
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و جهات نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً أو أعضاء مجلسه التنفٌذي أو الدول  ات و تعلٌبلت صادرة من المواطنٌنالتقرٌر من مقترحهذا عكس ال ٌ
 المتحدة اإلنمابً مشروع برنامج األمممع  تعاقدوااألعضاء بمنظمة األمم المتحدة. فهذا التقرٌرهو نتاج جهود خبراء 
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 مقدمة

ٌكون صورة صادقة للمجتمع بكل تٌاراته و خصوصٌاته ان ٌفترض  ،عقدا إجتماعٌا بصفته الدستورإن      

المجتمع المدنً و تفعٌل  و من هذا المنطلق وجب تشرٌك .لمختلؾ االستحقاقات و التوجهات مستجٌبا

طنٌن دستورا لكل المواحتى ٌكون الدستور  عداد الدستورإاقتراحاته إلضفاء الصبؽة التشاركٌة على عملٌة 

 و المواطنات.

 نظم المجلس ،لترسٌخ تقالٌد جدٌدة فً التشاور بٌن الهٌبات المنتخبة و الشعب و سعٌا ،السٌاق و فً هذا

مع المواطنٌن و مع ممثلً  الحوار الوطنًالوطنً التؤسٌسً بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمٌة 

. تونسالجدٌد للدولة التونسٌة بعد الثورة التً عرفتها  لمجتمع المدنً عموما حول مسودة مشروع الدستورا

 2013جانفً  13و  6و أٌام  2012دٌسمبر  30و  23 و 16 و لقد تم تنظٌم هذه اللقاءات الحوارٌة أٌام

 .كل والٌةللحوار داخل  اواحد ابتخصٌص ٌومالتونسٌة و ذلك بكامل والٌات الجمهورٌة 

على كون هذه اللقاءات تندرج ضمن محاولة  بمناسبة هذه األٌام الحوارٌة أكد عدٌد النواب فً مداخبلتهم   

المجلس الوطنً التؤسٌسً االنفتاح على آراء المواطنٌن الستبطان وثٌقة الدستور عبر مقاربة تشاركٌة هدفها 

الوقوؾ على االتجاهات وخاصة  ،بصٌاؼة الدستورالوقوؾ على آراء المواطنٌن و مقترحاتهم فٌما ٌتعلق 

 الكبرى للرأي العام الوطنً فٌما ٌخص بعض المسابل الخبلفٌة التً تضمنتها مسودة مشروع الدستور. 

 

باستمرار إلى  سعى قد  بؤن هذا اللقاء ال ٌعتبر سابقة أولى للمجلس باعتبار أن هذا األخٌركما ذكر النواب 

خبلل االستماع إلى الخبراء فً مجال القانون الدستوري وتنظٌم عدٌد اللقاءات  تشرٌك جمٌع األطراؾ من

عقده ي تم الذ المفتوح بٌن المجتمع المدنً والمجلس التؤسٌسً مع مكونات المجتمع المدنً منها الحوار

تحت  2012سبتمبر 15و   14ٌومً بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمٌة  الوطنً التؤسٌسً بالمجلس

عبلوة على اللقاء الذي جمع السادة النواب بممثلً الطلبة بالمجالس ،عنوان "نحو صٌاؼة تشاركٌة للدستور"

 .2012دٌسمبر  16العلمٌة بكل من والٌتً تونس وصفاقس ٌوم 

ً خبلل شهري جانف الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌا فً دول المهجر مع تّم تنظٌم لقاءاتانه كما   

لجعل الدستور التونسً عامل توحٌد لكل التونسٌٌن حول هوٌتهم العربٌة اإلسبلمٌة  و ذلك ،2013و فٌفري 

 و القٌم المشتركة كالدٌمقراطٌة و احترام حقوق اإلنسان و دولة القانون. 
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ها من قبل انطلقت كل األٌام الحوارٌة باستعراض من قبل النواب الحاضرٌن لمنهجٌة العمل التً تم اتباع    

 ة.أعضاء المجلس الوطنً التؤسٌسً سواء فٌما ٌتعلق بالتوطبة أو بفصول المسود

ساسٌة نة التوطبة والمبادئ األلج) الستة الجان التؤسٌسٌة تانطلقلبن النواب بؤنه  أقرالسٌاق فً هذا و    

 ،لتنفٌذٌة والعبلقة بٌنهمالجنة السلطة التشرٌعٌة والسلطة او  ،ولجنة الحقوق و الحرٌات  ،تعدٌل الدستورو

ملٌة من ورقة بٌضاء فً ع لجنة السلطة المحلٌة( و ،لجنة الهٌبات الدستورٌة و ،لجنة السلطة القضابٌةو

كما  ،من عدٌد الخبراء ااالعتبار المقترحات الواردة علٌهبعٌن  تأخذ افإنه إعداد مشروع الدستور،

ٌمقراطً مثل دستور جنوب إفرٌقٌا و دستور إسبانٌا و بدساتٌر دول أخرى عاشت تجارب انتقال د تإستؤنس

مؽرب دستور البرتؽال و دستور بولونٌا و كذلك عددا من دساتٌر بلدان أمرٌكٌا البلتٌنٌة و دول عربٌة مثل ال

على مشارٌع دساتٌر مقترحة من مكونات المجتمع المدنً مثل مشروع اإلتحاد العام  تكما اطلع .و األردن

 .أو مشروع لجنة الخبراء التونسً للشؽل

عمل المجلس كان مرتكزا على الحوار والنقاش والوفاق فً رسم المعانً الكبرى  النواب أنبٌن     

وأشاروا فً هذا السٌاق الى أنه تّم استدعاء شخصٌات .أن االعبلم  كان ٌؽطً كل جلسات العمل وللدستور 

ما حظر خبراء القانون  فً العدٌد من المناسبات إلنارة وطنٌة كبرى لبلستماع الٌها ولبلستفادة من خبرتها ك

المجلس حول عدٌد المسابل ال سٌما ذات الطابع التقنً. وتّم كذلك االستماع الى مختلؾ مكّونات المجتمع 

 .المدنً

النواب باستعراض أهم األحكام التً تم اعتمادها بمسودة الدستور سواء فٌما ٌتعلق بالخٌارات إثر ذلك قام 

فٌما ٌخص األحكام التً تم التوافق علٌها ضمن األبواب التسعة، ملفتٌن االنتباه  التً تجسمت بالتوطبة أو

 بٌن النواب.  لمواضع الخبلؾ التً الزالت قابمة

تنظٌم الحوار و إدارته داخل تم اإلشارة إلى أنه  ألسلوب المعتمد فً تسٌٌرالحوار تجدراصل بو فٌما ٌت

تنظٌم جلسة واحدة تقدم خبللها جمٌع المقترحات فً مختلؾ حٌث وقع أحٌانا  ,بطرٌقتٌن مختلفتٌن الوالٌات

م فسح المجال لتدخبلت المواطنٌن التً ثرشات.  تقسٌم العمل وفق أسلوب الوأحٌانا أخرى تم و  ,المسابل

و المداخبلت التً  تراوحت بٌن المداخبلت العامة التً ال تمت بصلة لموضوع الحوار الوطنً من جهة

و التً انقسمت بدورها إلى مداخبلت عامة تهم الدستور  ،بموضوع الحوار الوطنً من جهة أخرى تتعلق

  الدستور. مشروع ضمن مسودة عٌنا من التوطبة أو فصبل محددابا مفً مجمله و مداخبلت محددة تهم جان
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المدرج فً  التبوٌب ترتٌبها علىفً  إعتمدنا تسعة أجزاءتقسٌم هذا التقرٌر إلى األساس ترائ لنا  هذا علىو

   ،المقترحات المتعلقة بالتوطبة ن التالٌة:ٌللعناووع الدستور. فخصصنا هذه األجزاء مسودة مشر

المقترحات المتعلقة بالباب الثانً المخصص  ،المخصص للمبادئ العامةات المتعلقة بالباب األول المقترح

المقترحات المتعلقة  ،المقترحات المتعلقة بالباب الثالث المخصص للسلطة التشرٌعٌة ،للحقوق و الحرٌات

لمخصص للسلطة المقترحات المتعلقة بالباب الخامس ا ،بالباب الرابع المخصص للسلطة التنفٌذٌة

المقترحات المتعلقة بالباب  ،المقترحات المتعلقة بالباب السادس المخصص للهٌبات الدستورٌة ،القضابٌة

 ،المقترحات المتعلقة بالباب الثامن المخصص لتعدٌل الدستور ،السابع المخصص للسلطة التنفٌذٌة

 لألحكام الختامٌة. المقترحات المتعلقة بالباب التاسع المخصص

 

حتى ٌتمكن  تقرٌرالضمن هذا ن المشاركٌن عالصادرة و الحجج التعلٌبلت أنه تم إدراج جدر اإلشارة إلى ت

 على مبلحظات المواطنٌن و مقترحاتهم بشكل مدقق.  من اإلطبلع الوطنً التؤسٌسً أعضاء المجلس
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 المقترحات المتعلقة بالتوطبة

 

 المقٌمة جالٌة التونسٌةوفً الخارج أي  من  قبل ال ،التونسٌة فً مستوى الوالٌاتأي  ،على الصعٌد الوطنًدم بها الحظنا من خبلل مختلؾ المداخبلت التً تّم التق

مٌن التوطبة بعض األحكام حول تض العدٌد من المقترحاتن التوطبة. كما الحظنا وجود مجموعة من المقترحات التً تهم شكل و مضمو ،  وجودافرنسا و إٌطالٌب

 .الجدٌدة

 التوطبة  التً تضمنتها حكاماألحات التً تهم  المقتر 

 الشكل و المضمون.  تتنزل هذه المقترحات فً مستوى

 المستعمل فً تحرٌر التوطبة نشابًاإلاألسلوب تمحورت المداخبلت حول ضرورة مراجعة  ،فً مستوى الشكل. 

ٌّة وال تّتبع  طوٌلة جّدا التوطبةكما إعتبر العدٌد من المتدخلٌن ان   ٌّة. و على هذا األساس  بالمفردات ؼٌر الدقٌقةوهً محّملة  واضحةمنهج والتً تفتقد لآلثار القانون

 :تم التقدم بالمقترحات التالٌة

 .والمفاهٌم الفضفاضةدقٌقة تتجنب الطابع اإلنشابً  إعادة صٌاؼة التوطبة صٌاؼة قانونٌة -

باالستتتتعانة بخبتتتراء لتفتتتادي التضتتتارب والتنتتتاقض وحّتتتتى تكتتتون عباراتهتتتا أكثتتتر  كةإعاااادة صاااٌاؼة التوطباااة وترتٌاااب فقراتهاااا المتداخلاااة وؼٌااار المتماسااا -

ٌّة وأكثر دّقة.  قانون

  ٌّة التؤوٌل فً اتجاهات مختلفة ،فً مستوى المضمونأما  .فقد لوحظ أن التوطبة تعطً إمكان

 المقترحات التً تهم األحكام التً لم تتضمنها التوطبة 

 .  تحقٌق الثورة الشباب فًي اضطلع به الدور الطلٌعً الذإدراج بند حول  -

تاادعٌم مشااااركته  مكانتتتة الشتتباب فتتتً المشتتروع المجتمعتتتً الجدٌتتقد، ودستتتتقرة حقوقتتقه، وتؤكٌتتد التتتتقزام الدولتتة بمستتتاندته واإلحاطتتقة بتتته ولتنصتتٌص علتتى ا -

 .فً الشؤن العام 

 ، ضمن الفقرات األولى للتوطبة."شهداء وجرحى الثورة" التنصٌص على -

ٌّة حقوقتكرٌس  - ة واللؽو ٌّ ٌّات الدٌن  .األقل

، وخصوصا والٌات الوسط الؽربً و ٌكون هذا التمٌٌز إٌجابٌا لفترة محّددة تكون كافٌة التمٌـٌز اإلٌجابً لفابدة المناطق المهّمشةإدراج بند ٌنص على  -

 لبلرتقاء بواقعها التنموي إلى المستوى الوطنً.

ٌّة تجاه هذه المسؤلة. ٌونًتجرٌم التطبٌع مع الكٌان الصهلتنصٌص على  ا - ٌُعلن على موقؾ واضح للدولة التونس  ، فً نّص الّتوطبة ل



5 
 

 

 مقترحات من حٌث الشكل الفقرة االولى
مالحظات  مقترحات من حٌث األصل

 الحذؾ االضافة عامة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
نحن نواَب الشعب التونسً، 

أعضاَء المجلس الوطنً 
ٌن باستحقاِق التؤسٌسً، المنتَخب

 :ثورة الحرٌة والكرامة والعدالة
اعتزازا بنضاالت شعبنا، 

واستجابًة ألهداؾ الثورة التً 

تّوجت ملحمَة التحّرر من 

االستعمار واالستبداد، وحّققت 

انتصارا إلرادته الحّرة، ووفاًء 

للشهداء وتضحٌات التونسٌٌن 

على مّر األجٌال، وفً سبٌل 

الفساد القطع النهابً مع الظلم و

 والحٌؾ

ٌوجد إجماع على ٌكاد مقترح أول : 
ضرورة إعادة ترتٌب فقرات التوطبة 

خاصة فً اتجاه إلحاق الفقرة األخٌرة من 
ودعما إلرادة الشعب فً أن نصها :"

ٌكون صانعا لتارٌخه، مإمنا بالعمل قٌمًة 
إنسانٌة سامٌة، ساعٌا إلى الرٌادة، 
ل متطلعا إلى اإلضافة الحضارٌة فً تعام

مع البٌبة بالرفق الذي ٌضمن لألجٌال 
القادمة استمرارٌة الحٌاة اآلمنة فً 

مستقبل أفضل،  وعلى أساس من السلم 
والتضامن اإلنسانً واستقالل القرار 

بالفقرة األولى باعتبار أنها " الوطنً
 تتصل بإرادة الشعب.

   

 

باسم "  إضافة عبارة:  ثانمقترح 
طبة وذلك " فً مستهل نّص التو الشعب

مباشرة بعد البسملة اعتبارا للطبٌعة 
ٌّة للنص واستلهامه من ثورة  الوصف

 الكرامة

 
  بن عروس(

 )مهدٌة

 
إضافة إلى آخر الفقرة مقترح ثالث: 

دعما إلرادة الشعب فً أن " األولى 
  ". ٌكون صانعا لتارٌخه

 )بن عروس( 

 

إضافة فً إتجاه مقترح رابع: 
مة "ثورة ضرورة وضع كل: التخصٌص

الحرٌة و الكرامة" التً من أجلها قامت 
 1144جانفً  41ثورة 

 

)الكاؾ 
أرٌانة قفصة 
سٌدي بو 

 مدنٌن(  زٌد

 
إضافة فً إتجاه مقترح خامس: 

:  التنصٌص على االعتزاز التخصٌص
بنضاالت الشعب ضّد االستعمار 

 
بن عروس (

قفصة نابل 
باجة منوبة 
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االستجابة ألهداؾ وفصلها عن عبارة " 
عدم التمٌٌز  " ألنّ  الثورة ضّد االستبداد

بٌن النضاالت خبلل الحقبتٌن 
المذكورتٌن سٌإّدي إلى طمس مرحلة 
ٌّزت  ٌّة فً تارٌخ تونس التً تم أساس
بالخصوص بإرساء مقّومات الدولة 

 . الحدٌثة

  تونس
 )الكاؾ

  

 حذؾ عبارةمقترح سادس: 
المنتخبٌن باستحقاق ثورة " 

ٌّة والكرا "  مة والعدالةالحر
من السطر األّول من 

التوطبة باعتبار أنه ال جدال 
ٌّة نواب  ٌّة تمثٌل فً شرع

المجلس التؤسٌسً وأن هذه 
ٌّد.   العبارة هً من قبٌل التز

  بن عروس(
 )سوسة

  

حذؾ مقترح سابع: 
عبارة " الحٌؾ "  وتعوٌض
" باعتبار التهمٌشبعبارة " 

أّن تلك العبارة تحٌل لؽة إلى 
م وهً عبارة معتمدة فً الظل

النّص والحال أّن الثورة 
  قامت كذلك بسبب التهمٌش.

