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بسـ اهلل الرحماف الرحيـ

كان قد صدر يف بداية األسبوع الثاين من شهر أوت ادلاضي مشروع مسودة الدستور ونصدر اليوم
على بركة اهلل مسودة مشروع الدستور لنصل الحقا إلصدار مشروع الدستور الذي يكون اخلطوة
النهائية قبل الدستور ذاتو.
لقد ضم مشروع مسودة الدستور احلصيلة األولية لعمل اللجان التأسيسية الست .وقد تولت اذليأة
ادلشرتكة للتنسيق والصياغة بعد ذلك النظر يف حصيلة عمل كل جلنة من اللجان اخلمس (استثناء
جلنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعالقة بينهما) وضبطت قراراهتا ومقرتحاهتا يف خصوص
تلك احلصيلة وأحالت كل ذلك على اللجنة .وقد تولت اللجان النظر يف مقرتحات اذليأة فأقرت منها
ما أقرت ورفضت ما رفضت وانتهت لصياغة احلصيلة النهائية لعمل اللجنة وأودعتها مرفقة بالتقارير
مبكتب الضبط وتعهد هبا مكتب اجمللس لرتتيب عرضها على اجللسة العامة للنقاش العام حلصيلة كل
جلنة على حدة عمال مبقتضيات الفصل

 65من النظام الداخلي ليتوىل السادة الزمالء تقدمي

مقرتحاهتم كما تعتمد ذات احلصيلة النهائية يف محلة احلوار الوطين لتلقي مقرتحات وآراء ادلشاركني،
وتعرض االقرتاحات واآلراء الحقا على اذليأة ادلشرتكة للتنسيق والصياغة للنظر فيها عند صياغة
مشروع الدستور .وقد مت فعال النقاش العام حلصيلة اللجنة األوىل وينتظر أن جيري نفس الشيء مع
بقية اللجان .أما جلنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعالقة بينهما فقد سلمت احلصيلة األولية
احملسنة لعملها وتولت اذليأة النظر فيو وصاغت مالحظاتو خبصوصو باستثناء القسم ادلتعلق باألمن
ّ

والدفاع ولكن اللجنة ادلذكورة مل تنظر بعد يف تلك ادلالحظات وذلذا ننشر يف مسودة مشروع الدستور
ادلوضوعة بني أيدكم نص الصيغة أو الصيغ ادلقرتحة من اللجنة ونص رأي اذليأة ادلشرتكة للتنسيق
والصياغة.

الحبية خشة
المشوة العاةاللدسسوة
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اسسوطئة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ
باستحقاق ثورة احلرية والكرامة والعدالة :
ادلنتخبني
اب الشعب التونسي ،أعضاءَ اجمللس الوطين التأسيسيَ ،
حنن نو َ
التحرر من االستعمار واالستبداد ،وح ّققت
اعتزازا بنضاالت شعبنا ،واستجابةً ألىداف الثورة اليت ّتوجت ملحمةَ ّ
مر األجيال ،ويف سبيل القطع النهائي مع الظلم
احلرة ،ووفاءً للشهداء وتضحيات التونسيني على ّ
انتصارا إلرادتو ّ
والفساد واحليف
وتأسيسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده ادلتّسمة بالتفتّح واالعتدال ،وعلى القيم اإلنسانية السامية ومبادئ حقوق
اإلنسان ،واستلهاما من ادلخزون احلضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تارخيو ،ومن حركتو اإلصالحية
متسكا مبا ح ّققو شعبنا من
مقومات ىويتو العربية اإلسالمية وإىل الكسب احلضاري اإلنساين ّ
ادلستندة إىل ّ
العام ،و ّ
ادلكاسب الوطنية
ومن أجل بناء نظام مجهوري دميوقراطي تشاركي ،تكون فيو الدولة مدنيةً تقوم على ادلؤسسات ،وتتحقق فيها

السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على احلكم عرب االنتخابات احلرة ،وعلى مبدإ الفصل بني السلط
أساس التدافع
والتوازن بينها ،ويكون فيو ُّ
حق التنظّم القائم على التعدديةُ ،
وحياد اإلدارة ،واحلوكمةُ الرشيدةُ ىي َ
السياسي ،ويقوم فيو احلكم على احرتام حقوق اإلنسان وحرياتو ،وعلى علوية القانون ،واستقاللية القضاء ،والعدل
كل الفئات واجلهات
وادلساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع ادلواطنني وادلواطنات ،وبني ّ

لألمة العربية واإلسالمية انطالقا من
مكرما ،وتوثيقا النتمائنا الثقايف واحلضاري ّ
وبناء على منزلة اإلنسان كائنا ّ
األخوة والتكافل االجتماعي ،وعمال على إقامة الوحدة ادلغاربية خطوًة حنو
الوحدة الوطنية القائمة على ادلواطنة و ّ
حتقيق الوحدة العربية ،وحنو التكامل مع الشعوب اإلسالمية ،والشعوب اإلفريقية ،والتعاون مع شعوب العامل،

التحرر العادلة وعلى رأسها حركة
كل مكانّ ،
وحلق الشعوب يف تقرير مصريىا ،وحلركات ّ
وانتصارا للمظلومني يف ّ
التحرر الفلسطيين
ّ
ودعما إلرادة الشعب يف أن يكون صانعا لتارخيو ،مؤمنا بالعمل قيمةً إنسانية سامية ،ساعيا إىل الريادة ،متطلعا
إىل اإلضافة احلضارية يف تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن لألجيال القادمة استمرارية احلياة اآلمنة يف مستقبل
أفضل ،وعلى أساس من السلم والتضامن اإلنساين واستقالل القرار الوطين
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهلل ىذا الدستور

ة
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احعبة ألرل:ة الحع دة الع ئة
الفصل األول:

حرة ،مستقمّة  ،ذات سيادة ،اإلسالـ دينيا ،كالعربية لغتيا ،كالجميكرية نظاميا
تكنس دكلة ّ

الفصل :2

عمـ الجميكرية التكنسية أحمر ،تتكسطو دائرة بيضاء في كسطيا ىالؿ أحمر يحيط بنجـ

خماسي أحمر حسبما يضبطو القانكف .
النشيد الرسمي لمجميكرية التكنسية ىك " حماة الحمى " كيضبط بقانكف .
شعار الجميكرية التكنسية ىك :حرية ،كرامة ،عدالة ،نظاـ .
الفصل :3

الشعب ىك صاحب السيادة كمصدر السمطات ،يمارسيا عبر ممثميو المنتخبيف انتخابا حرا،

كعبر االستفتاء.
الفصل :4

الدكلة راعية لمديف ،كافمة لحرية المعتقد كممارسة الشعائر الدينية ،حامية لممقدسات ،ضامنة

لحياد دكر العبادة عف الدعاية الحزبية.
الفصل :5

كؿ المكاطنيف كالمكاطنات متساككف في الحقكؽ كالكاجبات ،كىـ سكاء أماـ القانكف دكف

تمييز بأم شكؿ مف األشكا ؿ.
الفصل :6

العامة ،كتكفّر ليـ أسباب العيش الكريـ .
تضمف الدكلة لممكاطنيف الحقكؽ الفردية ك ّ

الفصل :7

تضمف الدكلة حماية حقكؽ المرأة ،كدعـ مكاسبيا .
الفصل :8

عمى الدكلة رعاية كياف األسرة كالحفاظ عمى تماسكيا.

الفصل :9

تضمف الدكلة حقكؽ الطفؿ كالفئات ذات االحتياجات الخصكصية .
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الفصل :10

الجيش الكطني مؤسسة جميكرية ممزمة بالحياد السياسي ،يضطمع بكاجب الدفاع عف الكطف

كاستقاللو ككحدة ترابو ،كيسيـ في جيكد اإلغاثة كالتنمية .كيدعـ الجيش الكطني السمطات
المدنية كفؽ ما يضبطو قانكف الطكارئ.
الفصل :11

عمى المكاطنيف الحفاظ عمى كحدة الكطف ،كالدفاع عف حرمتو ،كاالمتثاؿ لمقكانيف .

الفصل :12

الخدمة الكطنية كجكبية عمى المكاطنيف حسب الصيغ كالشركط التي يضبطيا القانكف .
الفصل :13

المكحد لمدكلة .
الالمركزية ىي أساس التنظيـ اإلدارم المحمّي مع الحفاظ عمى الشكؿ
ّ

الفصل :14

اإلدارة العمكمية في خدمة المكاطف كالصالح العاـ ،تُنظّـ كتعمؿ كفؽ مبدأم الحياد
كالمساكاة ،ككفؽ قكاعد الشفافية كالنزاىة كالنجاعة.

الفصل :15

السمـ القائمة عمى العدؿ ىي أساس العالقة مع الدكؿ كالشعكب ،كاحتراـ المعاىدات الدكلية
كاجب فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا الدستكر.

ة
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احعبة لثعني:ة لحمسقةر الشيعتة
الفصل :16

الحؽ في الحياة أكؿ الحقكؽ التي ال يجكز المساس بو إال في حاالت يضبطيا القانكف.

الفصل :17

تضمف الدكلة حرمة الجسد ككرامة الذات البشرية ،كتمنع كؿ أشكاؿ التعذيب المادم

كالمعنكم.
ال تسقط جريمة التعذيب بالتقادـ ،كال يعفى مف المسؤكلية كؿ مف أمر بو أك نفذه.
الفصل :18

تضمف الدكلة حرمة الحياة الخاصة كسرية المراسالت كحرمة المسكف كحماية المعطيات

الشخصية.
لكؿ مكاطف الحرية في اختيار مقر اإلقامة كفي التنقؿ داخؿ الكطف كتضمف الدكلة الحؽ في
مغادرة البالد.
ال يمكف الحد مف ىذه الحريات كالحقكؽ إال في حاالت قصكل يضبطيا القانكف كبإذف
قضائي إال في حالة التمبس".
الفصل :19

يحجر سحب الجنسية مف أم مكاطف تكنسي أك تغريبو أك منعو مف العكدة إلى الكطف.

الفصل :20

المتيـ برمء إلى أف تثبت إدانتو في محاكمة عادلة تكفؿ لو فييا جميع ضمانات الدفاع في

كؿ أطكار التتبع كالمحاكمة.
الفصل :21

العقكبة شخصية كال تككف إال بمقتضى نص قانكني سابؽ الكضع عدل حالة النص األرفؽ .
الفصل :22

ال يمكف إيقاؼ شخص إال في حالة التمبس أك بإذف قضائي كيعمـ فك ار بحقكقو ك بالتيمة
المنسكبة إليو كلو حؽ االستعانة بمحاـ كتحدد مدة اإليقاؼ بقانكف.

الفصل :23

تضمف الدكلة حؽ السجيف في معاممة إنسانية تحفظ كرامتو كتراعي في تنفيذ العقكبة السجنية
مصمحة األسرة كتعمؿ عمى إعادة تأىيؿ السجيف كادماجو.
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الفصل :24

تضمف الدكلة حرية تككيف األحزاب كالنقابات كالجمعيات.
عمى األحزاب كالنقابات كالجمعيات أف تحترـ في تككينيا اإلجراءات القانكنية التي ال تناؿ
مف جكىر ىذه الحرية.
تمتزـ األحزاب كالنقابات كالجمعيات في أنظمتيا األساسية كفي أنشطتيا بأحكاـ الدستكر
كمبادئو العامة كالشفافية المالية".
الفصل :25

الحؽ في االجتماع كالتظاىر السممي مضمكف كيمارس طبؽ ما يقرره القانكف مف ضكابط
إجرائية ال تمس مف جكىر ىذا الحؽ.
الفصل :26

العمؿ حؽ لكؿ مكاطف كتبذؿ الدكلة كؿ المجيكدات لضمانو في ظركؼ الئقة كعادلة.

