitution: Les articles 80, 81, 117, 118 et 119 ré-

المصادقة على الصیغة النھائیة لعنوان الباب التاسع من الدستور كالتالي: « األحكام الختامیة » بموافقة 181 ودون احتفاظ ودون

.رفض

——–

المصادقة على الفصل الثالث واألربعین بعد المائة 143 ضمن باب األحكام الختامیة في صیغتھ النھائیة بدون تعدیل بموافقة 172

.واحتفاظ 6 ورفض 4

:وفیما یلي نصھ

.« توطئة ھذا الدستور جزء ال یتجزأ منھ « 

——–

المصادقة على الفصل الرابع واألربعین بعد المائة 144 ضمن باب األحكام الختامیة في صیغتھ النھائیة دون تعدیل بموافقة 132

واحتفاظ 14 ورفض 35

:وفیما یلي نصھ

.تفسر أحكام الدستور ویؤول بعضھا البعض كوحدة منسجمة

———

——————————
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adoptés

Objets de polémiques, les articles 80, 81, 117, 118 et 119 du projet de

Constitution ont été ré-adoptés, mardi, lors de la plénière de l'Assemblée

nationale...[...]

Tunisie - Constitution : Accord de principe sur la question du

retrait de confiance au gouvernement

Un accord de principe sur la question du retrait de confiance au gouvernement a

été obtenu lors de la séance du dialogue national, tenue, mardi, a annoncé...[...]

Tunisie: L'AMT rejette la décision du ministre de la justice de

recruter 533 magistrats

L'Association des magistrats tunisiens (AMT) a rejeté, mardi, la décision du

ministre de la Justice « démissionnaire », Nadhir Ben Ammou, de recruter,

hors-concours...[...]

"Winter carnaval of Tunisia", manifestation pour jeunes, le 26

janvier à Tunis

Le commissariat régional de la jeunesse et des sports organise le 26 janvier à

la maison des jeunes de Khaznadar à Tunis une manifestation pour les

jeunes...[...]

Tunisie: Le Ministère des Affaires Etrangères dément les

informations sur des nouvelles nominations

Le ministère des affaires étrangères ( MAE) s'est dit « fortement étonné » des

informations relayées par certains sites électroniques selon lesquelles...[...]
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تونس: العباسي یؤكد خالل لقاءه ببن جعفر على

ضرورة تالزم المسارات وااللتزام بخارطة

الطریق

تونس: 47 نائبا یمضون على عریضة للمطالبة

بتعدیل الفصل 73 من الدستور

تونس : الیوم بروفة حقیقیة لمنتخب كرة الید

ضد مصر قبل بدایة الجدیات

رود كرول مدرب الترجي لـلمصدر: تصرفات

مسؤولي النادي الصفاقسي جعلتني أقرر

الرحیل

تونس: القبض على أحد المتورطین في

أحداث الشعانبي وبحوزتھ كالشنكوف

تونس: المصادقة على الفصل 31 من

الدستور المتعلق بحق اإلعالم وحق

النفاذ للمعلومة

تونس: المصادقة على الفصل 80 من

الدستور المتعلق بختم رئیس الجمھوریة

للقوانین

بنزرت : مسلحان یسطوان على مكتب

البرید

تنفیذ حكم اإلعدام بحق 26 إرھابیًا في

العراق

غدا االربعاء تحلق أول طائرة تونسیة

الصنع بمدرسة المھندسین بسوسة
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