بن عروس (
 )قصرٌن

  

حذؾ مقترح ثامن : 
عبارة " الحٌؾ "  وتعوٌض

بعبارة "اإلستبداد " بما ان 
الحٌؾ مرادؾ لعبارة 
"الظلم" و ذلك  تفادٌا 

 للتكرار

.بن عروس (
القٌروان 

 )منستٌر

  
مة " كل حذؾمقترح تاسع :

بق "  تعوٌضها" و ملحمة
  ". نضاالت

بن عروس (
 )قفصة
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 الفقرة الثانٌة
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 الحذؾ االضافة عامة

وتؤسٌسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده 

المّتسمة بالتفّتح واالعتدال، وعلى القٌم 

اإلنسانٌة السامٌة ومبادئ حقوق 

، واستلهاما من المخزون اإلنسان

الحضاري للشعب التونسً على تعاقب 

أحقاب تارٌخه، ومن حركته اإلصالحٌة 

المستندة إلى مقّومات هوٌته العربٌة 

اإلسالمٌة وإلى الكسب الحضاري 

اإلنسانً العاّم، وتمّسكا بما حّققه شعبنا 

 من المكاسب الوطنٌة

 

ٌّة ضرورة :  مقترح أول إدراج المرجع
ة ٌّ والتنصٌص  لحقوق اإلنسان الكون

صراحة على اإلعبلن العالمً لحقوق 
اإلنسان والعهد الدولً الخاص بالحقوق 
ٌّة والعهد الدولً الخاص  ٌّة والسٌاس المدن
ٌّة فتصبح  بالحقوق االقتصادٌة واالجتماع

وتؤسٌسا الفقرة الثانٌة على النحو التالً: " 
ٌّة الّسام ٌّة والقٌم اإلنسان ٌة على قٌم الجمهور

وفق منظومة حقوق اإلنسان فً كونٌتها 
ٌّتها  "وشمولها وترابطها وعلو

 
.بن (

 )عروس.

 

فً حقوق اإلنسان" إضافة :  مقترح ثانً
بعدٌها الكونً و اإلنسانً" و ٌستند 
 أصحاب هذا المقترح إلى حجتٌن :

ومة الكونٌة لحقوق اإلنسان  ال ظالمن1
تتعارض مع اإلسبلم وأّن من ٌعتبر أن 

سبلم ٌتناقض مع حقوق اإلنسان له اإل
أهداؾ وؼاٌات سٌاسٌة، و التنصٌص على 
المنظومة العالمٌة لحقوق اإلنسان له سبب 

عملً وواقعً إذ توجد فً المعاهدات 
الدولٌة كل المبادئ العامة والحرٌات 
والحقوق التً ٌحتاج إلٌها المجلس 

القتؤسٌسً للتنصٌص علٌها فً الدستور. و 
إقتراح التنصٌص  س تم على هذا األسا

حقوق اإلنسان  على منظومةعلى "تاسٌسا 
فً كونٌتها و شمولٌتها و إعتزازا بقٌم 

  اإلسبلم

 

أرٌانة قابس ("
نابل قبلً 

تونس منوبة 
سٌدي بوزٌد 
 قصرٌن مدنٌن

سوسة ,الجالٌة 
التونسٌة 

المقٌمة بفرنسا 
 و روما(



8 
 

ؼٌاب دسترة اإلقرار بكونٌة حقوق  -1
لزامٌة المعاهدات الدولٌة اإلنسان وبإ

المبرمة فً مجال حماٌة حقوق اإلنسان فً 
مقابل تواتر التؤكٌد على الهوٌة 

والخصوصٌة ٌمكن أن ٌفتح مجاال للمساس 
بحقوق الفبات الهشة اجتماعٌا مثل حقوق 
النساء و حقوق األطفال كما أنه ٌمكن أن 
ٌفتح الباب أمام الحد بصورة تدرٌجٌة من 

ٌات وقد ٌكون فٌه إٌذان الحقوق و الحر
بعهد جدٌد من االستبداد. فالكونٌة فكرة 

ضرورٌة و ال ٌمكن تعوٌضها بالتنصٌص 
على القٌم اإلنسانٌة السامٌة او مبادئ حقوق 

اإلنسان او الكسب الحضاري اإلنسانً 
العام ذلك أن لفظ العام لٌس مرادفا للفظ 

الذي ٌحمل داللة خاصة هذا إضافة  الكونً
دم اإلشارة إلى كونٌة وشمولٌة و إلى أن ع

ترابط حقوق اإلنسان ٌمثل تقهقرا دستورٌا 
 .1959من دستور  5مقارنة بالفصل 

 
لذلك و فً ؼٌاب التنصٌص على البعد 

الكونً و الشمولً لمنظومة حقوق اإلنسان 
وجب على أألقل حسب أصحاب هذا 

 المقترح:
 إضافة التنصٌص على مقترح ثالث : 

التونسٌة فً مجال حقوق الدولة  تعهدات
 اإلنسان

 

أرٌانة قابس (
نابل قبلً 

تونس منوبة 
بن عروس 
الكاؾ توزر 

 )صفاقس

  

ثوابت عبارة " حذؾ و تعوٌض:  رابعمقترح 
" مبادئ اإلسالم" أو "تعالٌم اإلسالم"ب"االسالم

فهذه العبارة عاّمة ال ٌعرؾ أول ما تشمل وال 
ثلة مستّمدة آخره. وتم التقدم فً هذا اإلطار  بؤم

من التارٌخ اإلسبلمً تبٌن ان ثوابت اإلسبلم 

بن عروس (
نابل ارٌانة 
قابس منوبة 

اقس توزر صف
زؼوان 
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ٌّر من حٌث المحتوى بحٌث ال ٌمكن  مفهوم متؽ
ًّ وعابشة وكبلهما  التؤسٌس علٌه : لقد تقاتل عل
مدافع عن ثوابت االسبلم ومقاصده كذلك فعل 

ًّ ومعاوٌة والشٌعة والخوارج وقتلت  عل
القاعدة من قتلت وهً حاسبة انها ما بارحت 

هذا ٌعنً أّن عبارة ثوابت االسبلم ومقاصده 
 "ثوابت اإلسبلم" قد تكون مدعاة لبلختبلؾ.

"ثوابت اإلسبلم"مفهوم ؼٌر  هذا إضافة إلى أن
دقٌق و ال ٌمكن للمحكمة الدستورٌة مراقبة 

دستورٌة القوانٌن على أساس مثل هذه المفاهٌم 
ٌّرة   المتؽ

 )مدنٌن

  

فً الفقرة الثانٌة من التخلً :  خامسمقترح 
التوطبة :"وتؤسٌسا على ثوابت اإلسبلم 

عن ومقاصده المّتسمة بالتفتح واالعتدال" 
ألنهما تعطٌان  عبارتً "التفتح واالعتدال"

انطباعا مؽلوطا بوجود انؽبلق وتطّرؾ فً 
 اإلسبلم

تطاوٌن (.
مهدٌة منستٌر 

 )بنزرت

  

"القٌم اإلنسانٌة" ألن التخلً عن:  مقترح ثالث
هذا المفهوم ال ٌستقٌم ضرورة أن العالم ال 

ٌملك نفس القٌم فما تسمح به بعض الدول مثل 
 الّزواج المثلً ال ٌمكن قبوله فً مجتمعنا

 )نابل(.

  

 مقترح رابع
حذؾ "وتؤسٌسا على ثوابت اإلسبلم ومقاصده 

" و تعوٌضها بالمّتسمة بالتفتح واالعتدال" 
ٌّة ٌّة  وتؤسٌسا على قٌم الجمهور والقٌم اإلنسان

 "الّسامٌة

 )بن عروس(
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 الفقرة الثالثة
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

ومن أجل بناء نظام جمهوري دٌموقراطً 

تقوم  تكون فٌه الدولة مدنٌةً تشاركً، 

تتحقق فٌها السٌادة على المإسسات، و

للشعب على أساس التداول السلمً على 

الحكم عبر االنتخابات الحرة، وعلى مبدإ 

الفصل بٌن السلط والتوازن بٌنها، وٌكون 

فٌه حقُّ التنّظم القابم على التعددٌة، وحٌاُد 

اإلدارة، والحوكمُة الرشٌدةُ هً أساَس 

، وٌقوم فٌه الحكم على التدافع السٌاسً

قوق اإلنسان وحرٌاته، وعلى احترام ح

علوٌة القانون، واستقاللٌة القضاء، 

والعدل والمساواة فً الحقوق والواجبات 

بٌن جمٌع المواطنٌن والمواطنات، وبٌن 

 كلّ الفبات والجهات

 

فٌما ٌتصل بمدنٌة الدولة الحظنا 
 وجود مقترحٌن

إضافة فً إتجاه التؤكٌد  مقترح أول:
الضبابٌة على مدنٌة الدولة بإعتبار 

فٌما ٌخص التمشً المعتمد فً نص 
المسودة على مستوى تكرٌس هذا 
المفهوم. كؤن ٌقع التنصٌص على 

"بناء دولة مدنٌة نظامها جمهوري" 
"و من أجل بناء اوالتنصٌص على

نظام دٌمقراطً تشاركً تتؤسس فٌه 
 الدولة المدنٌة". 

 
الكاؾ بن  توزر(

عروس نابل أرٌانة 
 )تونس  مدنٌن

إضافة فً إتجاه  ترح ثانً:مق
التخصٌص ٌرى البعض ضرورة 

ٌّة  ٌّة اإلسبلم الّتنصٌص على المرجع
ٌّة  ٌّة الّدولة حتى ال ٌقع تؤوٌل مدن لمدن

ٌّة الّدولة.  الّدولة بكونها علمان

 (نابل( 

  
 فٌما ٌتصل بمدنٌة الدولة

أشار البعض إلى ضرورة حذؾ هذه العبارة 
 ٌن و الدولةألّنه ال ٌجب الفصل بٌن الدّ 

نابل سٌدي بو (.
 )زٌد

 
إضافة "شفافة و نزٌهة" إلى 

 إنتخابات حرة. 
 )أرٌانة( 

  

ٌكاد ٌوجد فٌما ٌتصل بعبارة التدافع السٌاسً 
إجماع على ضرورة حذفها و 

تؽٌٌرها"بالتنافس السٌاسً" أو "التداول 
لى دعوة السلمً" ألن العبارة األولى تنطوي ع

لتداول السلمً على إلى العنؾ عوضا عن ا
 السلطة

أرٌانة قابس نابل (
قبلً تونس منوبة 

بن عروس 
قصرٌن الكاؾ 
توزر صفاقس 
سٌدي بو زٌد 
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وال مجال فً الدستور للحدٌث عن التدافع 
 والصراع.

زؼوان منستٌر 
 .)بنزرت مدنٌن

  

تم إقتراح حذفه بمبدأ سٌادة الشعب  فٌما ٌتصل
ٌادة و ألن االعتراؾ للشعب بكونه صاحب الس

مصدر السلطات ٌخالؾ اإلسبلم ولٌس للشعب 
الحق فً التشرٌع. فالسٌادة فً اإلسبلم هً 

للوحً اإللهً و التشرٌع مستنبط من القرآن و 
السنة، أما التشرٌع عن طرٌق الشعب فهو 

تشرٌع وضعً ٌخالؾ الشرٌعة و اإلسبلم. و 
اقترح المتدخلون فً هذه النقطة، التخلً عن 

إعادة الحكم هلل و السلطان  هذا التنصٌص و
لؤلمة مصرحٌن بؤنهم ضد الدٌمقراطٌة 

مإكدٌن على أن الحكم اإلسبلمً ال ٌعنً انه 
دكتاتوري و مقترحٌن خبلفة على منهاج 

النبوة. و أشاروا فً األخٌر،  إلى أن ذلك ال 
ٌعنً البتة ؼلق باب االجتهاد و االستنباط و 
 لكن تؤطٌره ضمن وحً إالهً. وعلى هذا

ضرورة  األساس إقترح أصحاب هذا الرأي
التنصٌص و بوضوح على أن المصدر الوحٌد 

.أو على األقل أن للتشرٌع هو القرآن و السنة
الشرٌعة الئلسبلمٌة هً المصدر الربٌسً 

 للتشرٌع داخل الدولة. 

المهدٌة أرٌانة (
سٌدي بو زٌد 
صفاقس الكاؾ 

باجة نابل زؼوان 
 )قابس
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 الفقرة الرابعة
قترحات م

من حٌث 
 الشكل

 مقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

وبناء على منزلة اإلنسان كابنا مكّرما، وتوثٌقا النتمابنا الثقافً 
والحضاري لألّمة العربٌة واإلسالمٌة انطالقا من الوحدة 

الوطنٌة القابمة على المواطنة واألخّوة والتكافل االجتماعً، 
ى إقامة الوحدة المؽاربٌة خطوًة نحو تحقٌق الوحدة وعمال عل

العربٌة، ونحو التكامل مع الشعوب اإلسالمٌة، والشعوب 
اإلفرٌقٌة، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومٌن فً 
كلّ مكان، ولحّق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها، ولحركات التحّرر 

 . العادلة وعلى رأسها حركة التحّرر الفلسطٌنً

 

مقترح أول : 
التنصٌص على 

اإلنتماء إلى المحٌط 
 المتوسطً 

 
باجة  بن (

 )عروس.

 

 فصلمقترح ثان : 
الوحدة العربٌة عن  

الوحدة المؽاربٌة 
باعتبارهما حركتٌن 

 منفصلتٌن 

 
بن عروس  (

 (قصرٌن

  

األخّوة والتكافل  حذؾ "مقترح ثالث : 
" إلستٌعاب عبارة المواطنة االجتماعً

المفهومٌن فضبل على ما تختزله لهذٌن 
هذه المفاهٌم من تراكمات إٌدٌولوجٌة 

ٌّنة" وتعوٌضها :" منع التمٌٌز قب مع
ٌّة   والعدالة االجتماع

بن عروس (
 )باجة قفصة

  
اقتراح األخّوة" و  حذؾ "مقترح رابع : 

التً تحٌل  التآخًتعوٌضها بعبارة بعبارة 
 إلى وجود تفاعل اجتماعً وجهد مشترك. 

 )منوبة(

  

 "عادلةحذؾ عبارة "مقترح خامس : 
التً  أضٌفت لحركات التحّرر لما تخفٌه 
ٌّة  ٌّة لهاته الصٌاؼة من إمكان القراءة العكس

 بروز قضاٌا تحّرر ؼٌر عادلة.

بن عروس )
أرٌانة الكاؾ 
باجة سٌدي بو 

 )زٌد قبلً

  

اإلشارة  تعوٌض حذؾ ومقترح سادس : 
فابدة ذكر إلى "األمة اإلسبلمٌة" ل

 "الشعوب اإلسبلمٌة

بن عروس  (
 )نابل  باجة
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 الفقرة الخامسة
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث االصل
مالحظات 

 عامة
االضا
 فة

 الحذؾ

ودعما إلرادة الشعب فً أن ٌكون صانعا لتارٌخه، مإمنا بالعمل قٌمًة إنسانٌة 
افة الحضارٌة فً تعامل مع البٌبة سامٌة، ساعٌا إلى الرٌادة، متطلعا إلى اإلض

بالرفق الذي ٌضمن لألجٌال القادمة استمرارٌة الحٌاة اآلمنة فً مستقبل 
 أفضل،  وعلى أساس من السلم والتضامن اإلنسانً واستقالل القرار الوطنً

 فإننا باسم الشعب نرسم على بركة هللا  هذا الدستور

مقترح أول: 
تلحق هذه الفقرة 

 بالفقرة األولى
   

  
اقتراح حذؾ و تؽٌٌر مقترح ثان: 

عبارة "تعامل مع البٌبة برفق"  بعبارة 
 . تعامل رشٌد""

 )باجة(

  

حذؾ و تؽٌٌر  اقتراحمقترح ثالث: 
عبارة "تعامل مع البٌبة برفق" 

بالتنصٌص على "المحافظة على بٌبة 
  تضمن لؤلجٌال القادمة.."سلٌمة 

 )منوبة(
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 ول : المبادئ العامةالباب األالمقترحات المتعلقة ب

 

 حول : تراحاتقخبلل مختلؾ المقترحات التً تّم التقدم بها فً كافة الوالٌات،  وجود ا ٌبدو من

 وإلحاقها بالباب الثانً إلتصالها بالحقوق والحرٌات .  9 –8 - 7 -6حذؾ الفصول  – 4

حرٌات والمتعلق بالواجب الجبابً وواجب الدولة فً الحفاظ على المال العمومً المدرج ضمن الباب الثانً المتصل بالحقوق وال  35إلحاق الفصل  – 1

 .صلب هذا الباب

  من قبل الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌا.قد صدر هذا المقترح إضافة فصل ٌنظم مسالة تمثٌل التونسٌن بالخارج و -3
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 الفصل األول

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 

 شكلالحٌث 
 مقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "تونس دولة حّرة،  4الفصل 
مستقلّة، ذات سٌادة، االسالم دٌنها، 

والعربٌة لؽتها، والجمهورٌة 
 نظامها".

 

 

ٌدعو الى  التنصٌص صراحة على مدنٌة : مقترح اول 
ل كقاعدة مبدبٌة واجبة االحترام من قب 1الدولة صلب الفصل 

السلط و المجتمع السٌاسً تنجر عنها قواعد عمل واضحة 
 داخل الدولة ال مجرد هدؾ أو ؼاٌة.

 "اضافة تونس دولة مدنٌة".

 

منوبة، أرٌانة، مدنٌن، بن عروس، )
نابل، قفصة، المنستٌر، القصرٌن، 

الجالٌة التونسٌة المقٌمة  و وسلٌانة
 (بفرنسا و إٌطالٌا

 
ة الشرٌعة مصدر تشرٌعها"  ٌدعو الى إضاف: مقترح ثانً 

ٌستند هذا المقترح إلى أن الثورة قامت على هذا المطلب وهو 
 تطبٌق أحكام الشرٌعة االسبلمٌة داخل الدولة.