الفصل :27

الحؽ النقابي مضمكف بما في ذلؾ حؽ اإلضراب ما لـ يعرض حياة الناس أك صحتيـ أك

أمنيـ لمخطر.
الفصل :28

لكؿ شخص الحؽ في النفاذ إلى المعمكمة في حدكد عدـ المساس باألمف الكطني كبالحقكؽ

المضمنة في الدستكر.
الفصل :29

تضمف الدكلة لمجميع الحؽ في التعميـ العمكمي المجاني في كامؿ مراحمو.

سف ستة عشر سنة عمى األقؿ.
التعميـ إجبارم إلى ّ

الفصل :30

الحريات األكاديمية كحرية البحث العممي مضمكنة.
تكفر الدكلة اإلمكانيات الالزمة لتطكير العمؿ األكاديمي كالبحث العممي .
الفصل :31

الصحة حؽ لكؿ إنساف.

تكفؿ الدكلة الكقاية كالرعاية الصحية لكؿ المكاطنيف دكف تمييز.
تضمف الدكلة العالج المجاني لذكم الدخؿ المحدكد.
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الفصل :32

تضمف الدكلة حؽ كؿ فرد في التغطية االجتماعية بما في ذلؾ التأمينات االجتماعية طبؽ

ما يقرره القانكف.
الفصل :33

لكؿ شخص الحؽ في بيئة سميمة كمتكازنة كفي التنمية المستدامة.

حماية البيئة كاالستغالؿ الرشيد لمثركات الطبيعية كاجب عمى الدكلة كالمؤسسات كاألشخاص.
الفصل :34

لكؿ مكاطف الحؽ في الماء.
عمى الدكلة حماية الثركة المائية كترشيد استغالليا كالعمؿ عمى تكزيعيا تكزيعا عادال".
الفصل :35

أداء الضريبة كالتكاليؼ العامة كاجب عمى كؿ شخص كتضبط

حسب نظاـ عادؿ

كمنصؼ.
تضع الدكلة اآلليات الكفيمة لضماف استخالص الماؿ العمكمي كحسف استعمالو كمقاكمة
الفساد كالتيرب الجبائي.
الفصل :36

حرية الرأم كالتعبير كاإلعالـ كاإلبداع مضمكنة.
ال يجكز الحد مف حرية اإلعالـ كالنشر إال بمكجب قانكف يحمي حقكؽ الغير كسمعتيـ
كأمنيـ كصحتيـ.
ال يمكف بأم شكؿ مف األشكاؿ ممارسة رقابة سابقة عمى ىذه الحريات.
الممكية الفكرية كاألدبية مضمكنة.
الفصل :37

تضمف الدكلة تكافؤ الفرص بيف المرأة كالرجؿ في تحمؿ مختمؼ المسؤكليات .

تضمف الدكلة القضاء عمى كؿ أشكاؿ العنؼ ضد المرأة.
الفصل :38

الحؽ في الممكية مضمكف كيمارس في حدكد القانكف.

الفصل :39

تحمي الدكلة ذكم اإلعاقة مف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز.

8

لكؿ مكاطف ذم إعاقة الحؽ في االنتفاع حسب طبيعة إعاقتو بكؿ التدابير التي تمكنو مف
االندماج الكامؿ في المجتمع كعمى الدكلة اتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية لتحقيؽ ذلؾ.
الفصل :40

حؽ الطفؿ عمى أبكيو كعمى الدكلة ضماف الكرامة كالرعاية كالتربية كالتعميـ كالصحة.
عمى الدكلة تكفير الحماية القانكنية كاالجتماعية كالمادية كالمعنكية لجميع األطفاؿ .
الفصل :41

تضمف الدكلة الحؽ في الثقافة لكؿ مكاطف .
تشجع الدكلة اإلبداع الثقافي كتدعـ الثقافة الكطنية في تنكعيا كتجددىا بما يكرس قيـ
التسامح كنبذ العنؼ كاالنفتاح عمى مختمؼ الثقافات كالحكار بيف الحضارات.
تحمي الدكلة المكركث الثقافي كتضمف حؽ األجياؿ القادمة فيو.

الفصل :42

تسعى الدكلة إلى تكفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية كالبدنية كتكفير

كسائؿ الترفيو كالسياحة.
الفصل :43

الحؽ في االنتخاب كالترشح مضمكف حسب ما يقرره القانكف دكف مساس بجكىر الحؽ.

ة
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احعبة لثعاث:ة لدلطئة اسمشيلبئة
الفصل :44

يمارس الشعب السمطة التشريعية بكاسطة ممثميو بمجمس الشعب أك عف طريؽ االستفتاء.
الفصل :45

ينتخب أعضاء مجمس الشعب انتخابا عاما ,ح ار ,مباش ار كسريا حسب الشركط التي يحددىا
القانكف االنتخابي.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة :ينتخب أعضاء مجمس الشعب انتخابا عاما ,ح ار ,مباش ار كسريا حسبما يحدده
القانكف االنتخابي.
الفصل :46

يعد ناخبا كؿ مكاطف تكنسي الجنسية بمغ مف العمر ثمانية عشرة سنة كاممة كتتكفر فيو
الشركط التي يحددىا القانكف االنتخابي.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير" :ثمانية" ب ػ "ثماني".
الفصل :47

الترشح لعضكية مجمس الشعب حؽ لكؿ ناخب كلد ألب تكنسي أك ألـ تكنسيةبمغ مف العمر
عمى األقؿ ثالثا كعشريف سنة كاممة يكـ تقديـ ترشحو كال تنطبؽ عميو أم صكرة مف صكر
الحرماف.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة :الترشح لعضكية مجمس الشعب حؽ لكؿ ناخب تكنسي الجنسية منذ أكثر مف
خمس سنكات بمغ مف العمر ثالثا كعشريف سنة كاممة يكـ تقديـ ترشحو شرط أف ال يككف
مشمكال بأم صكرة مف صكر الحرماف التي يضبطيا القانكف.
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الفصل :48

يجرم انتخاب مجمس الشعب لمدة خمس سنكات خالؿ الستيف يكما األخيرة مف المدة
النيابية.
كاذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أك خطر داىـ فإف مدة المجمس تمدد بقانكف.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة :ينتخب مجمس الشعب لمدة خمس سنكات خالؿ الستيف يكما األخيرة مف المدة
النيابية.
إذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أك خطر داىـ فإف مدة المجمس تمدد بقانكف.
الفصل :49

مقر مجمس الشعب تكنس العاصمة كضكاحييا كلو في الظركؼ االستثنائية أف يعقد جمساتو
بأم مكاف آخر مف تراب الجميكرية.
الفصل :50

يؤدم كؿ عضك بمجمس الشعب قبؿ مباشرة ميامو اليميف التالية:
" أقسـ باهلل العظيـ أف أعمؿ بإخالص في خدمة الكطف كأف ألتزـ بأحكاـ الدستكر كبالكالء
التاـ لتكنس".
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
النظر في إمكانية تغيير عبارة "قبؿ"بعبارة "حاؿ".
الفصل :51

يعتبر كؿ نائب بمجمس الشعب نائبا عف الشعب بأكممو.
كتضع الدكلة عمى ذمة كؿ نائب المكارد البشرية كالمادية الالزمة لحسف أدائو لميامو.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير عبارة "نائب" األكلى بعبارة "عضك".
النظر في نقؿ الفقرة الثانية لمفصؿ 28
الفصل :52

يتمتع مجمس الشعب باالستقاللية اإلدارية كالمالية في إطار ميزانية الدكلة.
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يضبط مجمس الشعب نظامو الداخمي كيصادؽ عميو باألغمبية المطمقة ألعضائو .ة
الفصل :53

ال يمكف إجراء أم تتبع قضائي مدني أك جزائي ضد عضك بمجمس الشعب أك إيقافو أك
محاكمتو ألجؿ آراء أك اقتراحات يبدييا أك أعماؿ يقكـ بيا بمناسبة أدائو لميامو النيابية.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير "بمناسبة أدائو لميامو" ب "ألداء ميامو".
الفصل :54

ال يمكف تتبع أك إيقاؼ عضك مجمس الشعب طيمة نيابتو في تيمة جنائية أك جناحية ما لـ
ترفع عنو الحصانة.
أما في حالة التمبس بالجريمة فإنو يمكف إيقافو كيعمـ المجمس حاال عمى أف ينتيي االيقاؼ
إذا طمب المجمس ذلؾ كخالؿ عطمة المجمس يقكـ مكتبو مقامو.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة :إذا اعتصـ النائب بالحصانة الجزائية فإنو ال يمكف تتبعو أك إيقافو طيمة نيابتو
في تيمة جزائية ما لـ ترفع عنو الحصانة .كفي حالة التمبس بالجريمة يمكف إيقافو كيعمـ
المجمس حاال عمى أف ينتيي االيقاؼ إذا طمب مكتب المجمس ذلؾ.
الفصل :55

صيغة أولى:

تقدـ مشاريع القكانيف األساسية كالعادية مف قبؿ عشرة نكاب عمى األقؿ أك مف قبؿ الحككمة
كتختص الحككمة بتقديـ مشاريع قكانيف المصادقة عمى المعاىدات ككذلؾ قانكف المالية الذم