 
قابس، سٌدي بوزٌد، توزر، بن )

الجالٌة عروس، أرٌانة، قبلً، تونس. 
 (التونسٌة المقٌمة بفرنسا

 

لمؽرب ٌدعو الى  إضافة "تونس جزء من امقترح ثالث 
العربً الكبٌر" باعتبار تطور حركة االندماج االقلٌمً الٌوم 
وسعً الدول الى اإلنضمام الى المنظمات االقلٌمٌة لمواجهة 

 التحدٌات االقتصادٌة خاصة.

 
الجالٌة  و  توزر وسٌدي بوزٌد

 التونسٌة المقٌمة بفرنسا
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 1الفصل 

 المقترحات من حٌث الشكل صٌؽة مسودة الدستور
 ترحات من حٌث االصلالمق

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "علم الجمهورٌة  1الفصل 
التونسٌة أحمر، تتوسطه دابرة  
بٌضاء فً وسطها هالل أحمر 

ٌحٌط بنجم خماسً أحمد حسبما 
 ٌضبطه القانون

النشٌد الرسمً للجمهورٌة 
التونسٌة هو حماة الحمى و 

 ٌضبط بقانون
هو شعار الجمهورٌة التونسٌة 

 حرٌة، كرامة، عدالة، نظام ".

فٌما ٌتّصل بالفقرة األولى : :  مقترح أول
ٌمكن إعادة صٌاؼتها بهدؾ تجّنب التكرار 
فتصبح على هذا النحو: "علم الجمهورٌة 

التونسٌة أحمر تتوسطه دابرة بٌضاء بها نجم 
خماسً احمر ٌحٌط به هبلل أحمر وٌضبط 

 بقانون".

   

الفقرة الثالثة، ب فٌما ٌتصل:  مقترح ثان
 نبلحظ:

المطالبة بإعادة ترتٌب شعار الجمهورٌة 
 بوضع "النظام قبل "الحرٌة" 

  
)تطاوٌن، قابس، 

 مدنٌن(

المطالبة بإعادة  ترتٌب شعار  مقترح ثالث :
الجمهورٌة  فً إتجاه التنصٌص على الكرامة 

 أّوال 
 )قبلً(  

 

إضافة مقترح رابع : 
عبارة "تنمٌة"  لشعار 

لجمهورٌة فٌصبح ا
 "كرامة، تنمٌة، عدالة".

 )بن عروس( 

  
حذؾ  مقترح خامس :

وتعوٌض كلمة "نظام" 
 بق"شؽل" 

 )القصرٌن(

  
حذؾ عبارة  مقترح سادس:

ٌّة كرامة  نظام واالكتفاء بحر
 عدالة

)بن عروس، منوبة، 
الجالٌة  مدنٌن، توزر

التونسٌة المقٌمة بفرنسا 
 (و إٌطالٌا

  
حذؾ عبارة  : مقترح سابع

 كرامة لسببٌن :
الكرامة هً نتٌجة للحرٌة 

)بن عروس، منوبة، 
أرٌانة، بنزرت، سٌدي 

بوزٌد، زؼوان، 
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والعدالة والنظام التكلفة 
الباهضة التً سوؾ تتحملها 

ة رمٌزانٌة الدولة  فً صو
 تعدٌل شعار الجمهورٌة  

منستٌر، جندوبة، 
 مهدٌة(

تّم التساإل فً هذه  و
ٌّة الوالٌات عن كٌ ف

تجسٌد الكرامة فً 
 الشعار.
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 3الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "الشعب هو صاحب  3الفصل 

السٌادة ومصدر السلطات، ٌمارسها 

عبر ممثلٌه المنتخبٌن انتخابا حّرا، 

 وعبر االستفتاء"

 

ٌّا".  ٌجب التؤكٌد على مبدأ   ل :مقترح أو إضافة : انتخابا "عاما، سر
عمومٌة االنتخاب النه من بٌن الحقوق السٌاسٌة التً ٌتّم االعتراؾ بها 

لجمٌع المواطنٌن داخل الدولة والذٌن تتوفر فٌهم شروط موضوعٌة ٌحددها 
 القانون االنتخابً. كما أن اإلنتخاب الحّر ٌفترض إقرار لمبدأ سرٌته.

 

بن عروس، قابس، )
الكاؾ، أرٌانة، سٌدي 

بوزٌد، بنزرت، 
 (المنستٌر

 

إضافة "المبادرة الشعبٌة" بعد االستفتاء باعتبار تكرٌس  مقترح ثان :
 مسودة مشروع الدستور  لهذه التقنٌة.

فٌصبح الفصل على هذا النحو : "ٌمارسها عبر ممثلٌه المنتخبٌن وعبر 
 ة"االستفتاء أو المبادرة الشعبٌّ 

 )منوبة، نابل(.  

 
إضافة التنصٌص صراحة على أن المصدر الوحٌد للتشرٌع  مقترح ثالث :

 هو القرآن والسّنة.
 )مهدٌة، أرٌانة(. 
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 1الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

 : "الدولة راعٌة 1الفصل 

للدٌن، كافلة لحرٌة المعتقد 

وممارسة الشعابر الدٌنٌة،  

حامٌة للمقّدسات، صامنة لحٌاد 

دور العبادة عن الدعاٌة 

 الحزبٌة".

 

إضافة عبارة مقترح أول : 
"حرٌة" قبل ممارسة الشعابر 
الدٌنٌة. الّن ممارسة الشعابر 

ٌّة وهً  الدٌنٌة هً موضوع حر
قابمة بذاتها وال ٌمكن دمجها مع 

 ٌة المعتقد حر

 

)تونس، وأرٌانة، وصفاقس 
جالٌة ال والمنستٌروتوزر

التونسٌة المقٌمة بفرنسا 
 .إٌطالٌا(و

 
تم اقتراح إضافة تجرٌم المّس 

 من المقدسات بصفة عاّمة 
 )نابل، بنزرت، تونس، أرٌانة( 

 
تم اقتراح إضافة تجرٌم المّس 

 من المقدسات االسبلمٌة 
 ()بن عروس، منوبة، أرٌانة 

  تحدٌد مفهوم المقدسات 
الجالٌة التونسٌة  توزر و )

 المقٌمة بفرنسا(

  

ٌّة  - حذؾ وتعوٌض عبارة الدعاٌة الحزب
ٌّة وقد نّدد العدٌد من التدخلٌن  بالدعاٌة السٌاس
باستعمال عبارة "الدعاٌة" التً تعنى على حّد 
قولهم التجٌٌش والتعببة السٌاسٌة لصالح أّي 

النظر عّما إذا كان منظّما طرؾ سٌاسً بقطع 
 أو ؼٌر منّظما فً شكل حزب ..

بن عروس، أرٌانة، قفصة، )
قبلًّ، منوبة، نابل، أرٌانة، 
 المنستٌر، تونس، الكاؾ,

 (الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا

  

 حذؾ عبارة "راعٌة للمقّدسات".
إذ ٌمكن ان ٌكون هذا الفصل مدخبل لتجرٌم 

ٌّة الرأي والتعبٌر و االبداع والحّد من حر
ٌّات بصفة عاّمة باعتبار الصبؽة  الحقوق والحر

الفضفاضة لعبارة المقدسات التً ٌمكن ان 
 تشمل كل شًء

 (أرٌانة، تونس، منوبة، توزر)

 حذؾ عبارة الدٌن وتعوٌضها باألدٌان  
الجالٌة التونسٌة المقٌمة )

 .بفرنسا(
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 5الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 

حٌث من 
 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "كل المواطنٌن 5الفصل 

والمواطنات متساوون فً الحقوق 

والواجبات، وهم سواء أمام 

القانون دون تمٌٌز بؤي شكل من 

 االشكال".

  

حذؾ الفصل برّمته النه 
ٌكّرس المساواة بٌن الرجل 
والمرأة وهو ما ٌتعارض 

 لشرٌعة االسبلمٌة.مع ا

 .)أرٌانة، تونققس(

 

إضافة بند عاّم الى مطلع الفصل ٌنّص على المساواة 
بٌن "كّل األشخاص  أمام القانون" الّن المساواة ال 

تنطبق على المواطنٌن فحسب بل كذلك على 
 األجانب.

 

أرٌانة، منوبة، قصرٌن، (
باجة، بن عروس، تونس، 

الكاؾ، توزر، سٌدي 
 .)بوزٌد

 

إضافة فقرة ٌتّم فٌها تفصٌل أشكال التمٌٌز كؤن ٌمنع 
التمٌٌز بٌن المواطنٌن والمواطنات على أساس العرق 

أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو الرأي أو 
األصل اإلجتماعً أو الثروة أو النسب أو االعاقة أو 

 ؼٌر ذلك من االسباب.

 
)بنزرت، تطاوٌن، أرٌانة، 

 منستٌر(.

  ة المساواة فً القانونإضاف 

مدنٌن سٌدي بوزٌد بن )
عروس الكاؾ القصرٌن 

الجالٌة التونسٌة  باجة نابل
 المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌا(

 
ى أن المساواة تشمل كذلك والتنصٌص صراحة عل

 .ن بالخارجٌن المقٌمٌن التونسٌٌالمواطن
 

الجالٌة التونسٌة المقٌمة )
 بفرنسا و إٌطالٌا(
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 6الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
االضا مالحظات عامة

 فة
 الحذؾ

: "تضمن الدولة للمواطنٌن  6الفصل 

الحقوق الفردٌة والعاّمة،  وتوّفر لهم أسباب 

 العٌش الكرٌم" .

  
حذؾ الفصل فً جزبه االّول المّتصل بضمان الدولة للمواطنٌن 

فردٌة والعامة وإلحاقه بالباب المتّصل بالحقوق الحقوق ال
 والحرٌات.

 

  
حذؾ الجزء المتصل بق"توفر لهم أسباب العٌش الكرٌم" النه فً 
عبلقة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة وهً موضوع الباب 

 المّتصل بالحقوق والحرٌات.

)نابل، منوبة،   
الكاؾ، ارٌانة، 

 تونس.(
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 7الفصل 

 ة الدستورصٌؽة مسود
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "تضمن  7الفصل 
الدولةحماٌة حقوق 

 المرأة، ودعم مكاسبها".

 

إضافة التنصٌص على مجلّة االحوال الشخصٌة مقترح أول : 
ٌّة لحقوق المرأة ومكاسبها.  كمرجع

ضمن الدولة حقوق المرأة ومكاسبها ٌصبح الفصل على هذا النحو "ت
 الواردة فً مجلّة االحوال الشخصٌة".

 

)نابل، أرٌانة، قصرٌن، بنزرت، 
منستٌر، سٌدي بوزٌد، منوبة، بن 

الجالٌة التونسٌة المقٌمة  عروس، مدنٌن
 (. بفرنسا

 

إضافة المرجعٌة الدولٌة فً مجال حماٌة حقوق مقترح ثانً : 
ذا النحو "تضمن الدولة حماٌة حقوق المرأة. ٌصبح الفصل على ه

المرأة المكّرسة ضمن المعاهدات الدولٌة ودعم مكاسبها المضّمنة 
 بمجلة االحوال الشخصٌة.

 )منوبة، تونس.( 

 
إضافة ألى الفصل كلمة "مسلمة" ٌصبح الفصل "ـ مقترح ثالث : 

على هذا النحو "تضمن الدولة حماٌة حقوق المرأة المسلمة ودعم 
 ".مكاسبها

 )تطاوٌن، توزر، القٌروان(. 

 الجالٌة التونسٌة المقٌمة بإٌطالٌا(. (  إضافة حقوق المرأة فً تونس وفً الخارجمقترح رابع: 
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 8الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "على الدولة  8الفصل 

ة كٌان االسرة رعاٌ

 والحفاظ على تماسكها".

  

تمت المطالبة بحذؾ الفصل برّمته مقترح أول : 
نظرا لعباراته الفضفاضة  والتً تفتقد ألي داللة 

قانونٌة وأٌضا لما ٌمكن أن ٌنجّر عنه من تجاذبات 
ٌّة فً مستوى تحدٌد مفهوم االسرة  سٌاس

 

   ـ إضافة فً إتجاه التخصٌص: 

 
"االسرة هً  مقترح ثان :

ٌّة للمجتمع  ٌّة الطبٌع الخل
 والزواج هو أساس تكوٌنها"

 
بن عروس، منوبة، نابل، (

الجالٌة التونسٌة المقٌمة  و توزر
 و فرنسا( بإٌطالٌا

 
"االسرة  الناشبة  مقترح ثالث

 عن عقد زواج شرعً"
 )بن عروس، قبلً( 

 
"االسرة القابمة مقترح رابع: 

على عقد زواج بٌن ذكر 
 أنثى")تطاوٌن(و

 

نابل، قصرٌن، تطاوٌن، بن  (
عروس، المهدٌة، أرٌانة، 

الجالٌة التونسٌة , توزر، مدنٌن
 فرنسا(المقٌمة ب

 

 9الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
مالحظات 

 عامة
االضا
 فة

 الحذؾ

: "تضمن الدولة  9الفصل 
لفبات ذات حقوق الطفل وا

 االحتٌاجات الخصوصٌة".
  

ٌّات  الحظنا وجود اتفاق حول حذؾ الفصل برّمته إلحاقه بالباب المتصل بالحقوق والحر
مع ضرورة تقسٌمه إلى فصلٌن.  فصل ٌخصص لحقوق الطفل وهو موضوع الفصل 

من  39من مشروع مسودة الدستور وفصل لحاملً اإلعاقة وهو موضوع الفصل  40
 الدستور. مسودة مشروع
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 41الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

مالحظات  المقترحات من حٌث االصل
 الحذؾ االضافة عامة

: "الجٌش الوطنً مإسسة  41الفصل 
جمهورٌة ملزمة بالحٌاد السٌاسً، ٌضطلع 
بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة 

والتنمٌة،  ترابه، وٌسهم فً جهود االؼاثة
وٌدعم الجٌش الوطنً السلطات المدنٌة وفق ما 

 ٌضبطه  قانون الطوارئ".

 

إضافة فقرة ٌقع تخصٌصها  -
ًّ ٌتم فٌها تحدٌد   لألمن الداخل
القٌود التً ٌخضع لها فً أدابه 
لمهامه وتحدٌد كذلك القٌم التً 

 ٌلتزم بها.
من ذلك التنصٌص على أن هذه 

المإسسة هً "مإسسة جمهورٌة 
ومحاٌدة"  وأنها ال تلجؤ إلى 

استعمال السالح الناري إال عند 
 الضرورة لحماٌة االرواح البشرٌة.
ٌّات  وأّنها "تحترم الحقوق والحر
 المنصوص علٌها  بهذا الدستور".

 

منوبة،  (
أرٌانة، 
تونس، 
قصرٌن، 

 )سلٌانة.
 

  

 حذؾ "وفق ما ٌضبطه قانون الطوارئ".
ستثنابٌة قوانٌن الطوارئ هً قوانٌن ا

تتخذ فً ظروؾ استثنابٌة ولذلك ال ٌجوز 
ضبط دعم المإسسة العسكرٌة للسطات 
المدنٌة بقانون الطوارئ خاصة وأّن دعم 
الجٌش الوطنً للسلطات المدنٌة هو مبدأ 

 عاّم.

منوبة،  (:
أرٌانة، 
تونس، 
قصرٌن، 

 )سلٌانة.
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 44الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من حٌث 

 الشكل
 لمقترحات من حٌث االصلا

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "على المواطنٌن الحفاظ  44الفصل 
على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، 

 واالمتثال للقوانٌن".
: "الخدمة الوطنٌة وجوبٌة  41الفصل 

على المواطنٌن حسب الصٌػ والشروط 
 التً ٌضبطها القانون".

دمج  مقترح أول :
ّتحادهما فً الفصلٌن ال

 الموضوع.
  

سٌدي بوزٌد، (
الجالٌة التونسٌة ارٌانةو

 فرنسا(.المقٌمة ب

 
تّمت المطالبة بإضافة  12النسبة للفصل ب مقترح ثان :

عبارة "المواطنات" فً اتجاه تعمٌم واجب الخدمة الوطنٌة 
 عمبل بمبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة.
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 43الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "الالمركزٌة هً  43الفصل 
أساس التنظٌم االداري المحلًّ مع 
 الحفاظ على الشكل الموّحد  للدولة".

 

" فٌصبح الفصل على النحو التالً  ًّ تم اقتراح إضافة "جهوّي"  الى "المحل
أساس التنظٌم االداري الجهوي و  المحلًّ مع الحفاظ على  :"البلمركزٌة هً

الشكل الموّحد للدولة"  وذلك باعتبار أن البلمركزٌة الجهوٌة هً من بٌن 
 المبادئ التً قامت علٌها الثورة .

 
القصرٌن، (

سٌٌدي بوزٌد، 
 )سلٌانة
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 41الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 حٌث االصلالمقترحات من 

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "اإلدارة العمومٌة فً خدمة المواطن والصالح  41الفصل 
العام، تنّظم وتعمل وفق مبدأي الحٌاد والمساواة، ووفق قواعد 

 الشفافٌة والنجاعة".
 

 إضافة فً اتجاه التخصٌص:
فً مستوى الهٌاكل المعنٌة بمبدإ الحٌاد  

والمنشآت  : االدارة والمإسسات
 العمومٌة.

فً مستوى مفهوم مبدإ الحٌاد و تبعاته : 
 منع الدعاٌة الحزبٌة أو السٌاسٌة.

 
صفاقس، سلٌانة، ارٌانة، (

 )منوبة، تونس، قصرٌن.
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 45الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
االضا مالحظات عامة

 فة
 الحذؾ

: "السلم القابمة  45الفصل 
على العدل هً أساس العالقة 

مع الدول والشعوب، 
واحترام المعاهدات الدولٌة 
واجب فٌما ال ٌتعارض مع 

 أحكام هذا الدستور".

  

قبلحظنا وجود اتفاق فً كل الوالٌات تقرٌبا حول 
ضرورة تنقٌح هذا الفصل فً اتجاه رفع الؽموض 

 تضً:و اللبس الذي ٌحٌط بصٌاؼته و هو ما ٌق
حذؾ الجزء المتصل ب "احترام المعاهدات 

ٌّة  واجب فً ما ال ٌتعارض مع أحكام هذا  الدول
الدستور" وتعوٌضه بق : "تلتزم الدولة التونسٌة 

باالحكام العاّمة للقانون الدولً وبؤحكام المعاهدات 
ٌّة التً صادقت علٌها".تجدر اإلشارة الى ان  الدول

عبرت عن  نسا وإٌطالٌافرب الجالٌة التونسٌة المقٌمة
 . قلقها تجاه هذا الفصل

هذا الفصل ٌفترض التمٌٌز بٌن المعاهدات التً 
صادقت علٌها الدولة التونسٌة والمعاهدات التً سوؾ 

 تصادق علٌها فً المستقبل.
بالنسبة للمعاهدات التً صادقت علٌها الدولة التونسٌة 

تها ٌفترض أن المصادقة قد تّمت بعد التثبت من مطابق
ومبلبمتها الحكام الدستور.  وعلى هذا النحو فإن 

الصٌؽة المقترحة فً مسودة مشروع الدستور تفتح 
باب التملّص من ألتزامات تعهدت بها الدولة التونسٌة 
فً ضّل الدستورالسابق وهو ما ٌطرح إمكانٌة مساءلة 

 الدولة التونسٌة.
هذا عبلوة على أن القانون الدولً ٌتجاوز نّص 

اهدات الدولٌة لٌشمل األعراؾ الدولٌة العاّمة المع
للقانون الدولً والتً تلزم جمٌع الدول أّما بالنسبة 

للمعاهدات التً سوؾ تصادق علٌها الدولة التونسٌة فً 
المستقبل فإن مسؤلة تطابقها أو مبلبمتها لنّص الدستور 

 ٌجب أن تكون راجعة بالنظر للمحكمة الدستورٌة.
لى وجود اتفاق حول ضرورة مراجعة ق تجدر االشارة إ

أحكام هذا الفصل فً مختلؾ الوالٌات. و فً المقابل 
ٌوجد مقترح ٌدعو إلى عدم المصادقة على أي معاهدة 

 تتضمن أحكاما تتعارض مع الشرٌعة اإلسبلمٌة.
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 الباب الثانً : الحقوق والحرٌاتالمقترحات المتعلقة ب

 

بخصتوص الفصتول   فرنستا وإٌطالٌتاب الجالٌتة التونستٌة المقٌمتة فً كافة الوالٌات التونستٌة و متن قبتلمتدخلٌن التقدم بها من قبل ال قبل التطّرق الى المقترحات التً تمّ 

 .المدرجة فً هذا الباب، ال بّد من بسط أّوال المقترحات المّتصلة بإدراج فصول لم ٌتضّمنها هذا الباب، وٌمكن حصرها أساسا فً مقترحٌن

 ّول المقترح اال

ٌّات المضّمنة فً هذا الباب حّتى تكون قابمة الحقوق  ٌّات على سبٌل الذكر إدراج فصل فً مطلع هذا الباب ٌقّر بصفة عاّمة وشاملة ضمان الدولة للحقوق والحر والحر

 ال الحصر

 المقترح الثانً 

تات المنصتوص علٌهتا  ٌّ تات إدراج فصل ٌحدد القٌود التً ٌمكتن أن تخضتع لهتا الحقتوق والحر ٌّ بهتذا البتاب وذاك بنٌتة عتدم إخضتاع الشتروط  المّتصتلة بتالحقوق والحر

ٌّات الؽٌر".للسلطة التقدٌرٌة للمشّرع. من ذلك إمكانٌة تقٌٌد هذه الحقوق على  إعتبارات تتصل بحماٌة "االمن العمومً" أو "االمن الوطنً" أو " حم  اٌة حقوق وحر

 .قد إنتقدت ؼٌاب دسترة القٌود المفروضة  على المشرع قٌمة بفرنساأن الجالٌة التونسٌة الم تجدر اإلشارة إلى
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 46الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "الحّق  46الفصل 
فً الحٌاة أول الحقوق 
التً ال ٌجوز المساس 

به إال فً حاالت 
 انون".ٌضبطها الق

 

تصّب أؼلبٌة المقترحات مقترح أول : 
فً اتجاه االبقاء على عقوبة اإلعدام 
كإستثناء للحّق فً الحٌاة ولكن مع 

التضٌٌق فً الحاالت التً ٌترّتب عنها 
تطبٌق هذه العقوبة كؤن ٌقع استثناء من 

 عقوبة االعدام :
قق االصناؾ التالٌة من االشخاص : 

 "االطفال" و "الحوامل"
 واالصناؾ التالٌة من الجرابم :قق 

ٌترّتب عنها موت  لمالجرابم التً 
 إنسان".

 

بالنسبة لبلتجاه الداعً ٌتحدٌد صلب الدستور 
للحاالت التً ٌترتب علٌها تطبٌق عقوبة 

االعدام، فقد تّم التقدم بهذا المقترح  فً كل من 
والٌة بن عروس،  ارٌانة، نابل، قصرٌن، 

سٌدي بوزٌد، صفاقس،  مهدٌة، سلٌانة، ارٌانة،
 توزر، الكاؾ منستٌر، بنزرت.

 

ٌدعو الى التنصٌص : مقترح ثانً
على عدم امكانٌة  16صراحة فً الفصل 

المّس بالحق فً الحٌاة بؤي حال من 
االحوال وهو ما ٌفترض إلؽاء عقوبة 
االعدام احتراما لحرمة الحٌاة البشرٌة 

 وكذلك منع الموت الرحٌم.

 
توزر، مدنٌن، الكاؾ، تطاوٌن، صفقاس، 

 الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا منوبة,

 

ٌدعو الى االبقاء على :  مقترح ثالث
الفصل كما هو وعدم حذؾ االستثناء 
الوارد به وبالتالً رفض الؽاء عقوبة 

االعدام لكن مع عدم دسترة الحاالت التً 
 ال ٌمكن فٌها تطبٌق هذه العقوبة

 الكاؾ و منوبة. 

  
حذؾ "إال فً  ح رابع :مقتر

 حاالت ٌضبطها القانون" :
هذا االستثناء خطٌر إذ من 
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شانه أن ٌفسح المجال لكامل 
السلطة التقدٌرٌة للمشّرع 

والحال أن المسؤلة تتصل بؤولى 
ٌّة لبلنسان وهو  الحقوق االساس

 الحّق فً الحٌاة
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 47الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 ترحات من حٌث االصلالمق

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "تضمن الدولة حرمة  47الفصل 
الجسد وكرامة الذات البشرٌة، وتمنع 
 كل أشكال التعذٌب المادي والمعنوي.
ال تسقط جرٌمة التعذٌب بالتقادم، وال 
ٌعفى من المسإولٌة كل من أمر به أو 

 نفذه."

 
 خصٌص.إضافة فً اتجاه التمقترح أول : 

ٌّة".  تضمن الدولة لكل انسان "حرمته الجسدٌة والمعنو
 

بن عروس، سٌدي بوزٌد، )
 صفاقس، توزر، مدنٌن,

الجالٌة التونسٌة المقٌمة 
 (بفرنسا

 

إضافة للفقرة الثانٌة : "أو علم به ولم ٌبلّػ عنه أو :  مقترح ثان
سكت عنه" فٌصبح الفصل فً فقرته الثانٌة على هذا النحو "وال 

عفى من المسإولٌة كل من أمر به او نّفذه أو علم به ولم ٌبلّػ ٌ
 عنه"
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 48الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
مالحظات 

 عامة
االضا
 فة

 الحذؾ

: "تضمن الدولة حرمة الحٌاة  48الفصل 
الخاصة وسرٌة المراسالت وحرمة 

 المعطٌات الشخصٌة.المسكن وحماٌة 
لكل مواطن الحرٌة فً اختٌار مقّر االقامة 
وفً التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة 

 الحق فً مؽادرة البالد.
ال ٌمكن الحد من هذه الحرٌات والحقوق إال 
فً حاالت قصوى ٌضبطها القانون وبإذن 

 قضابً إال فً حالة التلبس".

  

 ٌة:فٌما ٌّتصل بالفقرة الثان:  مقترح أول
تم اقتراح حذؾ عبارة "مواطن" ذلك أن استعمال أسلوب التخصٌص 

ٌّة  ٌّة التنقل لفابدة المواطن فحسب ال مبّرر له باعتبار أن حر واالعتراؾ بحر
 التنقل حق من حقوق اإلنسان اللصٌقة بذاته ولٌست مرتبطة بصفة المواطنة.

منستٌر )
 (وبنزرت

  
تبار وجود فصل برّمته مخصص للقٌود حذؾ الفقرة الثالثة باع:  مقترح ثان

ٌّات المضّمنة فً هذا الباب  التً ٌمكن ان تخضع لها الحقوق والحر
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 49الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "ٌحجر سحب  49الفصل 
الجنسٌة من أي مواطن تونسً 

تؽرٌبه أو منعه من العودة أو 
 الى الوطن".

 

 أؼلب المقترحات تصّب فً اتجاه :مجموعة أولى من المقترحات : 
ٌّة". -  إضافة "أو تسلٌمه إلى دولة أجنب

إضافة "تحجٌر تسلٌم البلجبٌن السٌاسٌٌن"  فً آخر الفقرة إذ ال ٌعقل أن  -
الذٌن منحتهم  تسلم الدولة مواطنٌها إلى دولة أخرى أو أن تسلّم االشخاص

 حّق اللجوء السٌاسً إلى دولة أخرى.

 
القصرٌن، نابل، المنستٌر، )

الجالٌة  رٌانة,أبنزرت، 
 (التونسٌة المقٌمة بفرنسا

 

بعض المقترحات تصّب فً اتجاه من المقترحات :  ثانٌةمجموعة 
التنصٌص على إضافة إمكانٌة سحب الجنسٌة من مواطن تونسً فً 

الخٌانة العظمى وفً الجرابم الكبرى التً تمّس أمن صورة ارتكاب جرٌمة 
 الببلد مثل التجسس، التآمر على الببلد، العمالة مع أعدابها.

على أن هذا المقترح قوبل بالرفض فً عدٌد األحٌان نظرا لعدم دقة مفهوم 
 الخٌانة العضمى وخطورة هذا االستثناء على حقوق المواطنٌن.

 
)نابل، قصرٌن، تطاوٌن، 

الجالٌة التونسٌة  ن,مدنٌ
 المقٌمة بفرنسا(.
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 14الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "العقوبة  14الفصل 
شخصٌة وال تكون إال 
بمقتضى نّص قانونً 
سابق الوضع عدى 
 حالة النّص االرفق".

 

هذا الفصل فقرة ٌتّم التنصٌص  تم اقتراح تضمٌن
فٌها صراحة على :"الحق فً التقاضً" باعتباره من 

الحقوق األساسٌة المعترؾ بها للفرد فً مجتمع 
دٌمقراطً فتصبح الفقرة الثانٌة من هذا الفصل على 
هذا النحو "لكّل فرد الحق فً التقاضً على درجتٌن 

 لدى قضاء مستقّل ومحاٌد فً آجال معقولة".
بإعتبار أن المحاكمة فً آجال معقولة تعتبر  وذلك

 الٌوم من بٌن الحقوق األساسٌة لئلنسان.

 

ورد هذا المقترح ضمن المبلحظات العامة المتصلة بالباب 
ٌّات حٌث تّم التؤكٌد فً عدٌد  المخصص للحقوق والحر

الوالٌات على ضرورة ضمان حق التقاضً لفابدة االفراد  
د تم فً هذا المستوى التساإل داخل مجتمع دٌمقراطً. و ق

عن سبب تخلً مسودة مشروع الدستور عن هذا الضمان 
 بعد أن تم تكرٌسه فً مشروع مسودة الدستور.
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 11الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
مالحظات  المقترحات من حٌث االصل

 الحذؾ االضافة عامة

إال فً حالة التلّبس أو بإذن : "ال ٌمكن إٌقاؾ شخص  11الفصل 
قضابً وٌعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة الٌه وله حق 

 االستعانة بمحام وتحدد مدة االٌقاؾ بقانون".

 

الضمانات  تخصٌص إضافة فً اتجاه مقترح أول:
 اإلجرابٌة المنصوص علٌها بهذا الفصل :

"إخضاع االحتفاظ واالٌقاؾ التحفظً إلى الرقابة -
 ٌة وتحدٌد مّدتهما بقانون.القضاب

حق األشخاص الذٌن هم رهن اإلحتفاظ أو اٌقاؾ  -
 تحفظً  فً محام.

التزام الدولة بتسخٌر محام لؤلشخاص الذٌن هم  -
 رهن إٌقاؾ التحفظً أو احتفاظ.

 
نابل، )

 (بنزرت

 

إضافة فً اتجاه تحجٌر كل أصناؾ  مقترح ثانً:
 الممارسات التً توظؾ لؽاٌة الحصول على

 اعترافات وحجج من ذلك:
 التعذٌب. -

 تفتٌش مساكن االفراد. -
رصد مراسبلتهما أو اتصاالتهم مهما كانت  -

 وسابطها وذلك دون اذن قضابً.
ٌّة لبلفراد -  انتهاك الحرمة الجسدٌة او المعنو

 
نابل، )

 (بنزرت
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 13الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

ث المقترحات من حٌ
 مالحظات عامة االصل

 الحذؾ االضافة

: "تضمن الدولة حق السجٌن فً معاملة انسانٌة   13الفصل 
تحفظ كرامته وتراعً فً تنفٌذ العقوبة السجنٌة مصلحة االسرة 

 وتعمل على إعادة تؤهٌل السجٌن وإدماجه".
 

   
المقترحات التً تم التقدم بها بخصوص هذا الفصل 

صوص التشرٌعٌة و الترتٌبٌة و تتنزل فً مستوى الن
 لٌس فً مستوى النص الدستوري.
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 11الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "تضمن  11الفصل 
الدولة حرٌة تكوٌن االحزاب 

 والنقابات والجمعٌات.
على االحزاب والنقابات 

جمعٌات أن تحترم فً وال
تكوٌنها االجراءات القانونٌة 
التً ال تنال من جوهر هذه 

 الحرٌة.
تلتزم االحزاب والنقابات 

والجمعٌات فً أنظمتها 

االساسٌة وفً أنشطتها 

بؤحكام الدستور ومبادبه 

 العامة والشفافٌة المالٌة".

 

ٌوجد اتفاق حول إضافة الى الفقرة مقترح أول : 
 الثالثة :

لتزام بسٌادة الدولة ووحدة الوطن وبالنظام اال -
 العاّم.

 االلتزام بمبادئ الجمهورٌة والدٌمقراطٌة. -
 االلتزام بنبذ العنؾ. -

 

بالنسبة للضوابط التً ٌجب أن 
تلتزم بها األحزاب و الجمعٌات و 
النقابات الحظنا وجود اتفاق حول 
هذه االضافات فً: والٌة أرٌانة، 

، قفصة، بن عروس، بنزرت
 تونس، منستٌر، نابل.

 

إضافة ضمان الدولة للحق فً : مقترح ثان 
المعارضة السٌاسٌة والتنصٌص علٌها صراحة من 

من هذا الفصل ألّن دسترة الحّق فً  1الفقرة 
المعارضة مفروغ منه فً كل الدٌمقراطٌات كؤن 

ٌقع التنصٌص فً بداٌة الفصل على أن " 
 المعارضة السٌاسٌة حّق مضمون".

 

بالنسبة لتكرٌس الحق فً 
المعارضة تّم التشدٌد على هذا 
المطلب فً والٌة المنستٌر 

 وبنزرت وسٌدي بوزٌد

  

حذؾ "التً مقترح ثالث : 
ال تنال من جوهر هذه 

الحرٌة" باعتبار تكرٌس 
الباب فصل كامل فً هذا 

للقٌود المتعلقة بالحقوق 
 الحرٌاتو
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 15الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
لمقترحات ا

من حٌث 
 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
مالحظات 

 الحذؾ االضافة عامة

: "الحق فً االجتماع  15لفصل ا

والتضاهر السلمً مضمون وٌمارس 

طبق ما ٌقرره القانون من ضوابط 

 إجرابٌة ال تمّس من جوهر هذا الحق".