يصادؽ عميو المجمس خالؿ أجؿ ال يتجاكز

 31ديسمبر مف كؿ سنة .كعند تجاكز ىذا

األجؿ دكف حصكؿ المصادقة يتكلى رئيس الحككمة إدخاؿ أحكاـ قانكف المالية حيز التنفيذ
بأقساط ذات ثالثة أشير قابمة لمتجديد.
كيعكد لمكتب المجمس تحديد أكلكية النظر في مشاريع القكانيف.
يمارس النكاب سمطتيـ الكاممة في تعديؿ مشاريع القكانيف دكف المساس بالتكازنات المالية
لمدكلة التي كقع ضبطيا في قانكف المالية.
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يمكف لعشر الناخبيف المسجميف عمى القكائـ االنتخابية عرض مشركع قانكف متككف مف
فصكؿ عمى مجمس الشعب.
كيمكف لسدس الناخبيف المسجميف عمى القكائـ االنتخابية تقديـ مشركع قانكف متككف مف
فصكؿ كالمطالبة بعرضو عمى االستفتاء.
يقدـ المشركع الى رئيس مجمس الشعب الذم يتكلى عرضو عمى المحكمة الدستكرية.
إذا أقرت المحكمة دستكرية المشركع ,يتكلى رئيس مجمس الشعب ,حسب الحالة  ,عرضو
عمى مجمس الشعب أك إحالتو لرئيس الجميكرية لمدعكة إلى إجراء االستفتاء.
ال يمكف لمجمس الشعب إدخاؿ أم تعديؿ عمى مشركع القانكف كيقع التصكيت عميو حسب
األغمبية التي يستكجبيا مكضكعو كيحضى مشركع القانكف بأكلكية نظر مطمقة عمى بقية
المشاريع المقدمة مف قبؿ الحككمة أك أعضاء مجمس الشعب.
إذا أقرت المحكمة الدستكرية عدـ دستكرية المشركع ,يتكلى رئيس مجمس الشعب إرجاع
المشركع إلى الجية العارضة .كال يمكف إعادة عرض صيغة معدلة لممشركع إال بعد إعادة
استيفاء التكقيعات الضركرية.
ال تعرض القكانيف العادية عمى مداكلة الجمسة العامة لمجمس الشعب إال بعد مركر خمسة
عشر يكما مف تكفؿ المجنة البرلمانية المختصة بدراستيا.
كيمدد ىذا األجؿ إلى عشريف يكما بالنسبة لمقكانيف األساسية.
صيغة ثانية:
لرئيس الجميكرية كألعضاء مجمس الشعب ال يقؿ عددىـ عف الػ  5%حؽ المبادرة بمشاريع
القكانيف عمى المجمس
كلمشاريع رئيس الجميكرية أكلكية النظر.
كتنطبؽ ىذه القكاعد عمى التعديالت المدخمة عمى مشاريع القكانيف.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تفكيك الفصل عمى النحو التالي:
فصل:
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تمارس المبادرة التشريعية مف قبؿ خمسة بالمائة عمى األقؿ مف أعضاء مجمس الشعب أك
مف قبؿ الحككمة .كتختص الحككمة بتقديـ مشاريع قكانيف المصادقة عمى المعاىدات
كمشاريع قكانيف المالية .كلمشاريع القكانيف المقترحة مف الحككمة أكلكية النظر.
تكصية بالنظر في إمكانية إسناد صالحية المبادرة التشريعية لرئيس الجميكرية بكصفيا نقطة
خالفية.
فصؿ:
مقترحات القكانيف أك مقترحات التعديؿ المقدمة مف طرؼ النكاب ال تككف مقبكلة إذا كاف
إقرارىا يمس بالتكازنات المالية لمدكلة.
فصؿ:
يمكف لعشر الناخبيف المسجميف عمى قائمات الناخبيف عرض مشركع قانكف عمى مجمس
الشعب.
كيمكف لسدس الناخبيف المسجميف عمى قائمات الناخبيف تقديـ مشركع قانكف كالمطالبة
بعرضو عمى االستفتاء.
يقدـ المشركع الى رئيس مجمس الشعب الذم يتكلى عرضو عمى المحكمة الدستكرية.
إذا أقرت المحكمة دستكرية المشركع ,يتكلى رئيس مجمس الشعب ,حسب الحالة  ,عرضو
عمى مجمس الشعب أك إحالتو لرئيس الجميكرية لمدعكة إلى إجراء االستفتاء.
ال يمكف لمجمس الشعب إدخاؿ أم تعديؿ عمى مشركع القانكف كيقع التصكيت عميو حسب
األغمبية التي يستكجبيا مكضكعو.
إذا أقرت المحكمة الدستكرية عدـ دستكرية المشركع ,يتكلى رئيس مجمس الشعب إرجاع
المشركع إلى الجية العارضة .كال يمكف إعادة عرض صيغة معدلة لممشركع إال بعد إعادة
استيفاء التكقيعات الضركرية.
كتكصية لمجنة بالبحث في ضكابط لممبادرة الشعبية كمراعاة التكازنات المالية لمدكلة كتكزع
مقدمي المشركع عمى مختمؼ الجيات كالنظر في ما إذا كاف مف األفضؿ تمتيعيا بأكلكية
النظر مف عدميا أك ضبط أجؿ لعرضيا عمى الجمسة العامة كاإلحالة لمقانكف لتنظيـ
تفاصيؿ المقتضيات.
بالنسبة لمفقرة األخيرة تحال لمفصل  64أو تعتمد فصال مستقال يدرج بعد الفصل 64
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الفصل :56

صيغة أولى:
لمجمس الشعب أف يفكض لمدة محدكدة كلغرض معيف إلى

رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم

تدخؿ في مجاؿ القانكف ,يعرضيا عمى مصادقة المجمس عند انقضاء المدة المذككرة.
كيحؽ لعشر أعضاء المجمس أف يرفعكا األمر إلى المحكمة الدستكرية إذا تبيف أف المدة أك
الغرض يناالف مف مبدأ الفصؿ بيف السمط..
صيغة ثانية:
لمجمس الشعب أف يفكض لمدة محدكدة كلغرض معيف إلى رئيس الجميورية إتخاذ مراسيم
تدخؿ في مجاؿ القانكف باستثناء الباب األول من الدستور ,يعرضيا عمى مصادقة المجمس
عند انقضاء المدة المذككرة.
كيحؽ لعشر أعضاء المجمس أف يرفعكا األمر إلى المحكمة
الدستكرية إذا تبيف أف المدة أك الغرض يناالف مف مبدأ الفصؿ بيف السمط.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تكصية بحذؼ ىذا التنصيص
الفصل :57

يصادؽ مجمس الشعب عمى القكانيف األساسية باألغمبية المطمقة ألعضائو كعمى القكانيف
العادية بأغمبية األعضاء الحاضريف عمى أف ال تقؿ ىذه األغمبية عف ثمث أعضاء المجمس.
كال يعرض مشركع القانكف األساسي عمى مداكلة مجمس الشعب إال بعد مضي خمسة عشر
يكما مف إحالتو عمى المجنة البرلمانية المختصة.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
يحذؼ ىذا الفصؿ لككف فقرتو األكلى مستكعبة في الفصؿ  40كفقرتو الثانية مستكعبة
بالفقرة األخيرة مف الفصؿ  31المنقكلة بعد تدقيقيا.
الفصل :58

صيغة أولى:

يصادؽ مجمس الشعب عمى مشاريع قكانيف الميزانية طبؽ الشركط المنصكص عمييا بالقانكف

األساسي لمميزانية.
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كيجب أف تتـ المصادقة عمى الميزانية في أجؿ أقصاه  31ديسمبر  ,كاذا فات ذلؾ األجؿ
كلـ يتخذ المجمس ق ارره ,يمكف تنفيذ مشاريع قكانيف الميزانية بأقساط ذات ثالثة أشير قابمة
لمتجديد كذلؾ بمقتضى أمر.
صيغة ثانية:
يصادؽ مجمس الشعب عمى مشاريع قكانيف الميزانية طبؽ الشركط المنصكص عمييا بالقانكف
األساسي لمميزانية.
كيجب أف تتـ المصادقة عمى الميزانية في أجؿ أقصاه  31ديسمبر  ,كاذا فات ذلؾ األجؿ
كلـ يتخذ المجمس ق ارره ,يمكف تنفيذ مشاريع قكانيف الميزانية بأقساط ذات ثالثة أشير قابمة
لمتجديد كذلؾ بمقتضى قرار جميوري.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة:
يرخص القانكف في مكارد الدكلة كتكاليفيا حسب الشركط المنصكص عمييا بالقانكف األساسي
لمميزانية.
يصادؽ مجمس الشعب عمى مشاريع قكانيف الميزانية كغمقيا طبؽ الشركط المنصكص عمييا
بالقانكف األساسي لمميزانية.
تتـ المصادقة عمى مشركع قانكف المالية في أجؿ أقصاه  31ديسمبر  ,كاذا لـ تتـ في األجؿ
المحدد يمكف تنفيذ المشركع بأمر لقسط ذم ثالثة أشير قابؿ لمتجديد.
تكصية بإضافة تنصيص في الفصؿ  64بالنسبة لمقكانيف العادية  :قانكف المالية كقانكف
غمؽ الميزانية
الفصل :59

يعقد مجمس الشعب في كؿ سنة دكرة عادية تبتدئ خالؿ شير أكتكبر كتنتيي خالؿ شير
جكيمية عمى أف تككف بداية الدكرة األكلى مف المدة النيابية لمجمس الشعب خالؿ الخمسة
عشر يكما المكالية لالعالف عف النتائج النيائية لالنتخابات.
كفي صكرة تزامف بداية الدكرة األكلى مف المدة النيابية لمجمس الشعب مع عطمتو تفتح دكرة
لمدة خمسة عشر يكما.
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كيجتمع مجمس الشعب أثناء عطمتو في دكرة استثنائية بطمب مف رئيس الجميكرية أك مف
رئيس الحككمة أك بطمب مف ثمث أعضاءه لمنظر في جدكؿ أعماؿ محدد.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة:
يعقد مجمس الشعب في كؿ سنة دكرة عادية تبتدئ خالؿ شير أكتكبر كتنتيي خالؿ شير
جكيمية عمى أف تككف بداية الدكرة األكلى مف المدة النيابية لمجمس الشعب خالؿ الخمسة
عشر يكما المكالية لالعالف عف النتائج النيائية لالنتخابات بدعكة مف رئيس المجمس
المتخمي.
كفي صكرة تزامف بداية الدكرة األكلى مف المدة النيابية لمجمس الشعب مع عطمتو تفتح دكرة
استثنائية لمدة خمسة عشر يكما.
كيجتمع مجمس الشعب أثناء عطمتو في دكرة استثنائية بطمب مف رئيس الجميكرية أك مف
رئيس الحككمة أك مف ثمث أعضائو لمنظر في جدكؿ أعماؿ محدد.
الفصل :60

التصكيت في المجمس شخصي كال يمكف تفكيضو.
ينتخب مجمس الشعب مف بيف أعضائو رئيسا لو ك لجانا قارة تعمؿ دكف انقطاع حتى أثناء
عطمتو.
يمكف لممجمس أف يحدث لجانا خاصة لمتحقيؽ مستقمة عف كافة السمط التي عمييا مساعدتيا
عمى أداء مياميا.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
إفراد الفقرة األكلى بفصؿ:
التصكيت في المجمس شخصي كال يمكف تفكيضو.
تعديؿ صيغة الفقرتيف الثانية كالثالثة لتشكال فصال جديدا عمى النحك التالي:
ينتخب مجمس الشعب في أكؿ جمسة لو مف بيف أعضائو رئيسا لو.
يشكؿ مجمس الشعب لجانا يمكف أف يككف مف بينيا لجاف تحقيؽ مؤقتة عمى كافة السمط
مساعدتيا عمى أداء مياميا.
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الفصل :61

صيغة أولى:
في حالة حؿ المجمس أك استحالة انعقاده ,يمكف لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضيا
عمى مصادقة المجمس في الدكرة العادية المكالية.
صيغة ثانية:

لرئيس الجميورية أف يتخذ خالؿ عطمة المجمس

مراسيما يقع عرضيا عمى مصادقة

المجمس في الدكرة العادية المكالية.
كما يمكف لو اتخاذ مراسيـ في حالة حؿ المجمس أك استحالة انعقاده.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة:
في حالة حؿ المجمس أك استحالة انعقاده أك أثناء عطمتو النيابية ,يمكف لرئيس الحكومة
اتخاذ مراسيم يقع عرضيا عمى مصادقة المجمس في الدكرة العادية المكالية.
مالحظة :في صكرة التكافؽ عمى إسناد ىذه الصالحية لرئيس الجميكرية يتـ التغيير دكف
مساس بباقي النص.
الفصل :62

يصادؽ رئيس الجميكرية عمى المعاىدات كلو أف يأذف بنشرىا.
كال تجكز المصادقة عمى المعاىدات المتعمقة بحدكد الدكلة كالمعاىدات الخاصة بالتنظيـ
الدكلي كتمؾ المتعمقة بالتعيدات المالية لمدكلة كالمعاىدات المتضمنة ألحكاـ ذات صبغة
تشريعية أك المتعمقة بحالة األشخاص إال بعد المكافقة عمييا مف قبؿ مجمس الشعب.
ال تعد المعاىدات نافذة المفعكؿ إال بعد المصادقة عمييا.
كالمعاىدات المصادؽ عمييا مف قبؿ رئيس الجميكرية كالمكافؽ عمييا مف قبؿ مجمس الشعب
أقكل نفكذا مف القكانيف.
كتراقب المحكمة الدستكرية مطابقة المعاىدات لمدستكر كمطابقة القكانيف لممعاىدات.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ الفقرة األخيرة لككنيا مستكعبة في باب القضاء.
تعديؿ الصياغة عمى النحك التالي:
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"يصادؽ رئيس الجميكرية عمى كؿ المعاىدات عدا ما كاف مسندا لرئيس الحككمة أك
أعضائيا.
تسبؽ المصادقة مكافقة مجمس الشعب إذا تعمقت المعاىدة بالمنظمات الدكلية أك بحدكد
الدكلة أك بالتعيدات المالية لمدكلة أك بحالة األشخاص كتنشر كجكبا كتككف أعمى درجة مف
القكانيف.
ال تعد المعاىدات نافذة المفعكؿ إال بعد المصادقة عمييا مع مراعاة العاممة بالمثؿ"
مالحظة :في صكرة التكافؽ عمى إسناد ىذه الصالحية لرئيس الحككمة يتـ التغيير دكف
مساس بباقي النص.
الفصل :63