 

تّمت المطالبة بالتؤكٌد مقترح أول : 
ورة صلب هذا الفصل على ضر

تحمٌل الدولة مسإولٌة ضمان وتؤمٌن 
 المشاركٌن فً المظاهرات

 
منستٌر )

 ومنوبة(.

 . 

حذؾ "وٌمارس طبق ما ٌقرره :  مقترح ثان
القانون من ظوابط إجرابٌة ال تمّس من جوهر هذا 
الحّق" وذلك نظرا لتخصٌص فصل كامل ٌعنى 

 بالقٌود التً ٌمكن أن تخضع لها الحقوق والحرٌات.
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 16لفصل ا

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "العمل حق لكل مواطن  16الفصل 

وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه 

 فً ظروؾ البقة وعادلة".

 
تم التقدم بؤربعة مقترحات تتصل باإلضافة فً اتجاه 

 التخصٌص:
  

 

: تخصٌص فً ظروؾ البقة لتصبح : "فً مقترح أول
ٌّة البقة"  ظروؾ صح

 تخصٌص فً ظروؾ عادلة لتصبح : "وبؤجر عادل"و
ٌترتب على هذا التخصٌص تمكٌن المواطن من حق 
 مقاضاة السلطة فً صورة إخبلالها بهذه االلتزامات.

 
المنستٌر، بنزرت، منوبة، الكاؾ، )

  (قبلً، ارٌانة

 
الدولة بتوفٌر  التزامإضافة بند ٌنّص على مقترح ثانً: 

 عمل البق لكل فرد.
 

)مدنٌن، توزر، صفاقس، سٌدي 
بوزٌد، سلٌانة، تطاوٌن، قفصة، بن 

 عروس، قبلً، باجة، قابس(.

 
إضافة بند ٌنّص على ضمان حق الشؽل  مقترح ثالث:

لكافة المواطنٌن وإذا تعذر ذلك وجب توفٌر منحة 
 ة مع العبلج المجانًاجتماعٌة أو منحة بطاق

 
 ،القٌروان ،سٌدي بوزٌد ،سلٌانة)

 القصرٌن(.

 
إضافة بند ٌنّص على التزام الدولة  مقترح رابع:

 بالتوزٌع العادل لمواطن الشؽل بٌن مختلؾ الوالٌات.
 

 ،سلٌانة و سٌدي بوزٌد و القٌروان)
 القصرٌن(.
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 17الفصل 

 كلالمقترحات من حٌث الش صٌؽة مسودة الدستور
 المقترحات من حٌث االصل

االضا مالحظات عامة
 فة

 الحذؾ

: "الحّق النقابً مضمون  17الفصل 
بما فً ذلك حق االضراب ما لم 

ٌعرض حٌاة الناس أو صحتهم أو 
 امنهم للخطر".

تمت المطالبة بإعادة صٌاؼة الجزء 
المتصل باالستثناء على النحو التالً: 

ة "مراعاة مقتضٌات الصحة العامّ 
 واالمن العاّم".

 واالبقاء على هذا القٌد .

 .  

  

حذؾ الجزء المّتصل 
باالستثناء النه ٌفتح فً 

المستقبل المجال لتقٌٌد الحق 
 النقابً

تطاوٌن، بن عروس، قابس، باجة، )
قبلً، قفصة، أرٌانة، نابل، القٌروان، 

الجالٌة التونسٌة  صفاقس، توزر، مدنٌن,
 (.المقٌمة بفرنسا
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 18صل الف

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

:" لكلّ شخص الحق فً النفاذ الى  18الفصل 

المعلومة فً حدود عدم المساس باالمن الوطنً 

 وبالحقوق المضّمنة فً الدستور".

 
إضافة حرٌة 
اإلبحار على 
 االنترنات 

 وبة()من 

  
حذؾ القٌد الموجود فً هذا الفصل "فً 

حدود عدم المساس باالمن الوطنً بالحقوق 
 المضّمنة فً الدستور"

) بن عروس، قصرٌن، 
قبلً، سلٌانة، الكاؾ، 

 منوبة(

  
تمت المطالبة بحذؾ هذا القٌد لفتح باب 

التؤوٌل ال سٌما وأن مفهوم االمن الوطنً وما 
 د.ٌقتضٌه من حماٌة ؼٌر محد

)بن عروس، قصرٌن، 
قبلً، سلٌانة، الكاؾ، 

 منوبة(.
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 19الفصل 

 المقترحات من حٌث الشكل صٌؽة مسودة الدستور
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "تضمن الدولة للجمٌع  19الفصل 
الحق فً التعلٌم العمومً المجانً فً 

 كامل مراحله.
ى سّن ستة عشر سنة التعلٌم إجباري إل

 على االقلّ".

تمت المطالبة بحذؾ عبارة مقترح أول : 
"على االقّل" الضفاء مزٌد من الدقة فً 

 صٌاؼة الفصل.
   

 
إضافة بند ٌنّص على ضمان :  مقترح ثان

الدولة لجودة التعلٌم الن العبرة لٌست بمجانٌة 
 التعلٌم وانما بجودته.

 
تطاوٌن، بن )

 (عروس، سلٌانة

  الترفٌع فً سّن اجبارٌة التعلٌم.مقترح ثالث :  
) منوبة، مدنٌن، 

 سلٌانة(.



44 
 

 

 31الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "الحرٌات  31الفصل 
االكادٌمٌة وحرٌة البحث 

 العلمً مضمونة.
انٌات توفر الدولة االمك

الالزمة لتطوٌر العمل 

االكادٌمً والبحث 

 العلمً".

 

 إضافة فً  اتجاه تخصٌص الحرٌات االكادمٌة: مقترح أول:
التنصٌص صراحة على "حرٌة التدرٌس" إلى جانب حرٌة البحث العلمً وهذا من  
ٌّنة على المدرسٌن دون سواها. أّما  شؤنه إقصاء إمكانٌة فرض مواقؾ ونظرٌات مع

بحث العلمً"   فهً  تفترض تمكٌن الباحثٌن والمدرسٌن من إجراء بحوث فً "حرٌة ال
 جمٌع المجاالت دون اقصاء ألّي مجال.

 
)بن عروس، 
 قفصة، أرٌانة(

 
إضافة "ضمان االستقبللٌة للمإسسات" انسجاما مع توصٌات الٌونسكو  مقترح ثانً:

 .1997نوفمبر  11المإرخة فً 
 )أرٌانة( 

 )القصرٌن(  ضافة "دون تمٌٌز بٌن الفبات أو الجهات".إ مقترح ثالث: 

  إضافة تخصٌص نسبة من الدخل الوطنً الخام للبحث العلمً. مقترح رابع: 
ابل، قفصة، )ن

باجة، قبلً، 
 صفاقس، منوبة.(
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 34الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ ضافةاال

: "الصحة حق لكل انسان تكفل الدولة  34الفصل 
 الوقاٌة والرعاٌة الصحٌة لكل الموطنٌن دون تمٌٌز.
 تضمن الدولة العالج المجانً لذوي الدخل المحدود".

 
إضافة فً اتجاه تخصٌص مفهوم "الدخل  مقترح أول:

 المحدود" وذلك لتدّنً االجر االدنى المضمون" .
 

روس، )قفصة، بن ع
 منوبة، الكاؾ(

 
إضافة عبارة "ذوي االجتٌاجات  مقترح ثانً:

 الخاصة" بعد ذوي الدخل المحدود.
 )قصرٌن، ارٌانة.( 
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 31الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
مالحظات 

 عامة
االضا
 فة

 الحذؾ

فً التؽطٌة  : "تضمن الدولة حق كلّ فرد 31الفصل 
االجتماعٌة بما فً ذلك التؤمٌنات االجتماعٌة طبق ما ٌقرره 

 القانون".
  

طبق ما ٌقرره القانون" لوجود فصل ٌنّص على "حذؾ 
ٌّات فً هذا  القٌود التً ٌمكن أن تخضع لها الحقوق والحر

 الباب.
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 33الفصل 

 المقترحات من حٌث الشكل صٌؽة مسودة الدستور
 حٌث االصلالمقترحات من 

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "لكلّ شخص الحق فً بٌبة  33الفصل 
 سلٌمة ومتوازنة وفً التنمٌة المستدامة".
حماٌة البٌبة واالستؽالل الرشٌد للثروات 
الطبٌعٌة واجب على الدولة والمإسسات 

 واألشخاص".

تم االتفاق حول إضافة فً اتجاه تدقٌق صٌاؼة الفصل 
حق كل االشخاص فً بٌبة سلٌمة  الدولةتضمن : "

 وفً تنمٌة مستدامة".
   

 
إضافة فً اتجاه 
تجرٌم المساس 

 بالبٌبة.
 

)الكاؾ، منوبة، بن عروس، 
الجالٌة التونسٌة المقٌمة  أرٌانة,

 (.بفرنسا
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 31لفصل ا

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
مالحظات  المقترحات من حٌث االصل

 الحذؾ االضافة عامة

 : "لكل مواطن الحق فً الماء. 31الفصل 
على الدولة حماٌة الثروة المابٌة وترشٌد 
استؽاللها والعمل على توزٌعها توزٌعا 

 عادال".

 
إضافة "وتضمن حق االجٌال 
 القادمة فٌه" إلى الفقرة األولى.

 .)سلٌانة( 

  

 إقتراح حذؾ الفصل برّمته.
فً اتجاه اعتبار هذا  أؼلب المداخبلت تذهب

 33الفصل لٌس إال حشوا وتكرارا وان الفصل 
 ٌستوعبه.
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 35الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من حٌث 

 الشكل

المقترحات من حٌث 
 مالحظات عامة االصل

 الحذؾ االضافة

: "أداء الضرٌبة على التكالٌؾ العامة واجب على كل  35الفصل 
 م عادل ومنصؾ.شخص وتضبط حسب نظا

تضع الدولة االلٌات الكفٌلة لضمان استخالص المال العمومً وحسن 
 استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبابً".

   
ٌحذؾ هذا الفصل وٌلحق بالباب االول 

 المخصص للمبادئ العاّمـة.
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 36الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "حرٌة الرأي  36الفصل 
والتعبٌر واالعالم واالبداع 

 مضمونة.
ال ٌجوز الحّد من حرٌة االعالم 
والنشر إال بموجب قانون ٌحمً 
حقوق الؽٌر وسمعتهم وأمنهم 

 وصحتهم.
ال ٌمكن بؤي شكل من االشكال 
ممارسة رقابة سابقة على هذه 

 الحرٌات.
فكرٌة و األدبٌة الملكٌة ال

 مضمونة".

 

إضافة "حرٌة النشر" الى حرٌة مقترح أول: 
االعبلم. تصبح الفقرة  االولى من هذا الفصل 

على هذا النحو : "حرٌة الرأي والتعبٌر 
 واالعبلم والنشر مضمونة" 

 
)أرٌانة، بن عروس، 
 منوبة تونس، صفاقس(

 
ٌّة الرأي مقترح ثانً:  إضافة قٌد لحر

 "عدم المساس بالهوٌة والمقدسات"والتعبٌر : 
 

قفصة، بن عروس، )
تطاوٌن، نابل، باجة، 
منوبة، الكاؾ، مدنٌن، 

 (صفاقس، أرٌانة

  

حذؾ الفقرة الثانٌة العتبار وجود  -
فصل ٌنّص على القٌود التً ٌمكن ان 

تخضع لها الحقوق والحرٌات 
 المضمنة فً هذا الباب.

 

  
فصل حذؾ حرٌة االبداع والحاقها بال
 المخصص للحقوق الثقافٌة

 

  

حذؾ الفقرة االخٌرة حول الملكٌة 
الفكرٌة واالدبٌة وإلحاقها بفصل 

ٌستقل بذاته وٌقع تخصٌصه للحقوق 
 الثقافٌة.
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 37الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

: "تضمن الدولة  37الفصل 
تكافإ الفرص بٌن المرأة 
والرجل فً تحمل مختلؾ 

 المسإولٌات.
تضمن الدولة القضاء على كل 

 أشكال العنؾ ضد المرأة".

 

إضافة فقرة ٌتّم فٌها التنصٌص صراحة على ضمان  مقترح اول:
الدولة للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة 

 اس المساواة بٌنها وبٌن الرجل.للمرأة على أس
هذه اإلضافة ٌقتضٌها منطوق الفصل الذي ٌحٌل إلى المساواة بٌن 

الرجل والمرأة فً مستوى تحّمل المسإولٌات ولكن المساواة ٌجب أن 
ٌّات ال سٌما وأن الفصل   37تتنزل فً مستوى كذلك الحقوق والحر

ٌّات.  مدرج فً باب تّم تخصٌصه للحقوق والحر

 .)ة، بن عروس، قفصةأرٌان( 

 )أرٌانة، بن عروس(  : إضافة التنصٌص على مبدأ التناصؾ.مقترح ثانً 

 
: إضافة "الطفل" إلى الفقرة الثانٌة لتصبح على النحو مقترح ثالث

التالً "تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنؾ ضد المرأة 
 والطفل".

 

هنالك اتفاق على ضرورة حماٌة 
عنؾ إلى جانب االطفال من ال

المرأة )منوبة، أرٌانة، بن 
 عروس، تونس(.
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 38الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من حٌث 

 الشكل
مالحظات  المقترحات من حٌث االصل

 الحذؾ االضافة عامة

: "الحق فً الملكٌة مضمون  38الفصل 
 وٌمارس فً حدود القانون".

 

اع بصفته إجراء ٌحّد من حق إضافة فقرة ٌتّم فٌها تقٌٌد االنتز
 الملكٌة، كؤن ٌقع التنصٌص على أنه :

" ال ٌجوز االنتزاع إال للمصلحة العامة وٌتّم ذلك مقابل ؼرامة 
 عادلة ومسّبقة"

 
ارٌانة، (

 )تونس
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 39الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
مالحظات 

 عامة
االضا
 فة

 لحذؾا

: "تحمً الدولة ذوي اإلعاقة  39الفصل 
 من أي شكل من أشكال التمٌٌز".

كل مواطن ذي إعاقة الحق فً اإلنتفاع 

حسب طبٌعة إعاقته بكل التدابٌر التً تمكنه 

من اإلندماج الكامل فً المجتمع وعلى 

الدولة  اتخاذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌة 

 لتحقٌق ذلك".

  
ذوي االعاقة وتعوٌضها بذوي االحتٌاجات  حذؾ عبارة مقترح أول:

 الخصوصٌة.
باجة، الكاؾ، (

 .)أرٌانة

  

حذؾ الصٌاؼة الحالٌة للفصل واستبدالها بالصٌاؼة التً  مقترح ثانً:
كانت موجودة فً مشروع المسودة، وهً : "لكّل مواطن ذي إعاقة الحق 

االندماج فً االنتفاع حسب طبٌعة إعاقته بكل التدابٌر التً تمكنه من 
الكامل فً المجتمع  وعلى الدولة اتخاذ جمٌع االجراءات البلزمة لتحقٌق 

 ".المساواة مع سابر المواطنٌن"

سلٌانة،  (
منوبة، بن 
عروس، 

 )أرٌانة
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 11الفصل 

 المقترحات من حٌث الشكل صٌؽة مسودة الدستور
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "حّق الطفل على  11 الفصل
أبوٌه وعلى الدولة ضمان 
الكرامة والرعاٌة والتربٌة 

 والتعلٌم والصحة.
على الدولة توفٌر الحماٌة 

القانونٌة واالجتماعٌة والمادٌة 

 والمعنوٌة لجمٌع االطفال".

تم اقتراح إعادة  مقترح أول :

صٌاؼة الفصل فً اتجاه حذؾ 

حق الطفل على أبوٌه وتعوٌضها 

 طفل الحّق فً :" بق"لكلّ 

   

 

: إضافة فً اتجاه ثان مقترح 
تخصٌص الحقوق التً ٌنبؽً 

تكرٌسها لفابدة الطلفل من 
 ذلك:

الحق فً رعاٌة االسرة وفً  -
رعاٌة بدٌلة عند  افتقاره لبٌبة 

 أسرٌة.
الحق فً التعذٌة االساسٌة  -

والمؤوى وخدمات الرعاٌة 
ٌّة والخدمات  ٌّة االساس الصح

 ة.اإلجتماعٌّ 
ق الحق فً الحصول على إسم 

 وجنسٌة منذ والدته.
ق الحق فً الحماٌة من سوء 
المعاملة ومن الممارسات 

 الشؽٌلة االستؽبللٌة.

 

أؼلب المداخبلت التً تّم التقدم بها فً مختلؾ 
الوالٌات تذهب فً إتجاه تخصٌص الحقوق التً 

بن عروس،  ارٌانة، (ٌجب إقرارها لفابدة الطفل 
الجالٌة التونسٌة المقٌمة  انة، جندوبة,تونس، سلٌ

  بفرنسا

 
ق مقترح ثانً: إضافة تحدٌد 

 18السّن القانونٌة للطفل بق
 سنة.

 )سلٌانققة.( 
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 14الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث االصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ االضافة

لحق فً : "تضمن الدولة ا 14الفصل 
 الثقافة لكل مواطن.

تشجع الدولة االبداع الثقافً وتدعم الثقافة 
الوطنٌة فً تنوعها وتجددها بما ٌكرس 
قٌم التسامح ونبذ العنؾ  واالنفتاح على 
 مختلؾ الثقافات والحوار بٌن الحضارات.
تحمً الدولة الموروث الثقافً وتضمن 

 حق االجٌال القادمة فٌه".

 

ً اتجاه  تخصٌص إضافة ف مقترح أول:
 محتوى الفقرة االولى من هذا الفصل :

ٌّة االبداع . -  تضمن الدولة حر
تضمن الدولة الحق فً المشاركة فً  -

 الحٌاة الثقافٌة.
ٌّة. -  تضمن الدولة الملكٌة االدبٌة والفكر

 (باجة، ارٌانة، بن عروس، تونس، صفاقس) 

 

: إضافة فً اتجاه تحدٌد مفهوم مقترح ثانً
افة وإدراج تعرٌؾ فً الدستور ٌكّون الثق

االرضٌة الكبرى التً ٌجتمع حولها جمٌع 
المواطنٌن باختبلؾ مآربهم الفكرٌة 

 والثقافٌة.

 
 مقترح تّم التقدم به فً أؼلب الوالٌات.

 

   

بخصوص هذا الفصل تجدر اإلشارة إلى أنه تّم 
اقتراح إلحاق الفقرة االولى واألخٌرة من الفصل  

 (ٌةاإلبداع والملكٌة األدبٌة والفكر)حرٌة  36
شامبل  41بهذا الفصل حتى ٌصبح الفصل 

ٌّة.  للحقوق الثقاف
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 11الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

المقترحات من حٌث 
 االصل

 مالحظات عامة
االضا
 فة

 الحذؾ

 
ارسة األنشطة : "تسعى الدولة الى توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لمم 11الفصل 

 الرٌاضٌة والبدنٌة وتوفٌر وسابل الترفٌه والسٌاحة".
  

 
حذؾ الفصل 

 برّمته.

هنالك اتفاق حول اعتبار هذا الفصل 
ٌّد.  من باب الحشو والتز
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 13الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 المقترحات من حٌث االصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ االضافة

: "الحق فً االنتخاب والترشح  13 الفصل
مضمون حسب ما ٌقرره القانون دون 

 مساس بجوهر الحق".

 
التنصٌص على أن 

اإلنتخاب واجب و لٌس 
 .حق فحسب

 
لجالٌة التونسٌة )ا

 .)االمقٌمة بإٌطالٌ

  
حذؾ : "حسب ما ٌقّره القانون دون المساس 

بجوهر الحق" وذلك باعتبار وجود فصل 
 .مخصص لهذا الؽرض
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 السلطة التشرٌعٌة :الثالث بابالب متعلقةالمقترحات ال

 

د اتفاق على توزعت هذه المقترحات على صنفٌن: تعلق الصنؾ األول من المقترحات بالفصول المدرجة بباب السلطة التشرٌعٌة و التً الحظنا فً شؤنها وجو   

 .الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌا أي من قبل و على الصعٌد الخارجً ،ى الوالٌات التونسٌةو ذلك على الصعٌد الوطنً أي فً مستو ،تنقٌحها بٌن المتدخلٌن

 .الصنؾ الثانً من المقترحات فقد تعلق بمسابل لم ترد فً باب السلطة التشرٌعٌة و طالب عدد من المتدخلٌن بإدراجها أما  

 سلطة التشرٌعٌةالمقترحات التً تعلقت بالفصول ؼٌر المدرجة بباب ال

إحداث ؼرفة ثانٌة تمكن من تمثٌل الجهات إضافة إلى تمت المطالبة فً عدٌد الوالٌات ب، حٌث بهٌكلة السلطة التشرٌعٌةمن هذه المقترحات  الجانب األولتعلق    

المتدخلٌن بمزاٌا الؽرفة الواحدة و طالب باإلبقاء بعض شاد التمثٌل الشعبً و ذلك بهدؾ تشرٌكها فً اتخاذ القرار السٌاسً ال سٌما فً المسابل التنموٌة. فً حٌن أ

 على هذه الهٌكلة نظرا خاصة لجدوى هذا الحل اقتصادٌا و انسجامه مع الصبؽة الموحدة للدولة.

صل ٌمنع تؽٌٌر النابب النتمابه الحزبً أو من هذه المقترحات بتمثٌلٌة النابب و انتمابه السٌاسً حٌث اقترح المتدخلون فً عدٌد الوالٌات إضافة ف الجانب الثانًتعلق 

 السٌاسً أثناء فترة نٌابته أو ٌجرمه.

من المقترحات فارتبط بضرورة تكرٌس مبدأ الشفافٌة من خبلل تخصٌص فصل فً الدستور للتنصٌص على ضرورة تصرٌح النابب بممتلكاته  الجانب الثالثو أما 

 قبل تسلمه لمهامه النٌابٌة.

 كررت بعض االقتراحات بإضافة فصول جدٌدة للباب المتعلق بالسلطة التشرٌعٌة تتعلق ب:إضافة إلى ذلك، ت

 اقتراح التنصٌص ضمن فصل خاص على تجرٌم تضارب المصالح االقتصادٌة تكرٌسا لمبدإ الشفافٌة. -

  .بدقة نوعٌة الفصل المقترح اقتراح أن ٌتم الفصل بٌن االنتخابات التشرٌعٌة و االنتخابات الرباسٌة دون أن ٌحدد المتدخلون -

 اقتراح التنصٌص على رواتب المسإولٌن السٌاسٌٌن فً فصل خاص بالدستور. -

 

 ل المدرجة بباب السلطة التشرٌعٌةالمقترحات التً تعلقت بالفصو
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فٌما ٌتعلق بشرط السن، تم تقدٌم عدد من  حٌث أنه و الجنسٌةو  السنو خاصة بشرطً  بشروط الترشح لعضوٌة مجلس الشعبتعلق جانب من هذه المقترحات      

 عدٌدلجنسٌة، فتتجه المقترحات بالترفٌع فً السن الدنٌا للترشح نظرا ألن السن المقترحة قد ال تضمن الخبرة البلزمة التخاذ القرار السٌاسً. أما عن شرط ا

وط المنصوص علٌها بالمشروع فٌما ٌتعلق بالجنسٌة و دعوا لئلبقاء علٌها. إضافة المقترحات نحو التشدٌد فً هذا الشرط فً حٌن نوه جانب آخر من المتدخلٌن بالشر

 إلى شرطً السن و الجنسٌة، تعلق جانب من المقترحات  بضرورة أن ٌتوفر فً المترشح مستوى علمً معٌن. 

 طالب العدٌدالممنوحة للنابب حٌث  الحصانة القضابٌةؤلة من جهة أخرى، و إضافة إلى المقترحات المتصلة بشروط الترشح،  تمحور جانب من المداخبلت حول مس

 حذؾ الحق الممنوح لمجلس الشعب إلنهاء إٌقاؾ النابب الذي تم ضبطه فً حالة تلبس.بمن المتدخلٌن 

 رأي الهٌؤة المشتركة المخصصة للتنسٌق و الصٌاؼة. صلب الجدول التالً : لم ٌقع إدراج فً الخانة المخصصة للفصولمالحظة
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 11الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات من حٌث  المقترحات من حٌث األصل

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة  الحذؾ

 وتطاوٌن الكاؾ)
 (وبنزرت

 بعض دافع المقابل فً
 توزر بوالٌة المتدخلٌن

 تسمٌة على اإلبقاء على
 ".الشعب مجلس"

 . 

اقتراح  مقترح أول :
تعوٌض تسمٌة "مجلس 

بتسمٌة الشعب" 
"البرلمان" أو "مجلس 

 النواب"

" ٌمارس  11الفصل 
الشعب السلطة التشرٌعٌة 
بواسطة ممثلٌه بمجلس 
الشعب أو عن طرٌق 

 االستفتاء".

  .منوبة و أرٌانة
التنصٌص على آلٌات المبادرة الشعبٌة و المبادرة الدستورٌة ثان : مقترح 

 إلى االستفتاء.باعتبارها من وسابل الدٌمقراطٌة المباشرة إضافة 
 

 القٌروان و منوبة
 عروس بن و وسوسة

 وأرٌانة والكاؾ
 التونسٌة الجالٌةو

 بفرنسا المقٌمة

 

إضافة ؼرفة ثانٌة للبرلمان بهدؾ تمثٌل الجهات داخل ثالث : مقترح 
السلطة التشرٌعٌة بهدؾ تشرٌكها ال سٌما فٌما ٌتعلق بالمسابل التنموٌة. و 

أن ٌتكون المجلس من رإساء المجالس الجهوٌة لقد اقترح أحد المتدخلٌن 
و من ثبلثة أعضاء ٌتم انتخابهم عن كل والٌة من طرؾ المجلس الجهوي 

و ٌكون أحدهم على األقل ربٌسا لمجلس محلً. ٌتولى المجلس الممثل 
للجهات بالتنسٌق مع الؽرفة التشرٌعٌة و الحكومة ضبط السٌاسات 

 لتشرٌعات التً تهم التنمٌة الجهوٌة.التنموٌة و قوانٌن المالٌة و كل ا

 

  قفصة
اقتراح تمثٌل قطاع الفبلحٌن داخل المجالس النٌابٌة لتحقٌق رابع : مقترح 

 التوازن بٌن الجهات و بٌن المدن و األرٌاؾ.
 

  تخصٌص جانب من مقاعد مجلس الشعب للشباب.خامس : مقترح   القٌروان

  ارٌانة
موازي للشباب له صبؽة استشارٌة، ٌقدم  إحداث برلمانسادس : مقترح 

 مقترحات لربٌس الحكومة و للمجلس التشرٌعً
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 16الفصل 

مالحظات 
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
المقترحات من 

 حٌث الشكل
االضا صٌؽة مسودة الدستور

 فة
 الحذؾ

بن )
 (عروس

اقتراح حذؾ سن الثمانٌة عشرة و تعوٌضها بسن أرفع  
أنها تمكن شبابا صؽٌرا فً السن، لم ٌنضج بعد من باعتبار 

 اتخاذ القرار على المستوى السٌاسً.

" ٌعد ناخبا كل مواطن تونسً الجنسٌة بلػ من  16الفصل  
العمر ثمانٌة عشرة سنة كاملة و تتوفر فٌه الشروط التً 

 ٌحددها القانون االنتخابً"
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 17الفصل 

 مبلحظات عامة
المقترحات  صلالمقترحات من حٌث األ

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ

 وقابس قبلً)
 (عروس بنو

 

ضافة سن قصوى للترشح أول : إمقترح 
سنة مثبل. فً  70للمجلس التشرٌعً قد تكون 

حٌن اقترح البعض أن تتراوح سن الترشح بٌن 
 سنة. 30و  23

 

" الترشح لعضوٌة  17الفصل 

ل ناخب مجلس الشعب حق لك

ولد ألب تونسً أو ألم تونسٌة 

بلػ من العمر على األقل ثالثا و 

عشرٌن سنة كاملة ٌوم تقدٌم 

طبق علٌه أي ترشحه و ال تن

 "صورة من صور الحرمان

  (سوسة)
إضافة شرط للترشح لعضوٌة ثان : مقترح 

المجلس إضافة إلى جنسٌة األبوٌن و هو أن 
 ٌكون دٌنهما اإلسبلم.

 

 عروس بن)
 القٌروانو

 ونابل وجندوبة
 وتطاوٌن
 وبنزرت
 (ومدنٌن

 

إضافة شرط أن ٌكون للمترشح ثالث : مقترح 
صحة عقلٌة و جسدٌة جٌدة و مستوى علمً 

جٌد للترشح لعضوٌة مجلس الشعب كؤن ٌكون 
متحصبل على شهادة الدراسات العلٌا أو على 

شهادة الباكالورٌا. و قد اقترح البعض أن ٌكون 
ام بؤداء الخدمة العسكرٌة و اقترح المترشح قد ق

البعض الآلخر قٌام المترشح بؤداء واجبه 
 الجبابً كشرط من شروط الترشح.

 

 عروس بن)
 ومنوبة وتطاوٌن

 وبنزرت
 التونسٌة الجالٌةو

 (بفرنسا المقٌمة

 

إضافة فقرة تحدد عدد الدورات رابع : مقترح 
التً ٌحق للنابب الترشح لها داخل المجلس و 

دورة واحدة أو بدورتٌن فقط، لمنع بقاء ذلك ب
 النابب داخل المجلس لمدة المتناهٌة.

 

  (نابل)
التنصٌص على مبدإ التناصؾ خامس : مقترح 

صلب الدستور. و التنصٌص على أن الحرمان 
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 من الترشح ال ٌكون إال من طرؾ القضاء

 (مدنٌن و منوبة)

حذؾ السن المنصوص علٌها سادس : مقترح 
لعضوٌة المجلس و تعوٌضها بسن  للترشح

أعلى على اعتبار أن السقؾ المقترح للسن 
ٌسمح بترشح أشخاص قد ال تكون لهم الخبرة 

 الكافٌة للقٌام بمهامهم على أكمل وجه

  

 (وقابس قبلً)
حذؾ السن الدنٌا للترشح سابع : مقترح 

سنة و  23المنصوص علٌها بالفصل أي سن 
 سنة. 26تعوٌضها بسن 

  

 
 22تخفٌض سن الترشح إلى ثامن : مقترح 

 سنة
  

 وقفصة منوبة)
 والقصرٌن

 ومدنٌن وقابس
 (بوزٌد وسٌدي

حذؾ عبارة "أو" المنصوص تاسع : مقترح 
علٌها بالفصل فً خصوص جنسٌة األب أو 

 األم و تعوٌضها بعبارة "و"
  

بن و سوسة)
 (عروس

حذؾ الشروط المتعلقة بجنسٌة عاشر : مقترح 
ٌن و تعوٌضها بشروط أشد من خبلل المترشح

منع الترشح على من ٌمتلك جنسٌة مزدوجة أو 
من كان ألحد أبوٌه جنسٌة مزدوجة باعتبار أن 
الجنسٌة حسب رأي المتدخلٌن ترتبط باإلقامة 
داخل الدولة. كما أكد المتدخلون على ضرورة 

تجذر الجنسٌة التونسٌة بالنسبة للمترشحٌن 
 لعضوٌة مجلس الشعب.
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 18الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ

 (القصرٌن)
حذؾ مدة الخمس سنوات  : أول مقترح

المنصوص علٌها بالفصل و تعوٌضها 
 بمدة ثبلث سنوات

  
" ٌجري انتخاب مجلس الشعب  18الفصل 

الستٌن ٌوما  لمدة خمس سنوات خالل
 األخٌرة من المدة النٌابٌة.

و إذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة 
حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد 

 بقانون."

بن )
 (عروس

 
ٌقضً باشتراط أن ٌتم  ثان : مقترح

التصوٌت على قانون التمدٌد فً المدة 
 النٌابٌة للمجلس بؤؼلبٌة الثلثٌن
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 19الفصل 

ت مالحظا
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 الحذؾ
االضا
 فة

قبلً )
 (وسلٌانة

اقتراح حذؾ عبارة "فً الظروؾ االستثنابٌة" لجعل جلسات 
المجلس ممكنة االنعقاد داخل الجهات حتى فً الظروؾ العادٌة 

 مٌةلما ٌعطٌه ذلك من أثر نفسً إٌجابً بالػ األه
.  

" مقر مجلس الشعب تونس العاصمة و  19الفصل 
ضواحٌها و له فً الظروؾ االستثنابٌة أن ٌعقد جلساته 

 بؤي مكان آخر من تراب الجمهورٌة".
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 51الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات  المقترحات من حٌث األصل
من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 االضافة الحذؾ

 (القصرٌن)

حذؾ الصٌؽة الحالٌة أول : ح مقتر
للفصل و تعوٌضها بالصٌؽة التالٌة " 

أقسم باهلل العظٌم أن أكون وفٌا للشعب و 
لدماء الشهداء و أن أعمل بإخبلص فً 
خدمة جهتً و أن ألتزم بؤحكام الدستور 

 و بالوالء التام للوطن"

  

" ٌإدي كل عضو  51الفصل 

بمجلس الشعب قبل مباشرته مهامه 

لتالٌة : أقسم باهلل العظٌم الٌمٌن ا

أن أعمل بإخالص فً خدمة الوطن 

و أن ألتزم بؤحكام الدستور و 

 بالوالء التام لتونس"

 (مدنٌن)
حذؾ الفصل برمته أي ثان : مقترح 

 إلؽاء إجراء أداء القسم.
  

 وسوسة منوبة)
 عروس وبن

 (والكاؾ
 

التنصٌص على واجب نشر النابب ثالث :  مقترح
لكاته قبل مباشرته لمهامه و ذلك لتصرٌح بممت

لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافٌة. و أضاؾ 
البعض لهذا المقترح ضرورة قٌام النابب بتصرٌح 

 مماثل عند انتهاء مدته النٌابٌة.