يعمـ رئيس مجمس الشعب رئيس الجميكرية بمصادقة المجمس عمى مشركع قانكف كيحميو
عميو لمختـ ,كيككف االعالـ مرفقا بالنص المصادؽ عميو ككافة أكراؽ الممؼ.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة :يعمـ رئيس مجمس الشعب رئيس الجميكرية بالقانكف المصادؽ عميو كيحميو
عميو مع مرفقاتو لختمو.
الفصل :64

يصكت مجمس الشعب بأغمبية أعضاءه الحاضريف عمى مشاريع القكانيف العادية كعمى
نظامو الداخمي ,عمى أف ال تقؿ ىذه األغمبية عف ثمث أعضاء المجمس .كبأغمبية أعضاءه
عمى مشاريع القكانيف األساسية.
تتخذ شكؿ قكانيف أساسية النصكص المتعمقة بػ :
ػ المصادقة عمى المعاىدات باستثناء ما كاف مكككال لرئيس الجميكرية أك لمحككمة.
ػ تنظيـ العدالة كالقضاء
ػ تنظيـ االعالـ كالصحافة كالنشر
ػ تنظيـ األحزاب كالجمعيات كالمنظمات كالييئات المينية كتمكيميا.
تنظيـ الجيش الكطني باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بقرار جميكرم.
ػ تنظيـ قكات األمف الداخمي باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
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ػ النظاـ االنتخابي.
الحريات كحقكؽ االنساف كحؽ الشغؿ كالحؽ النقابي.
ػ األحكاؿ الشخصية.
ػ الكاجبات األساسية لممكاطنة
ػ الحكـ المحمي
كتتخذ شكؿ قكانيف عادية النصكص المتعمقة بػ :
ػ تطبيؽ الدستكر
ػإحداث أصناؼ المؤسسات كالمنشآت العمكمية
ػ الجنسية كااللتزامات
ػ االجراءات أماـ مختمؼ أصناؼ المحاكـ
ػ ضبط الجنايات كالجنح كالعقكبات المنطبقة عمييا ككذلؾ المخالفات الجزائية إذا كانت
مستكجبة لعقكبة سالبة لمحرية.
ػ العفك التشريعي
ضبط قاعدة األداء كنسبو كاجراءات استخالصو ما لـ يعط تفكيض في ذلؾ إلى رئيس
الحككمة بمقتضى قكانيف المالية أك القكانيف ذات الصبغة الجبائية.
ػ نظاـ إصدار العممة
القركض كالتعيدات المالية لمدكلة.
ػ الضمانات األساسية الممنكحة لممكظفيف المدنييف كالعسكرييف
ػ تنظيـ المصادقة عمى المعاىدات الدكلية.
كيضبط القانكف المبادئ األساسية:
* لنظاـ الممكية كالحقكؽ العينية.
* لمتعميـ كالبحث العممي كالثقافة.
* لمصحة العمكمية كالبيئة كالتييئة الترابية كالعمرانية كالطاقة.
* لقانكف الشغؿ كالضماف االجتماعي.
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رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
فقرة أخيرة مف الفصؿ :55
ال تعرض القكانيف العادية عمى مداكلة الجمسة العامة لمجمس الشعب إال بعد مركر خمسة
عشر يكما مف تكفؿ المجنة البرلمانية المختصة بدراستيا.
كيمدد ىذا األجؿ إلى عشريف يكما بالنسبة لمقكانيف األساسية.
مقترح إعادة تكزيع كتعديؿ مضاميف الفصؿ :64
فصؿ أكؿ:
تتخذ شكؿ قكانيف النصكص المتعمقة خاصة ب ػ ػ :
 المكافقة عمى المعاىدات.
 تنظيـ العدالة كالقضاء
 تنظيـ االعالـ كالصحافة كالنشر
 تنظيـ األحزاب كالجمعيات كالمنظمات كالييئات المينية كتمكيميا.
 تنظيـ الجيش الكطني.
 تنظيـ قكات األمف الداخمي كالديكانة.
 القانكف االنتخابي.
 الحريات كحقكؽ االنساف.
 األحكاؿ الشخصية.
 الكاجبات األساسية لممكاطنة
 السمطة المحمية
 تنظيـ الييئات الدستكرية.
 إحداث أصناؼ المؤسسات كالمنشآت العمكمية كالنصكص المنظمة لمتفكيت فييا.
 الجنسية
 االلتزامات
 اإلجراءات أماـ مختمؼ أصناؼ المحاكـ
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 ضبط الجنايات كالجنح كالعقكبات المنطبقة عمييا ككذلؾ المخالفات إذا كانت مستكجبة
لعقكبة سالبة لمحرية.
 العفك العاـ
 ضبط قاعدة األداء كنسبو كاجراءات استخالصو ما لـ يعط تفكيض في ذلؾ إلى رئيس
الحككمة بمقتضى قكانيف المالية أك القكانيف ذات الصبغة الجبائية.
 نظاـ إصدار العممة
 القركض كالتعيدات المالية لمدكلة.
 الضمانات األساسية الممنكحة لممكظفيف المدنييف كالعسكرييف
 تنظيـ المصادقة عمى المعاىدات الدكلية (ربما كاف ىذا مف مشمكالت القانكف الدكلي
كالدستكر ال القانكف).
 قكانيف المالية كالميزانية كغمقيا كالمصادقة عمى مخططات التنمية.
 المبادئ األساسية لنظاـ الممكية كالحقكؽ العينية كالتعميـ كالبحث العممي كالثقافة كالصحة
العمكمية كالبيئة كالتييئة الترابية كالعمرانية كالطاقة كقانكف الشغؿ كالضماف االجتماعي.
كيجكز لمسمطة الترتيبية العامة التدخؿ في المكاد غير المذككرة في ىذا الفصؿ.
فصؿ ثاف:
تتخذ شكؿ قكانيف أساسية القكانيف المكصكفة بذلؾ في الدستكر كالقكانيف المتعمقة بالمسائؿ
التالية:



فصؿ ثالث:
يصادؽ مجمس الشعب باألغمبية المطمقة ألعضائو عمى مشاريع القكانيف األساسية كبأغمبية
أعضائو الحاضريف عمى مشاريع القكانيف العادية عمى أف ال تقؿ ىذه األغمبية عف ثمث
أعضاء المجمس.
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الفصل :65

ترجع إلى السمطة الترتيبية العامة المكاد التي ال تدخؿ في مجاؿ القانكف .كيمكف تنقيح
النصكص المتعمقة بيذه المكاد بأمر بناء عمى رأم المحكمة الدستكرية.
ولرئيس الحكومة أف يدفع بعدـ قبكؿ أم مشركع قانكف أك أم تعديؿ يتضمف تدخال في
مجاؿ السمطة الترتيبية العامة.
كيعرض رئيس الجميورية المسألة عمى المحكمة الدستكرية لتبت فييا في أجؿ أقصاه عشرة
أياـ إبتداء مف تاريخ بمكغيا إلييا.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
صيغة معدلة كتنقؿ لتككف فقرة في الفصؿ األكؿ مف تفكيؾ الفصؿ  64أعاله عمى النحك
التالي:
يجكز لمسمطة الترتيبية العامة التدخؿ في المكاد غير المذككرة في ىذا الفصؿ.
الفصل :66

يرخص القانكف في مكارد الدكلة كتكاليفيا حسب الشركط المنصكص عمييا بالقانكف األساسي
لمميزانية.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
ينقؿ ليشكؿ فقرة أكلى لمفصؿ  58معدال.

ة
ة
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احعبة اش بع:ة املطئة اسنفبذيئة
القسم ألاول:لرئيسم لجمهوريةل
الفصل :66

ينتخب رئيس الجميكرية مباشرة مف الشعب كلمدة خمسة أعكاـ قابمة لمتجديد مرة كاحدة خالؿ
الستيف يكما األخيرة مف المدة الرئاسية ,انتخابا عاما ,ح ار ,مباش ار ,سريا كباألغمبية المطمقة
لألصكات المصرح بيا.
كفي صكرة عدـ حصكؿ أم مف المترشحيف عمى األغمبية المطمقة في الدكرة األكلى ،تنظـ
دكرة ثانية يكـ األحد الثاني المكالي ليكـ االقتراع ,كال يمكف أف يتقدـ لمدكرة الثانية إال
المترشحاف المحرزاف عمى أكثر عدد مف األصكات في الدكرة األكلى كذلؾ طبؽ الشركط
المنصكص عمييا بالقانكف االنتخابي.
كاذا تعذر إجراء االنتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب أك خطر داىـ ,فإف المدة الرئاسية
تمدد بقانكف يصادؽ عميو مجمس الشعب كذلؾ إلى أف يتسنى إجراء االنتخاب,
كتحديد المدة الرئاسية بدكرتيف متتاليتيف أك منفصمتيف ال يقبؿ أم تعديؿ دستكرم.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ" :قابمة لمتجديد مرة كاحدة".
تغيير "يكـ األحد الثاني المكالي ليكـ االقتراع" ب "في أجؿ خمسة عشر يكما المكالي ليكـ
االقتراع".
تغيير الفقرة األخيرة كما يمي" :ال يجكز ألم شخص تكلي رئاسة الجميكرية ألكثر مف
دكرتيف متتاليتيف أك منفصمتيف".
الفصل :67

الترشح لمنصب رئيس الجميكرية حؽ لكؿ ناخب أك ناخبة حامل لمجنسية التونسية بالوالدة
دون سواىا كدينو اإلسالـ.

كما يجب أف يككف المترشح يكـ تقديـ ترشحو بالغا مف العمر أربعيف سنة عمى األقؿ

كخمس كسبعيف سنة عمى األكثر كمتمتعا بجميع حقكقو المدنية كالسياسية.
ا
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كيقع تقديـ المترشح مف قبؿ عدد مف أعضاء مجمس الشعب

أو رؤساء المجالس البمدية

المنتخبة أك الناخبيف المرسميف حسب الطريقة كالشركط التي يحددىا القانكف االنتخابي.
كيسجؿ الترشح بدفتر خاص لدل الييئة العميا المستقمة لالنتخابات.
رأم الييئة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تقديـ "ناخبة" عمى "ناخب" في الفقرة األكلى.
إضافة "الجيكية ك" قبؿ "البمدية".
حذؼ الفقرة األخيرة.
الفصل :68

رئيس الجميكرية ىك رئيس الدكلة يمثؿ كحدتيا كيضمف استقالليا كاستم ارريتيا كيسير عمى
احتراـ الدستكر كالمعاىدات كحقكؽ اإلنساف.
يتمتع رئيس الجميكرية أثناء ممارسة ميامو بحصانة قضائية ,كما ينتفع بيذه الحصانة
القضائية بعد انتياء مباشرتو لميامو بالنسبة إلى األفعاؿ التي قاـ بيا بمناسبة أدائو لميامو.
ويستقيل رئيس الجميورية نيائيا من الحزب الذي ينتمي إليو.

رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:

تغيير "كالمعاىدات كحقكؽ اإلنساف" ب "كالقانكف كالمعاىدات المصادؽ عمييا".
تغيير "قضائية" ب "تجاه التتبعات الجزائية"
حذؼ "القضائية"
مقترح حذؼ "كما ينتفع  ...أدائو لميامو".
الفصل :69

يؤدم رئيس الجميكرية المنتخب أماـ مجمس الشعب اليميف التالية:
"أقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ عمى استقالؿ الكطف كسالمة ترابو كأف أحترـ دستكر البالد
كتشريعيا كأف أرعى مصالحيا رعاية كاممة".
الفصل :70

المقر الرسمي لرئاسة الجميكرية تكنس العاصمة كضكاحييا إال أنو يمكف في الظركؼ
االستثنائية أف ينتقؿ مؤقتا إلى أم مكاف آخر مف تراب الجميكرية.
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الفصل :71

يختص رئيس الجميكرية :
ـ بتمثيؿ الدكلة
ػ تعييف مفتي الديار التكنسية
ػ القيادة العميا لمقكات المسمحة وقوات األمن الوطني.