 

  (منوبة)
إضافة لفظ "و القوانٌن" فً صٌاؼة رابع : مقترح 

قسم النابب لتصبح كاآلتً "...و أن ألتزم باحكام 
 ر و القوانٌن"الدستو

 

  (القصرٌن)
إضافة عبارة "اإللتزام بؤهداؾ خامس : مقترح 

الثورة" إلى محتوى القسم الذي ٌإدٌه النابب قبل 
 تولٌه مهامه.

 

  (عروس نب)
إضافة إشارة إلى مدنٌة الدولة سادس : مقترح 

 صلب القسم.
 

  (وقبلً منوبة)

إضافة فصل ٌضع سقفا للؽٌابات سابع : مقترح 
لمتكررة للنابب و ٌوقع جزاء على النابب الذي ا

ٌتجاوز هذا السقؾ.و قد اقترح أحد المتدخلٌن فً 
هذا اإلطار أن ٌقع التنصٌص على أن التؽٌب ؼٌر 
المبرر للنواب عن جلسات مجلس الشعب لثبلث 

 



67 
 

 حصص متتالٌة ٌكون بمثابة االستقالة.

  (قبلً)
ٌمضٌه التنصٌص على إلتزام كتابً ثامن : مقترح 

النابب على ؼرار التصرٌح على الشرؾ باإلضافة 
 إلى القسم الشفاهً الذي ٌإدٌه.
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 54الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ

سوسة منوبة و)
ونابل وتطاوٌن 

 (والكاؾ
 

بمنع انتقال النابب من حزب إلى آخر خبلل الفترة النٌابٌة إضافة فقرة تقضً  أول :مقترح 
أو اإلنتماء إلى حزب بعد أن كان قد ترشح بصفة مستقلة أو اعتبار النابب مستقٌبل من 

 المجلس فً حال استقالته من حزبه.
 

" ٌعتبر كل  54الفصل 
نابب بمجلس الشعب ناببا 

 عن الشعب بؤكمله.
و تضع الدولة على ذمة 

الموارد البشرٌة كل نابب 

و المادٌة االزمة لحسن 

 أدابه لمهامه"

  (القصرٌن)
إضافة كلمة "جهته" قبل كلمة "شعب" لتصبح صٌاؼة الفقرة األولى من :  ثانمقترح 

 الفصل كاآلتً "ٌعتبركل نابب بمجلس الشعب ناببا عن جهته و عن الشعب بؤكمله".
 

سوسة ومنوبة )
 (وأرٌانة وبنزرت

 

التنصٌص على حاالت ٌمنع فٌها الجمع بٌن العضوٌة بمجلس الشعب و تقلد  ثالث :مقترح 
مناصب أخرى حكومٌة أو نٌابٌة مع ضرورة تحدٌد حاالت إسقاط العضوٌة كحالة 

العقوبات الجزابٌة التً تسلط على النابب فً حال ارتكابه لجرابم قصدٌة. كما تم اقتراح 
ع بٌن الوظابؾ مع تمكٌن النابب من الدفاع التنصٌص على الحاالت التً ٌسمح فٌها الجم

 عن سبب تمسكه بالجمع.

 

  (بن عروس)
التنصٌص على ضرورة التفرغ المهنً للعمل النٌابً للحد من ؼٌابات  رابع :مقترح 

 النواب.
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 51الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة ذؾالح

  (قابس)
التنصٌص على سقؾ لمٌزانٌة مجلس الشعب 

تضبط بنسبة مابوٌة ٌحددها قانون المالٌة بهدؾ 
 الحفاظ على المال العام

 
" ٌتمتع مجلس الشعب  51الفصل 

باإلستقاللٌة اإلدارٌة و المالٌة فً إطار 
 مٌزانٌة الدولة.

ٌضبط مجلس الشعب نظامه الداخلً و 
ؼلبٌة المطلقة ٌصادق علٌه باأل

 ألعضابه".

بن )
 (عروس

 

اقتراح حذؾ األؼلبٌة المطلقة 
للمصادقة على النظام الداخلً 

 وتعوٌضها بؤؼلبٌة الثلثٌن.
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 53الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات  المقترحات من حٌث األصل
من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 االضافة الحذؾ 

 وقبلً باجة)
 (وقابس

حذؾ الفصل نظرا ألنه ال أول : رح مقت
موجب لحصانة النواب، فهم مواطنون قبل 
كل شًء و لهم نفس الحماٌة القانونٌة و 

 القضابٌة التً ٌتمتع بها المواطنون.
اقترح البعض األخر حذؾ الفصل و 

 التنصٌص على الوسابل الكفٌلة بمحاسبته.

  

" ال ٌمكن إجراء أي تتبع قضابً  53الفصل 

جزابً ضد عضو بمجلس الشعب أو  مدنً أو

إٌقافه أو محاكمته ألجل آراء أو اقتراحات ٌبدٌها 

أو أعمال ٌقوم بها بمناسبة أدابه لمهامه النٌابٌة 

" 

 وبن نابل)
 عروس
 (ومدنٌن

حذؾ عبارة تتبع قضابً ثان : مقترح 
مدنً و اإلكتفاء بالحصانة من التتبع 

 الجزابً.
  

  (نابل)

صٌص على أن التنثالث : مقترح 
الحصانة تضبط بقانون و على 

ضرورة إرساء لجنة تؤدٌبٌة صلب 
 المجلس

 

  (الكاؾ)

إضافة فقرة تنص رابع : قترح م
على أنه "ٌمكن إجراء تتبعات 

قضابٌة ضد أي نابب اعتدى على 
 مقومات الشعب الذي انتخبه
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 51الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

ن حٌث م
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ 

  (قابس)

إضافة إمكانٌة رفع :  مقترح أول
الحصانة عن النابب الذي ٌنسلخ 

عن حزبه. و اقترح أحد المتدخلٌن 
فً هذا اإلطار تجرٌم النابب الذي 
ٌنسلخ عن حزبه باعتباره قد قام 

 بخٌانة مإتمن.

 

" ال ٌمكن تتبع أو  51الفصل 
اؾ عضو مجلس الشعب إٌق

طٌلة نٌابته فً تهمة جنابٌة 
أو جناحٌة ما لم ترفع عنه 

 الحصانة.
أما فً حالة التلبس بالجرٌمة 

فإنه ٌمكن إٌقافه و ٌعلم 

المجلس حاال على أن ٌنتهً 

اإلٌقاؾ إذا طلب المجلس ذلك 

و خالل عطلة المجلس ٌقوم 

 مكتبه مقامه"

 (ومدنٌن منوبة)
صٌاؼة الحالٌة فً اتجاه التنصٌص تؽٌٌر الثان : مقترح 

على رفع الحصانة الجزابٌة عن النواب أو على األقل تقٌٌدها 
 احتراما لمبدإ المساواة بٌن المواطنٌن

  

 وقبلً منوبة)
 وقفصة وسوسة

 عروس وبن
 والكاؾ وتطاوٌن

 (ومدنٌن

حذؾ حق المجلس فً إنهاء إٌقاؾ النابب فً ثالث : مقترح 
ال ٌستقٌم قانونا باعتبار النابب قد تم حال التلبس ألنه حق 

ضبطه متلبسا بالجرٌمة و ٌكون إنهاء إٌقافه فً هذه الحالة 
من  100متعارضا مع مبدإ استقبللٌة القضاء الوارد بالفصل 

مشروع الدستور حسب المتدخلٌن. و اقترح البعض 
التنصٌص على رفع الحصانة مباشرة عن النابب فً صورة 

 التلبس.

  

 الجالٌةو باجة)
 المقٌمة التونسٌة

 (بفرنسا

حذؾ الحصانة القضابٌة للنابب ألنها رابع : مقترح 
تتعارض مع مطالب الثورة الداعٌة للمحاسبة و تدعم اإلفبلت 

من العقاب و تشرع للتجاوزات و اإلعتداء على حرٌة 
 األفراد.
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 55الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات  المقترحات من حٌث األصل
من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 االضافة الحذؾ

  (جندوبة)

إضافة فقرة تنص أول : مقترح 
على أن كل األفعال التً تتعارض 
مع واجب األمانة الذي ٌضطلع به 
النابب ٌمكن أن تكون محل تتبع 

 بعد انتهاء مهامه.

 

" تقدم صٌؽة أولى 55الفصل 
مشارٌع القوانٌن األساسٌة و العادٌة 

... و ٌمكن لسدس الناخبٌن 
المسجلٌن على القوابم االنتخابٌة 

 عرض مشروع قانون..."
 

"لربٌس صٌؽة ثانٌة  55الفصل 

الجمهورٌة و ألعضاء مجلس 

و لمشارٌع ربٌس … الشعب 

 الجمهورٌة أولوٌة النظر..."

 صفاقس)
 (وقفصة

 
تمكٌن القضاة من ثان : مقترح 

 اقتراح مشارٌع القوانٌن.
 

 

 سصفاق)
 (وقفصة

 
تمكٌن المجالس ثالث : مقترح 

البلدٌة والجهوٌة من تقدٌم 
 مبادرات بمشارٌع قوانٌن

 

 (القصرٌن)
حذؾ عبارة "سدس الناخبٌن" و تعوٌضها رابع : مقترح 

 بعبارة "ربع الناخبٌن"
  

 قابس)
 (ونابل

حذؾ الفقرة التً تعطً لسدس الناخبٌن خامس : مقترح 
مشارٌع قوانٌن باعتبار أن ذلك  المسجلٌن الحق فً تقدٌم

سٌفتح الباب أمام تنازع اإلختصاصات و بروز سلطات 
 موازٌة لسلطة الدولة حسب المتدخلٌن.

  

 قبلً)
 (ومدنٌن

التقلٌص من الحد األدنى المطلوب العتماد سادس : مقترح 
المبادرات التشرٌعٌة بالنظر خاصة إلى ما نجده فً القانون 

القانون السوٌسري الذي ٌشترط حدا  المقارن ال سٌما منه
أدنى من التوقٌعات على المستوى الشعبً أقل مما ٌنص 
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 علٌه مشروع الدستور التونسً.

 (المنستٌر)
حذؾ عبارة "المسجلٌن" و اإلكتفاء بعبارة سابع : مقترح 

 "الناخبٌن" لتوسٌع مجال المبادرات الشعبٌة.
  

 (القٌروان)
ز أولوٌة النظر فً مشارٌع حذؾ امتٌاثامن : مقترح 

القوانٌن الصادرة عن ربٌس الجمهورٌة لفسح مجال 
 المبادرة التشرٌعٌة أمام الكتل النٌابٌة.
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 56الفصل 

مالحظات 
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 الحذؾ
االضا
 فة

 (قبلً)

و الثانٌة باعتبار أنه ٌمكن حذؾ الفصل بصٌؽتٌه األولى 

من  61االكتفاء بإمكانٌة اتخاذ مراسٌم على أساس الفصل 

 مشروع الدستور

  

" لمجلس الشعب أن ٌفوض لمدة  صٌؽة أولى 56الفصل 

محدودة و لؽرض معٌن إلى ربٌس الحكومة اتخاذ مراسٌم 

"... 

لمجلس الشعب أن ٌفوض لمدة  صٌؽة ثانٌة " 56الفصل 

معٌن إلى ربٌس الجمهورٌة اتخاذ محدودة و لؽرض 

 مراسٌم ..."
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 57الفصل 

مالحظات 
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
المقترحات من 

 حٌث الشكل
االضا الحذؾ صٌؽة مسودة الدستور

 فة

بن سوسة و)
عروس 
 (وبنزرت

حذؾ األؼلبٌة المطلقة المنصوص علٌها فٌما ٌتعلق :  أولمقترح 
 األساسٌة و تعوٌضها بؤؼلبٌة الثلثٌن. بالمصادقة على القوانٌن

  

" ٌصادق مجلس الشعب على  57الفصل 

القوانٌن األساسٌة باألؼلبٌة المطلقة ألعضابه و 

على القوانٌن العادٌة بؤؼلبٌة األعضاء 

بن عروس ) الحاضرٌن..."
 (نزرتوب

حذؾ األؼلبٌة المنصوص علٌها فٌما ٌتعلق بالمصادقة :  مقترح ثان
ن العادٌة و هً أؼلبٌة الحاضرٌن و تعوٌضها باألؼلبٌة على القوانٌ

المطلقة نظرا ألن اإلكتفاء بؤؼلبٌة الحاضرٌن ٌمكن أن ٌشجع النواب 
 على التؽٌب أو عدم الحضور.
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 58الفصل 

مالحظات 
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
المقترحات من 

 حٌث الشكل
االضا صٌؽة مسودة الدستور

 فة
 الحذؾ

بن )
 (عروس.

حذؾ التنصٌص على إدخال مشروع المٌزانٌة حٌز التنفٌذ بعد فوات أجل المصادقة  
علٌه "بؤقساط" و تعوٌضه بالتنصٌص على إدخال مشروع المٌزانٌة حٌز النفاذ مرة 

 واحدة و دون أقساط.

" ٌصادق مجلس   58الفصل  
الشعب على مشارٌع قوانٌن 

 المٌزانٌة...

 



77 
 

 

 59الفصل 

 سودة الدستورصٌؽة م
المقترحات من 

 حٌث الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 الحذؾ عامة
اإلضا
 فة

" ٌعقد مجلس الشعب فً كل سنة  59الفصل 
دورة عادٌة تبتدئ خالل شهر أكتوبر و تنتهً 

 خالل شهر جوٌلٌة..."
 

ادٌة حذؾ تارٌخ بداٌة و نهاٌة الدورة و تعوٌضها كاآلتً: ابتداء الدورة الع
مع األسبوع األول من شهر سبتمبر و انتهاإها فً شهر جوٌلٌة لتوفٌر 

 ظروؾ عمل أفضل للنواب و تفادي العمل فً فصل الصٌؾ.
 (مدنٌن) 
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 61الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

  (منوبة)
إضافة فقرة أو جملة تهدؾ إلى منع التصوٌت لفابدة الؽٌر أو على األقل : أول مقترح 

  تبلفٌه.
" التصوٌت فً  61الفصل  

المجلس شخصً و ال ٌمكن 
 تفوٌضه.

ٌنتخب مجلس الشعب من بٌن 
أعضابه ربٌسا له و لجانا قارة 
تعمل دون انقطاع حتى أثناء 

 عطلته.
ٌمكن للمجلس أن ٌحدث لجانا 

ستقلة عن كافة خاصة للتحقٌق م
السلط  التً علٌها مساعدتها على 

 أداء مهامها."

  (القصرٌن)
ضرورة التنصٌص على طرٌقة إحداث اللجان الخاصة مع اقتراح اعتماد ثان : مقترح 

 االنتخاب مثلما هو األمر بالنسبة للجان القارة.
 

  (منوبة)

ٌعٌة المنتخبة و الممثلة ضرورة التنصٌص على آلٌات تمكن السلطة التشرثالث : مقترح 
للشعب من مراقبة السلطة التنفٌذٌة و ذلك من خبلل إحداث لجنة قارة للتحقٌق ٌقع 

تفرٌعها أو توسٌعها مع ضرورة  دسترة صبلحٌاتها و دسترة حقها فً اإلطبلع على 
 الوثابق على عٌن المكان و فً استدعاء أعضاء الحكومة و سامً الموظفٌن.

 

  (القٌروان)
اقتراح التنصٌص على منع انتقال النواب من حزب إلى آخر أو من كتلة رابع : ترح مق

 إلى أخرى داخل المجلس التشرٌعً
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 61الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ

صفاقس )
ومدنٌن 

 (قفصةو
 

فقرة تقضً بعرض  إضافة مقترح أول :
المعاهدات الهامة على المصادقة الشعبٌة 

 عن طرٌق االستفتاء
 

" ٌصادق ربٌس  61الفصل 
الجمهورٌة على المعاهدات و له 

 أن ٌؤذن بنشرها.
و ال تجوز المصادقة على 

 المعاهدات المتعلقة
 بحدود الدولة..."

صفاقس )
ومدنٌن 

 (قفصةو

بٌس حذؾ الصبلحٌة المخولة لرثان : مقترح 
 الجمهورٌة بالمصادقة على المعاهدات

  

 (صفاقس)
حذؾ عبارة "و له أن ٌؤذن ثالث : مقترح .

بنشرها" و تعوٌضها بصٌؽة اإللزام بالنشر أي 
 ة النشر إجبارٌة و لٌست اختٌارٌةجعل عملٌ
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 61الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات  المقترحات من حٌث األصل
من حٌث 

 الشكل
 الدستور صٌؽة مسودة

 االضافة الحذؾ 

  (منوبة)

إضافة فقرة ضمن ح أول : مقتر
مجال القانون تقضً بمنع التفوٌت 
فً األمبلك الوطنٌة بصفة عامة إال 

 بمقتضى قانون.