ػ إعالف الحرب كابراـ السمـ بعد مكافقة مجمس الشعب بأغمبية ثالثة أخماس أعضاءه كارساؿ
قكات إلى الخارج بمكافقة رئيسي مجمس الشعب كالحككمة عمى أف ينعقد المجمس لمبت في
األمر خالؿ أجؿ ال يتجاكز ستيف يكما .
ػ إعالف حالة الطكارئ حسب الشركط المبينة بالفصؿ .73
ػ إجراء التعيينات كاإلعفاءات في الكظائؼ العسكرية

واألمنية العميا كالمؤسسات العمكمية

الراجعة بالنظر إلى ك ازرة الدفاع كبعد أخذ رأم المجنة البرلمانية المختصة ،كفي صكرة عدـ
إبداء الرأم في أجؿ  20يكما ،يعتبر ذلؾ قبكال ضمنيا.
كتضبط الكظائؼ العميا بالقانكف.

ػ تعييف رئيس جياز المخابرات العامة بعد أخذ رأم مطابؽ ألغمبية أعضاء المجنة البرلمانية
المختصة.
ػ إجراء التعيينات كاإلعفاءات في الكظائؼ العميا برئاسة الجميكرية كالمؤسسات التابعة ليا.
ينص عمييا الدستكر.
ػ حؿ مجمس الشعب في الصكر التي ّ
ػ إسناد األكسمة.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ "بتمثيؿ الدكلة" ب "رئيس الجميكرية ىك أكؿ ممثؿ لمجميكرية التكنسية" قبؿ "يختص
رئيس الجميكرية".
تغيير "الديار" ب "الجميكرية".
ىناؾ رأم غالب في الييئة باعتبار األمف خارجا عف صالحيات رئيس الجميكرية ككاف
ىناؾ رأم آخر بإبقاء الصيغة عمى حاليا .كاقرار أم مف الرأييف ينعكس عمى كامؿ النص.
الفصل :72

صيغة أكلى:
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يتكلى ك ّؿ مف رئيس الجميكرية كرئيس الحككمة رسـ السياسة الخارجية لمدكلة بالتشاكر

كالتكافؽ بينيما.

يعتمد رئيس الجميكرية باقتراح مف الحككمة الممثميف الدبمكماسييف بالخارج كيقبؿ اعتماد
ممثمي الدكؿ األجنبية.
صيغة ثانية:
يتكلى رئيس الجميكرية رسـ السياسة الخارجية لمدكلة كيعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ

)رأي

مطابق(* ألغمبية أعضاء المجنة البرلمانية المختصة كيعيف المكظفيف الساميف بك ازرة
الخارجية كالمؤسسات التابعة ليا كالبعثات الدبمكماسية كالقنصمية لدل الدكؿ كالمنظمات
اإلقميمية كالدكلية باقتراح مف كزير الخارجية كما يقبؿ اعتماد ممثمي الدكؿ األجنبية كالييئات
كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
رأم غالب في الييئة لصالح الصيغة األكلى كيمكف أف تدمج فييا "بعد أخذ رأم أغمبية
أعضاء المجنة البرلمانية المختصة".
الفصل : 73

لرئيس الجميكرية في حالة خطر داىـ ميدد لكياف الكطف كأمف البالد كاستقالليا بحيث
يتعذر السير العادم لدكاليب الدكلة أف يتخذ اإلجراءات التي تحتميا تمؾ الظركؼ كذلؾ بعد
استشارة رئيس الحككمة كالمحكمة الدستكرية كرئيس مجمس الشعب كيكجو في ذلؾ بيانا إلى
الشعب
كيجب أف تيدؼ ىذه اإلجراءات إلى تأميف عكدة السير العادم لمسمطات العمكمية الدستكرية
في أقرب اآلجاؿ كتستشار المحكمة الدستكرية في شأف ىذه اإلجراءات كيعتبر مجمس
الشعب في حالة انعقاد دائمة طيمة ىذه الفترة كبعد مركر ثالثيف يكما عمى سرياف ىذه
اإلجراءات يحؽ لرئيس مجمس الشعب أك ثالثيف مف أعضا

ئق االلتجاء إلى المحكمة

الدستكرية قصد التثبت مف أف الظركؼ الكاردة بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ ال تزاؿ قائمة
كتصدر المحكمة قرارىا عالنية خالؿ أجؿ أقصاه خمسة عشر يكما كتتعيد المحكمة
الدستكرية مف تمقاء نفسيا لمتثبت مف استمرار تمؾ الظركؼ بعد مضي ستيف يكما عمى تاريخ
اتخاذىا كفي كؿ كقت بعد ذلؾ األجؿ
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كفي ىذه الحالة ال يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس الشعب كما ال يجكز تقديـ الئحة لكـ
ضد الحككمة.
كتزكؿ ىذه التدابير بزكاؿ أسبابيا كيكجو رئيس الجميكرية بيانا في ذلؾ إلى مجمس الشعب.
الفصل :74

لرئيس الجميكرية مباشرة أك بطمب مف الحككمة أف يعرض عمى االستفتاء الشعبي (مشاريع

القوانين ذات الصمة بالحقوق والحريات)* أك بالسمط العمكمية أك مشاريع القكانيف المتعمقة

بترخيص المصادقة عمى االتفاقيات الدكلية (عمى أن ال تتعارض مع الدستور بناء عمى رأي
المحكمة الدستورية)*.
كاذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة عمى المشركع فإف رئيس الجميكرية يختمو كينشره في
أجؿ ال يتجاكز خمسة عشر يكما مف تاريخ اإلعالف عف نتائجو.
كيعرض رئيس الجميكرية كجكبا عمى االستفتاء الشعبي المعاىدات التي قد يترتب عنيا
تحكير لمدستكر بعد أف يكافؽ عمييا مجمس الشعب حسب الصيغ كالشركط المنصكص عمييا
بالدستكر.
كيضبط القانكف االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء كاإلعالف عف نتائجو.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ "الشعبي" مف الفقرتيف األكلى كالثالثة.
رأم راجح بحذؼ الفقرة األكلى كاعادة ترتيب الفقرات عمى النحك التالي:
"يعرض رئيس الجميكرية كجكبا عمى االستفتاء الشعبي المعاىدات التي قد يترتب عنيا
تحكير لمدستكر بعد أف يكافؽ عمييا مجمس الشعب حسب الصيغ كالشركط المنصكص عمييا
بالدستكر.
كاذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة عمى المشركع فإف رئيس الجميكرية يختمو كينشره في
أجؿ ال يتجاكز خمسة عشر يكما مف تاريخ اإلعالف عف نتائجو.
كيضبط القانكف االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء كاإلعالف عف نتائجو" .
الفصل :75
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يصادؽ رئيس الجميكرية عمى المعاىدات الدكلية كالمعاىدات المصادؽ عمييا أقكل نفكذا مف
القكانيف
لرئيس الجميكرية حؽ العفك الخاص أك التخفيؼ مف العقكبات.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
الفصؿ بيف الفقرتيف كيمكف نقؿ الفقرة األكلى إلى الفصؿ  62كما يمكف نقؿ الفقرة الثانية إلى
الفصؿ  71كحذؼ عبارة "أك التخفيؼ مف العقكبات".
الفصل :76

لرئيس الجميكرية أف يخاطب مجمس الشعب كمجمس الكزراء مباشرة أك ببياف يكجيو إلييما.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تكصية بحذؼ ىذا الفصؿ.
الفصل :77

"يرأس رئيس الجميكرية (وجوبا)* مجمس الكزراء في المسائؿ الراجعة إليو بالنظر ،كيترأسو
بطمب مف رئيس الحككمة فيما عداىا".
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير "الراجعة إليو بالنظر" ب "الداخمة في مجاؿ اختصاصو"
حذؼ "كجكبا".
تعديؿ الصيغة عمى النحك التالي:
"يرأس رئيس الجميكرية مجمس الكزراء في المسائؿ اؿ داخمة في مجاؿ اختصاصو أك بطمب
مف رئيس الحككمة".
الفصل :78

صيغة أولى:
يختـ رئيس الجميكرية القكانيف في أجؿ ال يزيد عف خمسة عشر يكما ابتداء مف بمكغيا إليو
مف طرؼ رئيس مجمس الشعب كلو بمجرد كصكؿ نص القانكف إليو أف يرجعو إلى المجمس
لتالكة ثانية.
إذا صادؽ مجمس الشعب كفقا لصيغة المصادقة األكلى يختـ رئيس الجميكرية القانكف.
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صيغة ثانية:
يختـ رئيس الجميكرية القكانيف بما في ذلؾ المعاىدات كيسير عمى نشرىا بالرائد الرسمي
لمجميكرية التكنسية في أجؿ ال يتجاكز خمسة عشر يكما ابتداء مف بمكغيا إليو مف طرؼ
رئيس مجمس الشعب.
كلرئيس الجميكرية الحؽ أثناء أجؿ الختـ في رد مشركع القانكف إلى المجمس لقراءة ثانية كاذا
تمت المصادقة باألغمبية المطمقة ألعضائو في القكانيف العادية

كبأغمبية ثالثة أخماس

أعضائو بالنسبة لمقكانيف األساسية ،فإنو يقع إصداره كنشره في أجؿ ال يتجاكز خمسة عشر
يكما ابتداء مف تاريخ بمكغو إلى رئيس الجميكرية.
كفي حالة تعيد المحكمة الدستكرية بالقانكف  ،يتـ نشره فػ ػػي ص ػػكرة مالءمتو كمطابقتو لمدستكر
أك إعادتو لمجمس الشعب لقراءة ثانية.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
ترجيح الصيغة الثانية.
إضافة "مع تعميؿ" بعد "رد مشركع القانكف" في الفقرة الثانية.
حذؼ "بما في ذلؾ المعاىدات".
الفصل :79

تقع مداكلة مشاريع القكانيف بمجمس الكزراء كيتـ إعادة إمضاء األكامر ذات الصبغة الترتيبية
مف طرؼ الكزير المعني باألمر.
الفصل :80

صيغة أكلى:
يسند رئيس الحككمة الكظائؼ العميا المدنية.
كتضبط الكظائؼ المدنية العميا بالقانكف.
صيغة ثانية:
يسند رئيس الجميكرية باقتراح مف رئيس الحككمة الكظائؼ العميا المدنية بعد إبداء الرأم مف
المجاف البرلمانية المختصة .كعند عدـ إبداء الرأم في أجؿ ال يتجاكز
كصكؿ الممؼ إلى المجمس يعتبر ذلؾ قبكال ضمنيا.
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 20يكما مف تاريخ

كتضبط الكظائؼ المدنية العميا بالقانكف.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
ترجيح الصيغة األكلى.
الفصل :81

لرئيس الجميكرية إذا تعذر عميو القياـ بميامو بصفة كقتية أف يفكض سمطاتو إلى رئيس
الحككمة
كيعمـ رئيس الجميكرية رئيس مجمس الشعب بتفكيضو المؤقت لسمطاتو.
الفصل :82

عند الشغكر النيائي لمنصب رئيس الجميكرية لكفاة أك الستقالة أك لعجز دائـ أك ألم سبب
آخر ،تجتمع المحكمة الدستكرية فك ار  ،كتقر الشغكر النيائي باألغمبية المطمقة ألعضائيا ،
كتبمغ تصريحا في ذلؾ إلى رئيس مجمس الشعب الذم يتكلى فك ار مياـ رئاسة الدكلة بصفة
مؤقتة ألجؿ أدناه خمسة كأربعكف يكما كأقصاه تسعكف يكما.
الفصل :83

في حالة الشغكر النيائي يؤدم القائـ بمياـ رئيس الجميكرية اليميف الدستكرية أماـ مجمس
الشعب ،كعند االقتضاء أماـ مكتب المجمس.
كال يجكز لمقائـ بمياـ رئيس الجميكرية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجميكرية كلك في صكرة
تقديـ استقالتو.
الفصل :84

يمارس القائـ بمياـ رئيس الجميكرية خالؿ الشغكر المؤقت أك النيائي المياـ الرئاسية كال
يحؽ لو تنقيح الدستكر أك المجكء إلى االستفتاء أك إنياء مياـ الحككمة أك حؿ مجمس
الشعب أك اتخاذ التدابير االستثنائية المنصكص عمييا بالفصؿ  73مف الدستكر.
كخالؿ المدة الرئاسية الكقتية يتـ انتخاب رئيس جميكرية جديد مباشرة مف الشعب لمدة خمس
سنكات.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير "كال يحؽ لو تنقيح" ب "كال يحؽ لو المبادرة باقتراح تعديؿ".
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حذؼ "أك إنياء مياـ الحككمة".
حذؼ "مباشرة مف الشعب".
تغيير "خمس سنكات" ب "رئاسية كاممة".
الفصل :85

يمكف لمجمس الشعب بمبادرة مف ثمث أعضائو أف يتيـ رئيس الجميكرية بالخيانة العظمى
كال يصدر القرار إال بمكافقة ثمثي أعضاء المجمس كفي ىذه الصكرة تقع إحالتو عمى
المحكمة الدستكرية إلصدار حكـ في شأنو  .كتعد خيانة عظمى:
االنحراؼ الخطير بالسمطة كالخرؽ المتعمد لمدستكر أك التخمي المتعمد عف المنصب اؿ تي
ينجـ عنو ا تيديد لكياف الدكلة أك لمسير السميـ لممؤسسات الدستكرية.
الرشكة كالفساد المالي كايثار مصالح أطراؼ أجنبية عمى المصالح العميا لمكطف.
كال يمكف لممحكمة الدستكرية أف تحكـ في صكرة اإلدانة إال بالعزؿ.
كيترتب عف الحكـ بالعزؿ فقدانو لحؽ الترشح مرة أخرل.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
بعض ما تـ ذكره يشكؿ جرائـ جزائية فيجدر التنبيو إلى أف العزؿ ال يعفي مف التتبعات
الالزمة.
القسم اثاني:ل لحكومةل
الفصل :86

يضبط رئيس الحككمة السياسة العامة لمدكلة كيسير عمى تنفيذىا
لرئيس الجميورية) * كيرأس مجمس الكزراء عدل صكر الفصؿ

(باستثناء ما تم إسناده
 ،77كيمارس السمطة

الترتيبية العامة كيتصرؼ في اإلدارة كيصدر األكامر الترتيبية كالفردية التي يمضييا بعد
مداكلة مجمس الكزراء كاعالـ رئيس الجميكرية كيبرـ االتفاقيات الدكلية الفنية.
كتسير الحككمة عمى تنفيذ القكانيف كيمكف لرئيس الحككمة أف يفكض بعض صالحياتو
لمكزراء.
كيختص رئيس الحككمة كحده عالكة عمى ما سبؽ بػ ػ ػ:
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 )1إحداث كتعديؿ كحذؼ الك ازرات ككتابات الدكلة الراجعة لو بالنظر كضبط اختصاصاتيا
كصالحياتيا بعد مداكلة مجمس الكزراء كاعالـ رئيس الجميكرية.
 )2إحداث كتعديؿ كحذؼ المؤسسات كالمنشآت العمكمية كالمصالح اإلدارية كضبط
اختصاصاتيا كصالحياتيا بعد مداكلة مجمس الكزراء كاعالـ رئيس الجميكرية.
 )3تأشير الق اررات الترتيبية التي يتخذىا الكزراء.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ "الراجعة لو بالنظر" مف النقطة األكلى.
حذؼ "باستثناء ما تـ إسناده لرئيس الجميكرية" ك "عدل صكرة الفصؿ

 "56مف الفقرة

األكلى.
الفصل :87

تتككف الحككمة مف رئيس ككزراء ككتاب دكلة يعينيـ رئيس الجميكرية
 مقترح أول :باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معو بخصوص القطاعات الراجعة بالنظرلرئيس الجميورية.

 مقترح ثان :ينفرد رئيس الجميورية بتعيين وزراء القطاعات الراجعة لو بالنظر.يكمؼ رئيس الجميكرية مرشح الحزب أك االئتالؼ االنتخابي الحاصؿ عمى أغمبية المقاعد
بمجمس الشعب بتشكيؿ الحككمة في أجؿ شير يمدد مرة كاحدة.
عند تجاكز األجؿ المحدد دكف تشكيؿ الحككمة أك في حالة عدـ الحصكؿ عمى ثقة مجمس
الشعب يقكـ رئيس الجميكرية بإجراء مشاكرات مع األحزاب كاالئتالفات كالكتؿ النيابية
لتكميؼ الشخصية األقدر عمى تأليؼ حككمة في أجؿ أقصاه شير.
إذا مرت ثالثة أشير عمى االنتخابات التشريعية كلـ يتفؽ أعضاء مجمس الشعب عمى تأليؼ
حككمة لرئيس الجميكرية الحؽ في حؿ مجمس الشعب كالدعكة إلى انتخابات تشريعية
جديدة.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
االكتفاء مف الفقرة األكلى ب "تتككف الحككمة مف رئيس ككزراء ككتاب دكلة".
تغيير "يمدد" ب "يجدد" في آخر الفقرة الثانية.
تغيير "تأليؼ" ب "تشكيؿ" في الفقرة الثالثة.
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تغيير "ثالثة أشير" ب "أربعة أشير".
تغيير "عمى االنتخابات التشريعية" ب "عمى التكميؼ األكؿ" في الفقرة الرابعة.
تغيير "تأليؼ حككمة" ب "منح الثقة لمحككمة" في الفقرة الرابعة.
إضافة فقرة أخيرة "عند نيؿ الحككمة ثقة مجمس الشعب يتكلى رئيس الجميكرية تسمية رئيس
الحككمة كأعضائيا".
الفصل :88

يؤدم أعضاء الحككمة اليميف أماـ رئيس الجميكرية.
الحككمة مسؤكلة أماـ مجمس الشعب.
الفصل :89

يمنع الجمع بيف عضكية الحككمة كعضكية مجمس الشعب كيعكض النائب الممتحؽ
بالحككمة كفقا ألحكاـ القانكف االنتخابي.
كال يجكز لرئيس الحككمة أك ألعضائيا ممارسة أم كظيفة أخرل ميما كاف نكعيا.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير "كيعكض النائب  ...االنتخاب" ب "كيضبط القانكف االنتخابي كيفية سد الشغكر".
الفصل :90

أعضاء الحككمة ممزمكف بالحضكر في صكرة طمب صادر عف المجمس.
كلكؿ عضك بمجمس الشعب أف يتقدـ إلى الحككمة بأسئمة كتابية أك شفاىية
إحاطة)*.

(أو طمبات

تخصص جمسة دكرية لمحكار بيف مجمس الشعب كأعضاء الحككمة.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ "(أك طمبات إحاطة  ....كأعضاء الحككمة".
الفصل :91

يمكف التصكيت عمى الئحة لكـ ضد الحككمة بعد طمب معمؿ يقدـ لرئيس مجمس الشعب مف
ثمث األعضاء عمى األقؿ .كال يقع التصكيت عمى الئحة المكـ إال بعد مركر خمسة عشر
يكما عمى إيداعيا لدل رئاسة المجمس.
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كيشترط لسحب الثقة مف الحككمة مكافقة األغمبية المطمقة مف أعضاء المجمس
ويتم
 مقترح أول :وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويتّ ،تكميفو من قبل رئيس الجميورية بتشكيل الحكومة.
 -مقترح ثان :وتقديم حكومة بديمة.

في صكرة عدـ تحقؽ األغمبية المذككرة  ،ال يمكف أف تعاد الئحة المكـ ضد الحككمة إال بعد
ستة أشير.

(وال يجوز لممجمس توجيو أكثر من الئحتي لوم ضد الحكومة خالل نفس المدة النيابية)*.
يمكف لمجمس الشعب سحب الثقة مف أحد الكزراء بعد طمب معمؿ يقدـ لرئيس المجمس مف

ثمث األعضاء عمى األقؿ عمى أف يتـ التصكيت عمى سحب الثقة باألغمبية المطمقة.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
ترجيح المقترح األكؿ.
تغيير "كال يجكز لممجمس تكجيو أكثر مف الئحتي لكـ ضد الحككمة خالؿ نفس المدة النيابية"
ب "كال يجكز لمجمس الشعب سحب الثقة مف حككمة أكثر مف مرتيف في نفس المدة
النيابية".
تأخير الفقرة الثانية لتصبح فقرة قبؿ أخيرة.
تغيير "الكزراء" في الفقرة األخيرة ب "أحد أعضاء الحككمة".
الفصل :92

يمكف لرئيس الحككمة أف يطمب مف مجمس الشعب التصكيت عمى الثقة في مكاصمة
الحككمة لنشاطيا كيتـ التصكيت بأغمبية النكاب.
كفي صكرة عدـ حصكؿ الحككمة عمى الثقة كعجز المجمس عف المصادقة عف مرشح بديؿ
في أجؿ شير،
 -مقترح أول :يتولى رئيس الجميورية ح ّل المجمس والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

 مقترح ثان :يمكن لرئيس الجميورية أن يقترح في ثالث محاوالت متتالية في أقصى تقديرتقديم مرشح لرئاسة الحكومة .واذا لم يحظى أي منيم عمى ثقة المجمس في أجل أقصاه

ثالثون يوما يتولى رئيس الجميورية ح ّل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.
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 مقترح ثالث :لرئيس الجميورية ح ّل البرلمان في أجل ال يتجاوز عشرين يوما من تاريخرفض منح الثقة لمحكومة ،والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:

تعديل الصيغة عمى النحو التالي:

"إذا أقدمت الحككمة عمى طمب الثقة بمناسبة تصكيت مجمس الشعب عمى مشركع قانكف
مقدـ مف طرفيا يككف التصكيت السمبي عمى ىذا المشركع بمثابة سحب الثقة مف الحككمة
التي تككف ممزمة باالستقالة"
الفصل :93

إذا تعذر عمى رئيس الحككمة ممارسة ميامو بصفة كقتية يفكض سمطاتو إلى أحد الكزراء.
عيف رئيس الجميكرية مرشح
عند الشغكر النيائي لمنصب رئيس الحككمة ,ألم سبب كاف ,م ّ
الحزب أك اإلتالؼ االنتخابي الفائز بأكبر عدد مف المقاعد داخؿ مجمس الشعب ليتكلى مياـ
رئاسة الحككمة بعد حصكلو عمى ثقة المجمس طبقا ألحكاـ الفصؿ .87
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
تغيير "يعيف" ب "يسمى".
الفصل :94

ترفع النزاعات المتعمقة باختصاص كؿ مف رئيس الجميكرية كرئيس الحككمة إلى المحكمة
الدستكرية الذم تبت في النزاع بقرار مف أغمبية أعضائيا بناء عمى طمب يرفع إلييا مف
أحرص الطرفيف أك مف تمقاء نفسيا (وكل ذي مصمحة)* في صكرة التنازع السمبي.
رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
حذؼ "بقرار مف أغمبية أعضائيا" ك "أك مف تمقاء نفسيا ككؿ ذم مصمحة في صكرة التنازع
السمبي".

القسم الثالث :الدفاع واألمن
الفصل :95

تحكـ أجيزة الدفاع كاألمف الكطني المبادئ التالية:
 تخضع األجيزة األمنية لمسمطة التنفيذية.36

 الدولة وحدىا التي تنشئ القوات المسمحة وقوات األمن الوطني وال يجوز إنشاء تنظيماتأو أجيزة مسمّحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو األمن الوطني ّإال بمقتضى

القانون.

وتدرب أفرادىا
 تتصرف األجيزة األمنية ّمقترح أكؿ :وفقا لمقانون.
مقترح ثاف :وفقا لمدستور والقانون والمعاىدات.
يحجر عمى كل عنصر من عناصر األجيزة األمنية تطبيق التعميمات التي ليا صفة
 ّالبينة.
الالمشروعية ّ

ينجر عن أعمالو
 ال يؤاخذ ّعما ّ
أي عنصر من عناصر األجيزة األمنية الداخمية قضائيا ّ
قررتيا قيادة الجياز المعني وكمّفتو بيا
عند القيام بميام
عممي ّ
ّ
اتية ّ
مقترح أكؿّ :إال إذا كانت لأل وامر الصادرة لو صفة الالشرعية الواضحة.

مقترح ثافّ :إال إذا كانت لأل وامر الصادرة لو مساس بالحرمة الجسدية لممواطنين أو
االنقالب عمى النظام الديمقراطي أو الشرعية االنتخابية.

 -تمتزم األجيزة األمنية بالحياد التام.

 تختص لجنة برلمانية بمتابعة مدى احترام وتطبيق ىذه المبادئ.رأم الييأة المشتركة لمتنسيؽ كالصياغة:
الفصل :96

الجيش الكطني ىك قكة عسكرية مسمحة مؤلفة كمنظمة ىيكميا كانضباطيا طبؽ القانكف كىك
ممزـ بالحياد السياسي كيضطمع بكاجب الدفاع عف الكطف كاستقاللو ككحدة ترابو كيسيـ في
جيكد اإلغاثة كالتنمية كيدعـ السمطات المدنية كفؽ ما يضبطو قانكف الطكارئ.
الفصل :97

يتمتع العسكريكف بالحقكؽ الدستكرية المقررة لجميع المكاطنيف عدا ما كاف منيا متعارضا مع
القيـ كالمبادئ التي يقكـ عمييا حياد المؤسسة العسكرية خاصة الحقكؽ السياسية كالنقابية.
الفصل :98
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الخدمة الكطنية كجكبية عمى المكاطنيف حسب الصيغ كالشركط التي يضبطيا القانكف.
الفصل :99

قكات األمف الكطني مكمفة تحت إمرة السمطة التنفيذية كطبؽ القانكف بحفظ النظاـ كالمحافظة
عمى األمف العاـ كحماية حرمة كأمف األشخاص كسالمة الممتمكات العامة كالخاصة
كمكافحة الجريمة كالبحث فييا في كنؼ الحياد التاـ.

احعبة اخع س:ة املطئة امخعئبئة
الفصل :100

القضاء سمطة مستقمة تسير عمى إقامة العدؿ كضماف عمكية الدستكر كسيادة القانكف كحماية

الحقكؽ كالحريات .القاضي مستقؿ ال سمطاف عميو في قضائو لغير الدستكر كالقانكف.
الفصل :101

يشترط في القاضي الكفاءة والنزاىة والحياد وك ّل إخالل منو في أدائو لواجباتو موجب

لممساءلة.

النس نة ألرل:ة امخعءة اللايةر إل ويةر العاية
الفصل :102

يسمى القضاة بأمر مف رئيس الجميكرية بناء عمى رأم مطابؽ مف المجمس األعمى لمسمطة
القضائية.
الفصل : 103

ال ينقؿ القاضي بدكف رضاه كما ّأنو غير قابؿ لمعزؿ إالّ في الحاالت كطبؽ الضمانات التي
يكفرىا القانكف كبقرار معمّؿ مف المجمس األعمى لمسمطة القضائية.
ّ
ال يمكف إيقاؼ القاضي عف العمؿ أك إعفاؤه أك تسميط عقكبة تأديبية عميو إالّ بمكجب قرار

يكفرىا القانكف.
معمّؿ مف المجمس األعمى لمسمطة القضائية كطبؽ الضمانات التي ّ
الفصل : 104

حؽ التقاضي كحؽ الدفاع مضمكناف.
المتقاضكف متساككف أماـ القضاء.
يضمف القانكف التقاضي عمى درجتيف كيكفؿ لغير القادريف ماليا الكلكج لمقضاء.
لكؿ شخص الحؽ في محاكمة عادلة.
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جمسات المحاكـ عمنية إال إذا اقتضى القانكف سريتيا كال يككف التصريح بالحكـ إال في جمسة
عمنية .
الفصل : 105

أكسف إجراءات
تحدث أصناؼ المحاكـ بقانكف أساسي كيمنع إحداث محاكـ استثنائية
ّ
استثنائية مف شأنيا المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
القضاء العسكرم قضاء متخصص كيضبط قانكف أساسي اختصاصو كتركيبتو كتنظيمو
كاإلجراءات المتبعة أمامو.
الفصل : 106

ك ّؿ تدخؿ في القضاء جريمة يعاقب عمييا القانكف.
الفصل : 107

تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب ،كيحجر االمتناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا بدكف
مكجب قانكني.
المجمس األعمى لمسمطة القضائية
الفصل : 108

يسير المجمس األعمى لمسمطة القضائية عمى حسف سير القضاء كاحتراـ استقاللو ،كيقترح
كيبت في المسار الميني
اإلصالحات كيبدم الرأم في مشاريع القكانيف المتعمقة بالقضاء،
ّ
لمقضاة كالتأديب.
الفصل : 109

يتككف المجمس األعمى لمسمطة القضائية مف جمسة عامة كمف مجمس القضاء العدلي
ّ
كمجمس القضاء اإلدارم ك مجمس القضاء المالي.
الفصل : 110

يتركب كؿ ىيكؿ مف ىذه اليياكؿ في نصفو مف قضاة منتخبيف كقضاة معينيف بالصفة كفي
النصؼ المتبقي مف غير القضاة.
ينتخب المجمس األعمى لمسمطة القضائية رئيسا لو مف بيف أعضائو مف القضاة.
الفصل : 111

يتمتع المجمس األعمى لمسمطة القضائية باالستقالؿ اإلدارم كالمالي كالتسيير الذاتي كيعد
مشركع ميزانيتو كيناقشيا أماـ المجنة المختصة بمجمس الشعب.
الفصل : 112
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يضبط قانكف أساسي اختصاص المجمس األعمى لمسمطة القضائية كتركيبتو كتنظيمو
كاإلجراءات المتبعة أمامو.
القضاء العدلي
الفصل : 113

يتككف القضاء العدلي مف محكمة تعقيب مقرىا العاصمة كمحاكـ درجة أكلى كمحاكـ درجة
ثانية.
الفصل : 114

النيابة العمكمية جزء مف القضاء العدلي  .تشمؿ الضمانات المكفكلة لمقضاء العدلي قضاة
الحكـ كقضاة النيابة العمكمية .يمارس أعضاء النيابة العمكمية مياميـ طبؽ الضمانات
كاإلجراءات القانكنية.
القضاء اإلداري
الفصل : 115

يختص القضاء اإلدارم بالنظر في تجاكز اإلدارة سمطتيا كفي كافة النزاعات اإلدارية
كيمارس كظيفة استشارية طبؽ القانكف.
يتككف القضاء اإلدارم مف المحكمة اإلدارية العميا كمحاكـ إدارية ابتدائية كمحاكـ إدارية
استئنافية.
تعد المحكمة اإلدارية العميا تقري ار سنكيا عاما تحيمو عمى رئيس مجمس الشعب كرئيس
ّ
الجميكرية كرئيس الحككمة.
يضبط قانكف أساسي تنظيـ القضاء اإلدارم كاختصاصاتو كالنظاـ األساسي الخاص
بقضاتو.
القضاء المالي
الفصل : 116

يتككف القضاء المالي مف محكمة المحاسبات بمختمؼ ىيئاتيا.
كيختص بمراقبة حسف التصرؼ في الماؿ العاـ كفقا لمبادئ الشرعية كالنجاعة كالشفافية.
كيقضي في حسابات المحاسبيف العمكمييف.
كيقيـ طرؽ التصرؼ كيزجر األخطاء المتعمقة بو.
ّ
كيساعد السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية عمى رقابة تنفيذ قكانيف المالية كختميا.
40

تعد محكمة الحسابات تقري ار سنكيا عاما كعند اإلقتضاء تقارير خصكصية تحيميا عمى رئيس
ّ
مجمس الشعب كرئيس الجميكرية كرئيس الحككمة كتنشر ىذه التقارير لمعمكـ.
يضبط قانكف أساسي تنظيـ محكمة المحاسبات كاختصاصاتيا كاإلجراءات المتبعة لدييا
كالنظاـ األساسي الخاص بقضاتيا.

النس نة اثعني:ة اللكلئة الدسسويئة

الفصل : 117

تختص المحكمة الدستكرية بمراقبة دستكرية:
أ -مشاريع القكانيف المعركضة عمييا مف طرؼ رئيس الجميكرية قبؿ ختميا .كيككف العرض
كجكبيا بالنسبة لمشاريع تعديؿ الدستكر كمشاريع القكانيف األساسية كمشاريع المصادقة عمى
المعاىدات الدكلية .كيكػػكف العرض اختيػػاريا مف طػرؼ رئيس الجميكريػػة أك رئيس مجمس
الشعب أك رئيس الحككمة أك خمس أعضاء مجمس الشعب بالنسبة لمشاريع القكانيف األخرل.
ب -القكانيف المحالة عمييا مف طرؼ المحاكـ  ،تمقائيا أك بطمب مف أحد الخصكـ بمناسبة
نزاع معركض أماميا كفؽ اإلجراءات التي يضبطيا القانكف.
ج -مشركع النظاـ الداخمي لمجمس الشعب المعركض عمييا كجكبا مف قبؿ رئيس المجمس.
كما تختص المحكمة الدستكرية بػ:
د -معاينة حاالت شغكر منصب رئيس الجميكرية ك حاالت الطكارئ كالظركؼ االستثنائية.
ق -البت في نزاعات االختصاص بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية  ،كبيف رئيس
الجميكرية كرئيس الحككمة عمى أف يرفع ليا النزاع مف الطرؼ األحرص.
ك -البت في التيـ المكجية لرئيس الجميكرية في حالتي خرؽ الدستكر أك الخيانة العظمى.
ضد األحكاـ الباتّة الخارقة لمحقكؽ
ز -البت في الطعكف المباشرة مف طرؼ األشخاص ّ
كالحريات المضمكنة في الدستكر ،كالتي لـ يسبؽ لممحكمة الدستكرية النظر فييا كبعد استنفاد
ك ّؿ طرؽ الطعف.
الفصل :118

تترّكب المحكمة الدستكرية مف إثني عشر عضكا مف ذكم الكفاءة كالخبرة القانكنية التي ال

تقؿ عف عشريف سنة.
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يقترح رئيس الجميكرية أربعة مرشحيف .كيقترح رئيس الحككمة أربعة مرشحيف .كيقترح رئيس
مجمس الشعب ثمانية مرشحيف .كيقترح المجمس األعمى لمسمطة القضائية ثمانية مرشحيف.
ينتخب مجمس الشع ػػب إثني عشر عضػ ػكا باعتماد النصؼ مف كؿ جية ترشيح كيككف
مدتيا تسع سنكات.
االنتخاب بأغمبية الثمثيف كلفترة كاحدة ّ
كفي حالة عدـ الحصكؿ عمى األغمبية المطمكبة يعاد انتخاب المترشحيف المتبقيف باعتماد
نفس األغمبية .كفي صكرة عدـ حصكليا يعاد اقتراح أعضاء آخريف كتعاد عممية االنتخاب
بنفس الطريقة.
يسد الشغكر الحاصؿ في تركيبة
يجدد ثمث أعضاء المحكمة الدستكرية ك ّؿ ثالث سنكات ك ّ
ّ
المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعييف.
ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا كنائبا لو مف بينيـ.
الفصل :119

أعضاء المحكمة الدستكرية قضاة كتسرم عمييـ أحكاـ الفصميف  1ك  2مف باب السمطة
القضائية.

الفصل :120

يحجر الجمع بيف عضكية المحكمة الدستكرية كمباشرة أم كظائؼ أك مياـ أخرل يضبطيا
ّ
القانكف.
الفصل : 121

يرجع مشركع القانكف المخالؼ لمدستكر إلى مجمس الشعب لمنظر فيو ثانية كتعديمو طبقا
لقرار المحكمة الدستكرية كيتكجب عمى رئيس الجميكرية قبؿ ختمو إرجاعو إلى المحكمة
الدستكرية لمنظر في مدل تطابؽ التعديؿ الذم كقع إدخالو مع قرار المحكمة في أجؿ شير.
الفصل : 122

كتبت فييا في أجؿ ثالثة
يقتصر نظر المحكمة الدستكرية عمى المطاعف التي كقعت إثارتيا
ّ
أشير قابمة لمتمديد بقرار معمّؿ.
الفصل : 123

يتكقؼ العمؿ بو في حدكد ما قضت
إذا قضت المحكمة الدستكرية بعدـ دستكرية القانكف ّ
فإنو ّ
بو.
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الفصل : 124

تتّخذ المحكمة الدستكرية ق ارراتيا باألغمبية كيككف صكت الرئيس مرجحا عند تساكم
األصكات كتككف ق ارراتيا معمّمة كممزمة لجميع السمط كتنشر بالرائد الرسمي لمجميكرية
التكنسية.

الفصل : 125

يضبط قانكف أساسي تنظيـ المحكمة الدستكرية كاإلجراءات المتبعة لدييا كالضمانات التي
يتمتع بيا أعضاؤىا.

ة
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ة

احعبة امع س:ة اهبطعتة الدسسويئة
فصل : 126

الييئات الدستكرية ىيئات مستقمّة تسعى إلى تدعيـ الديمقراطية كتحقيؽ أىداؼ الثكرة كتتمتّع
بالشخصية القانكنية كاالستقاللية الدارية كالمالية كتنتخب مف قبؿ مجمس الشعب كترفع إليو
ّ
تقري ار سنكيا كتككف مسؤكلة أمامو كعمى كافة ىياكؿ الدكلة تيسير عمميا.
كيضبط القانكف تركيبة ىذه الييئات كتنظيميا.
ىيئة االنتخابات

فصل : 127

تكمّؼ ىيئة االنتخابات بإدارة كتنظيـ االنتخابات الكطنية كالجيكية كالمحمية كاالستفتاءات
كاإلشراؼ عمييا في جميع مراحميا كتضمف سالمة المسار االنتخابي كنزاىتو كشفافيتو

كتصرح بالنتائج.
ّ
تتمتع الييئة بالسمطة الترتيبية في مجاؿ اختصاصاتيا.
تتركب الييئة مف تسعة أعضاء مستقمّيف محايديف مف ذكم الكفاءة يباشركف مياميـ لفترة

كاحدة مدتيا ست سنكات كيجدد ثمث أعضائيا ك ّؿ سنتيف.
ىيئة اإلعالم

فصل : 128

تشرؼ ىيئة اإلعالـ عمى تنظيـ قطاع اإلعالـ كتعديمو كتطكيره كتسير عمى ضماف حرية
التعبير كاإلعالـ كحؽ النفاذ إلى المعمكمة ك إرساء مشيد إعالمي تعددم كنزيو.

تتككف الييئة مف تسعة أعضاء مستقمّيف محايديف مف ذكم الكفاءة كالنزاىة يباشركف مياميـ
ّ
ست سنكات مع التجديد الجزئي.
لفترة كاحدة مدتيا ّ
ىيئة حقوق اإلنسان

فصل : 129

تراقب ىيئة حقكؽ اإلنساف مدل احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كتعزيزىا كتقترح

تعديالت لمقكانيف المتعمقة بحقكؽ اإلنساف.
المختصة.
تحقؽ الييئة في حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف لتسكيتيا أك إحالتيا عمى السمطات
ّ
تتككف الييئة مف شخصيات مستقمّة كمحايدة يباشركف مياميـ لفترة كاحدة مدتيا ست
ات
سنك .

44

ىيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة
فصل : 130

تنظر ىيئة التنمية المستدامة كحماية حقكؽ األجياؿ القادمة في مدل احتراـ السياسات العامة

لمدكلة في المجاؿ االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي حقكؽ األجياؿ القادمة في تنمية مستدامة.
تستشار الييئة كجكبا في مشاريع القكانيف ذات الصمة بمجاالت اختصاصيا كفي مخططات
التنمية كتنشر آراءىا كما ينشر تعميؿ عدـ األخذ بيا مف قبؿ السمطة التشريعية.
ىيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
فصل : 131

تساىـ ىيئة الحككمة الرشيدة كمكافحة الفساد في سياسات الحككمة الرشيدة كمنع الفساد

كمكافحتو كمتابعة تنفيذىا كنشر ثقافتيا كتعزز مبادئ الشفافية كالنزاىة كالمساءلة.
تتكلى الييئة رصد حاالت الفساد في القطاعيف العاـ كالخاص كالتحقيؽ فييا كاحالتيا عمى
الجيات المعنية.
تبدم الييئة رأييا في مشاريع النصكص القانكنية كالترتيبية ذات العالقة بمياميا.
تتككف الييئة مف شخصيات نزيية مستقمّة مف ذكم الكفاءة يباشركف مياميـ لفترة كاحدة

ست سنكات مع التجديد الجزئي.
مدتيا ّ

ة
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ة

احعبة امعبع:ة املطئة الللبئة
الفصل : 132

تقكـ السمطة المحمية عمى أساس الالمركزية في إطار كحدة الدكلة.
تتجسد الالمركزية في جماعات محمية تتككف مف بمديات كجيات كأقاليـ يغطي كؿ صنؼ

منيا كامؿ تراب الجميكرية كفؽ تقسيـ يضبطو القانكف.
يمكف أف تحدث بقانكف أصناؼ أخرل مف الجماعات المحمية .
الفصل : 133

تتمتع الجماعات المحمية بالشخصية القانكنية كباالستقاللية المالية كاإلدارية.
تباشر الجماعات المحمية المصالح المحمية كفقا لمبدإ التدبير الحر.
الفصل : 134

تدير الجماعات المحمية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البمدية كالجيكية انتخابا عاما ح ار سريا كمباش ار.
كتنتخب مجالس األقاليـ مف طرؼ أعضاء المجالس البمدية كالجيكية.
الفصل : 135

تتمتع الجماعات المحمية بصالحيات ذاتية كصالحيات مشتركة مع الدكلة كصالحيات

منقكلة منيا.
تكزع الصالحيات المشتركة كالصالحيات المنقكلة استنادا إلى مبد إ التفريع.
م في مجاؿ ممارسة صالحياتيا.
تتمتع الجماعات المحمية بسمطة ترتيبة
الفصل : 136

تتكفر لمجماعات المحمية مكارد ذاتية كمكارد محالة إلييا مف الدكلة ،كيتـ تحديد النظاـ المالي

لمجماعات المحمية بمقتضى القانكف.
كؿ إحداث أك نقؿ لصالحيات مف الدكلة إلى الجماعات المحمية يككف مقترنا بإحالة ما
يناسبو مف مكارد.
الفصل : 137

تكريسا لمبد إ التضامف ،تتكفؿ الدكلة بتكفير مكارد إضافية لمتدخؿ لفائدة الجماعات المحمية
كفؽ صيغ التسكية كالتعديؿ.
تعمؿ الدكلة عمى بمكغ التكافئ بيف المكارد كاألعباء المحمية.
46

الفصل : 138

لمجماعات المحمية حرية التصرؼ في مكاردىا حسب قكاعد الحككمة الرشيدة كتحت رقابة

القضاء المالي.
الفصل : 139

تخضع الجماعات المحمية فيما يتعمؽ بشرعية أعماليا لرقابة إشراؼ الحقة كلمرقابة

القضائية.
الفصل : 140

تعتمد الجماعات المحمية آليات الديمقراطية التشاركية لت أميف مشاركة المكاطنيف كالمجتمع
المدني في إعداد برامج التنمية كالتييئة الترابية كمتابعة تنفيذىا كتقييميا طبقا لما يضبطو
القانكف.
الفصل : 141

يمكف لمجماعات المحمية أف تتعاكف كاف تنشئ شراكات فيما بينيا لتنفيذ برامج أك انجاز

أعماؿ ذات مصمحة مشتركة.
يمكف لمجماعات المحمية االنخراط في المنظمات الدكلية كاإلقميمية كاقامة عالقات شراكة
كتعاكف المركزم.
يضبط القانكف قكاعد االنخراط كالتعاكف كالشراكة.
الفصل : 142

ينظر المجمس األعمى لمجماعات المحمية في قضايا التنمية كالتكازف بيف الجيات كيبدم رأيو
في التشاريع المتعمقة بالتخطيط كالميزانية كالمالية المحمية.
كلرئيس المجمس األعمى لمجماعات المحمية حؽ حضكر مداكالت مجمس الشعب كمخاطبتو.
تضبط تركيبة مجمس الجماعات المحمية كميامو بقانكف.

الفصل : 143

يبت القضاء اإلدارم في جميع النزاعات المتعمقة بتنازع االختصاص التي تنش
الجماعات المحمية كبيف السمطة المركزية كالجماعات المحمية.

ة
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أ فيما بيف

احعبة اثع ن:ةتلليلة الدسسوة
الفصل : 144

حؽ المبادرة باقتراح تعديؿ الدستكر.
لرئيس الجميكرية أك لثمث أعضاء مجمس الشعب ّ
كلمبادرة رئيس الجميكرية أكلكية النظر.
الفصل : 145

ك ّؿ مبادرة لتعديؿ الدستكر تعرض مف قبؿ رئاسة مجمس الشعب عمى المحكمة الدستكرية

إلبداء الرأم في ككنيا ال تتعمؽ بما ال يجكز تعديمو حسبما ىك مقرر بيذا الدستكر .ثـ ينظر

مجمس الشعب في مبادرة التعديؿ لممكافقة باألغمبية المطمقة عمى مبدإ التعديؿ.
الفصل : 146

يتـ تعديؿ الدستكر بمكافقة ثمثي أعضاء مجمس الشعب ،كبحصكؿ التعديؿ عمى األغمبية
ّ
المطمقة عند عرضو عمى االستفتاء .
الفصل : 147

حيز التنفيذ .
أم تعديؿ ليذا الدستكر إال بعد خمس سنكات مف دخكلو ّ
يتـ ّ
ال ّ

الفصل : 148

ألم تعديؿ دستكرم أف يناؿ مف :
ال يمكف ّ
اإلسالـ باعتباره ديف الدكلة.
المغة العربية باعتبارىا المغة الرسمية.
النظاـ الجميكرم.
الصفة المدنية لمدكلة.
مكتسبات حقكؽ اإلنساف كحرياتو المضمكنة في ىذا الدستكر .
عدد الدكرات الرئاسية كمددىا بالزيادة.

احعبة اسعدع:ة ألحكعاة اخسع بئة
الفصل :149

يتجز منو ،ليا ما لسائر أحكامو مف القيمة
تكطئة ىذا الدستكر جزء ال ّأ
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كاهلل كلي التكفيؽ