 

" ٌصوت مجلس الشعب بؤؼلبٌة  61الفصل 
أعضابه الحاضرٌن على مشارٌع القوانٌن 
قل العادٌة و على نظامه الداخلً ، على أن ال ت

هذه األؼلبٌة عن ثلث أعضاء المجلس. و 
بؤؼلبٌة أعضابه على مشارٌع القوانٌن 

 االساسٌة.
 تتخذ شكل قوانٌن أساسٌة النصوص المتعلقة ب

المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان  -
 موكوال لربٌس الجمهورٌة أو للحكومة

 تنظٌم العدالة و القضاء -
 شرتنظٌم اإلعالم و الصحافة و الن -

تنظٌم األحزاب و الجمعٌات و المنظمات و -
 الهٌبات المهنٌة و تموٌلها

تنظٌم الجٌش الوطنً باستثناء األنظمة  -
 األساسٌة التً تصدر بقرار جمهوري

تنظٌم قوات األمن الداخلً باستثناء األنظمة  -
 األساسٌة الخاصة التً تصدر بؤمر

 النظام االنتخابً -

  (القصرٌن)

إضافة مطة بعد ثان : مقترح 
التنصٌص على "إحداث أصناؾ 
المإسسات و المنشآت العمومٌة" 
ٌتمثل محتواها فً التنصٌص على 

 حلٌة""إحداث أصناؾ الجماعات الم
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 (سوسة)

مراجعة قابمة المواد التً ثالث : مقترح 
تتخذ فً شؤنها قوانٌن عادٌة فً اتجاه 

التقلٌص منها بحذؾ بعض المواد التً تتعلق 
مضامٌنها بقوانٌن أساسٌة على ؼرار أسالٌب 

تطبٌق الدستور و الضمانات الممنوحة 
 للموظفٌن.

  

و حق الشؽل و  الحرٌات و حقوق االنسان -
 الحق االنتخابً

 األحوال الشخصٌة -
 الواجبات األساسٌة للمواطنة -

 الحكم المحلً -
 

و تتخذ شكل قوانٌن عادٌة النصوص المتعلقة 
 ب:

 تطبٌق الدستور -
إحداث أصناؾ المإسسات و المنشآت  -

 العمومٌة
 الجنسٌة و االلتزامات -

 اإلجراءات أمام مختلؾ أصناؾ المحاكم -
بط الجناٌات و الجنح و العقوبات المنطبقة ض -

علٌها و كذلك المخالفات الجزابٌة إذا كانت 
 مستوجبة لعقوبة سالبة للحرٌة

 العفو التشرٌعً -
ضبط قاعدة األداء و نسبه و إجراءات -

استخالصه ما لم ٌعط تفوٌض فً ذلك إلى 
ربٌس الحكومة بمقتضى قوانٌن المالٌة أو 

 لجبابٌةالقوانٌن ذات الصبؽة ا
 نظام إصدار العملة -

 القروض و التعهدات المالٌة للدولة -
الضمانات األساسٌة الممنوحة للموظفٌن  -

 المدنٌٌن و العسكرٌٌن
 تنظٌم المصادقة على المعاهدات الدولٌة -

 
 و ٌضبط القانون المبادئ األساسٌة :

 لنظام الملكٌة و الحقوق العٌنٌة -
 الثقافةللتعلٌم و البحث العلمً و  -

للصحة العمومٌة و البٌبة و التهٌبة الترابٌة و  -

 (نابل)
حذؾ اختصاص تطبٌق رابع : مقترح 

لدستور عن القوانٌن العادٌة و اعتبارها من ا
 مٌدان اختصاص القوانٌن األساسٌة بمفردها.

  

 القٌروان)
 وقابس
 (وأرٌانة

اقتراح حذؾ التعداد خامس : مقترح 
الحصري لمجال القانون سواء منه العادي أو 

األساسً و التخلً عن التوجه نحو تقٌٌد 
ادة مٌدان القانون باعتبار ذلك تقٌٌدا لئلر

 الشعبٌة.
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 العمرانٌة و الطاقة
 لقانون الشؽل و الضمان االجتماعً." -
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66الفصل   

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ

  (منوبة)
اقتراح التنصٌص على إدماج استشارة وجوبٌة لخبراء مالٌٌن 

مختصٌن أو لهٌكل تقٌٌم مالً مستقل ضمن اإلجراءات التشرٌعٌة 
 لمصادقة على قانون المٌزانٌة.الهادفة ل

 
" ٌرخص القانون فً موارد الدولة و  66الفصل 

تكالٌفها حسب الشروط المنصوص علٌها بالقانون 
 األساسً للمٌزانٌة"
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السلطة التنفٌذٌة :الرابع بابالالمقترحات المتعلقة ب  

 
ة إلى صنفٌن من المقترحات: تعلق جانب منها بالفصول المدرجة بباب السلطة التنفٌذٌة فً حٌن انقسمت المقترحات التً تم تقدٌمها فٌما ٌتعلق بباب السلطة التنفٌذٌ   

 تعلق الثانً بطلب إدراج فصول جدٌدة لم ٌرد ذكرها فً هذا الباب.
 

 المقترحات المتعلقة بإدراج فصول جدٌدة فً باب السلطة التنفٌذٌة
 
بٌس الجمهورٌة و بضرورة إدراج فصل فً باب السلطة التنفٌذٌة ٌنص على أنه " ٌتعٌن على ربٌس الجمهورٌة لر بالذمة المالٌةتعلق جانب من هذه المقترحات   

 تقدٌم إقرار ذمة مالٌة عند تولٌه المنصب و عند تركه و ٌعرض على مجلس الشعب فً نهاٌة كل عام ".
لربٌس الجمهورٌة أن ٌتقاضى أي مرتب أو مكافؤة أخرى، و ال ٌزاول طوال اقترح البعض اآلخر من الحاضرٌن التنصٌص فً فصل خاص على أنه "ال ٌجوز  و 

 مدة تولٌه المنصب، مهنة حرة و لٌس له أن ٌشتري أو ٌستؤجر شٌبا من أموال الدولة كما لٌس له أن ٌإجرها أو ٌبٌعها شٌبا من أمبلكه". 
ب المنصب تإول ملكٌتها إلى بجمهورٌة شخصٌا أو بالواسطة هدٌة نقدٌة أو عٌنٌة، بسو اقترح جانب من المتدخلٌن إضافة فصل ٌنص على أنه "إذا تلقى ربٌس ال

 الخزٌنة العامة للببلد التونسٌة". 
 

 المقترحات المتعلقة بالفصول المدرجة فً باب السلطة التنفٌذٌة
 

وحت اآلراء بٌن من ٌدافع عن األنظمة السٌاسٌة الكبلسٌكٌة و خاصة الذي ٌتجه اعتماده. حٌث ترا بطبٌعة النظام السٌاسًتعلقت هذه المقترحات فً جانب منها     
 رباسً معدل،او  شبه برلمانً. منها النظام البرلمانً و بٌن من ٌعتبر هذا النظام مدخبل للرجوع إلى النظام الدٌكتاتوري و اقترحوا اعتماد نظام سٌاسً شبه رباسً أو 

 
.  حٌث تركز جانب من المداخبلت و المقترحات على المطالبة بتحدٌد من ربٌس الجمهورٌة و ربٌس الحكومةبصالحٌات كل تعلق جانب ثان من المقترحات 

هما خاصة صبلحٌات كل من ربٌس الجمهورٌة و ربٌس الحكومة بصفة واضحة و دقٌقة لتفادي التداخل فً االختصاصات بٌنهما و تضارب القرارت الصادرة عن
 و بصبلحٌة تحدٌد السٌاسٌة الخارجٌة للدولة و السٌاسٌة العامة للدولة عموما. فٌما ٌتعلق باإلختصاص األمنً 

أي منهما لصبلحٌاته.  من جهة أخرى طالب عدد آخر من المتدخلٌن بالسعً إلقامة التوازن بٌن صبلحٌات كل منهما مع إٌجاد الوسابل الرقابٌة الكفٌلة بمنع تجاوز
حٌات الممنوحة لربٌس الجمهورٌة مثل تعٌٌن مفتً الجمهورٌة و إصدار العفو الخاص ، فقد الحظنا دعوة المتدخلٌن فً إضافة إلى ذلك و فٌما ٌتعلق ببعض الصبل

 عدٌد الوالٌات إلى حذؾ هذه الصبلحٌات باعتبارها ال ٌجب أن تدخل فً اختصاصه.
 

الحظنا وجود ، السنة بشروط السن و الجنسٌة و الدٌن. ففٌما ٌتعلق بشرط و خاص بشروط الترشح لرباسة الجمهورٌةتعلقت المقترحات فً جانب ثالث منها       
فقد  ،الجنسٌةشبه إجماع لدى المتدخلٌن على ضرورة التخفٌض فً السن القصوى للترشح لرباسة الجمهورٌة رؼم ؼٌاب االتفاق حول سن محددة. و أما عن شرط 

المقٌمة فً فرنسا المقترحات التً تم التقدم بها من قبل الجالٌة التونسٌة و إلى التشدٌد فً هذا الشرط باستثناء الحظنا أن التدخبلت التً تم تقدٌمها فً هذا الشؤن تدع
. و أما عن و الداعٌة الى تمكٌنهم من حق الترشح لمنصب رباسة الجمهورٌة حتى و إن كانوا حاملٌن لجنسٌة دولة اخرى إلى جانب الجنسٌة التونسٌةو إٌطالٌا 
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ورة ، فلقد الحظنا أن جانبا من المتدخلٌن انتقد التنصٌص على هذا الشرط و دعا إلى ضرورة حذفه، فً حٌن دعا جانب آخر من المتدخلٌن إلى ضرنالدٌشرط 
 تعمٌمه على ربٌس الحكومة و ربٌس المجلس التشرٌعً.

 
حٌث عبر البعض عن خشٌتهم من أن تكون هذه الحصانة مطٌة لئلفبلت من  ةالحصانة التً ٌتمتع بها ربٌس الجمهورٌمسؤلة ركز الجانب الرابع من المداخبلت على 

س الجمهورٌة أو تقٌٌد شروطها العقاب و تعٌد إلى األذهان شبح الدٌكتاتورٌة السابقة. لذلك دعا العدٌد من المتدخلٌن إلى حذؾ الفصل المتعلق بالحصانة الممنوحة لربٌ
 ذلك، دافع البعض على مبدإ اإلبقاء على الحصانة سواء أثناء المدة الرباسٌة أو بانتهاء مهام ربٌس الجمهورٌة.  امة على األقل. فً مقابلعو نطاقها بصفة 

 
حٌث انتقد معظم المتدخلٌن فً هذا اإلطار عمومٌة بعض المفاهٌم الواردة فً هذا القسم و  القسم المتعلق بالدفاع و األمنخامس من المداخبلت على الجانب الركز 
ٌة داخل الدولة ا إلى تدقٌقها و توضٌحها فً حٌن انتقد جانب آخر من المتدخلٌن تخصٌص قسم كامل للدفاع و األمن ألن ذلك من شؤنه أن ٌجعلهما سلطة موازدعو

 المبادئ العامة.زؼوان و القٌروان و منوبة( و اقترح البعض حذؾ هذا القسم من الباب المخصص للسلطة التنفٌذٌة و إدراج محتواه بباب والٌات: )
 

و  77و  76ٌتعلق بالفصول  و فٌما  رأي الهٌؤة المشتركة المخصصة للتنسٌق و الصٌاؼة. صلب الجدول التالً : لم ٌقع إدراج فً الخانة المخصصة للفصولمالحظة
 لم ترد مقترحات. 98و  97و  96و  94و  92و  90و  87و  83و  79
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 66الفصل 

مالحظات 
 عامة

مقترحات  ٌث األصلمقترحات من ح
من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 االضافة  الحذؾ

  (مدنٌن)

التنصٌص على :  مقترح أول
حق الترشح لرباسة الجمهورٌة 
"لدورتٌن متتالٌتٌن فقط" أي 
إضافة شرط أن تكون الوالٌة 

 الثانٌة الحقة لؤلولى.

 

بٌس الجمهورٌة مباشرة من الشعب " ٌنتخب ر 66الفصل 
دة خمسة أعوام قابلة للتجدٌد مرة واحدة خالل الستٌن لمو

ٌوما األخٌرة من المدة الرباسٌة، انتخابا، عاما، حرا، 
 مباشرا، سرٌا و باألؼلبٌة المطلقة لألصوات المصرح بها.

و فً صورة عدم حصول أي من المترشحٌن على األؼلبٌة 
المطلقة فً الدورة األولى، تنظم دورة ثانٌة ٌوم األحد 

لثانً الموالً لٌوم اإلقتراع، و ال ٌمكن أن ٌتقدم للدورة ا
الثانٌة أال المترشحان المحرزان على أكثر عدد من 

األصوات فً الدورة األولى و ذلك طبق الشروط المنصوص 
 علٌها بالقانون االنتخابً

و إذا تعذر إجراء االنتخاب فً مٌعاده بسبب حالة حرب أو 

ٌة تمدد بقانون ٌصادق علٌه خطر داهم، فإن المدة الرباس

مجلس الشعب و ذلك إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخاب، و 

تحدٌد المدة الرباسٌة بدورتٌن متتالٌتٌن أو منفصلتٌن ال 

 ٌقبل أي تعدٌل دستوري."

 (مدنٌن)
حذؾ حق ربٌس :  ثانمقترح 

مهورٌة فً الترشح لوالٌة ثانٌة الج
 تمكٌنه من والٌة واحدة فقط.و

  

 (تونس)

حذؾ النسب المتعلقة ثالث : مقترح 
مترشح باألؼلبٌة التً حصل علٌها ال

اقتراح التنصٌص على انتخابه فً و
دورتٌن مهما كانت النسب التً حققها 
 لضمان حصول توافق وطنً حوله.

  

 (قفصة)
سنوات و  5حذؾ مدة رابع : مقترح 

سنوات  7تعوٌضها بمدة رباسٌة تدوم 
 سنوات. 3أو 

  

 (قابس)

حذؾ ٌوم األحد خامس :مقترح 
تعوٌضه بٌوم الجمعة للتبلإم مع و

المطلب المتعلق بتؽٌٌر ٌوم العطلة 
األسبوعٌة من ٌوم األحد و تعوٌضه 

 بٌوم الجمعة.
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إبقاء الفصل 
على حاله : 

 (سوسة)
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 67الفصل 

 مالحظات عامة

مقترحات  مقترحات من حٌث األصل

من حٌث 

 الشكل

 ستورصٌؽة مسودة الد
 إضافة حذؾ 

)تطاوٌن وأرٌانة والمهدٌة وبنزرت 
وسلٌانة ومدنٌن وتوزر وصفاقس 

وسٌدي بوزٌد ومنوبة وقبلً 
وسوسة وقابس والقٌروان وقفصة 
وجندوبة والجالٌة التونسٌة المقٌمة 

 (بفرنسا

حذؾ السن القصوى المنصوص علٌها مقترح أول : 
سنة  65سنة  و تعوٌضها بسن  75بالفصل أي سن 

مثبل أو سن التقاعد المطبق فً الوظٌفة العمومٌة أو 
 5احتساب السن القصوى وفق أمل الحٌاة مع خصم 

 سنوات.

  

الترشح لمنصب ": 67الفصل 
ربٌس الجمهورٌة حق لكل ناخب 
أو ناخبة حامل للجنسٌة التونسٌة 

بالوالدة دون سواها ودٌنه 
 اإلسالم.

كما ٌجب أن ٌكون المترشح ٌوم 
رشحه بالؽا من العمر  تقدٌم ت

وخمسا  أربعٌن سنة على األقل
وسبعٌن سنة على األكثر ومتمتعا 

بجمٌع حقوقه المدنٌة 
 والسٌاسٌة.

وٌقع تقدٌم المترشح من قبل عدد 
من أعضاء مجلس الشعب أو 

رإساء المجالس البلدٌة المنتخبة 
أو الناخبٌن المرسمٌن حسب 

الطرٌقة والشروط التً ٌحددها 
 نتخابً.القانون اال

وٌسجل الترشح بدفتر خاص لدى 
الهٌبة العلٌا المستقلة 

 لالنتخابات".

سنة  40حذؾ السن الدنٌا للترشح أي سن مقترح ثان : 
 سنة. 35و تعوٌضها بسن 

  

الكاؾ و سلٌانة ومدنٌن وتوزر )
 (وسٌدي بوزٌد ونابل

حذؾ التنصٌص على حق المراة فً ثالث : مقترح 
هورٌة باعتبار ذلك ٌتنافى و مبادئ الترشح لرباسة الجم

الشرٌعٌة اإلسبلمٌة التً ٌجب أن تكون المصدر 
 األساسً للتشرٌع و التً تحجر  تولً المرأة للحكم.

  

 (الكاؾ وأرٌانة ونابل)

حذؾ شرط التزكٌة الوارد بالفقرة الثالثة رابع : مقترح 
من الفصل نظرا لصعوبة الحصول على اإلمضاءات 

هة و لعدم جدوى مثل هذا اإلجراء البلزمة من ج
باعتبار أن المرشح الذي ٌتمتع بشعبٌة واسعة ال ٌحتاج 

. و اقترح البعض حذؾ حسب المتدخلٌنلشرط التزكٌة 
شرط التزكٌة من طرؾ النواب أو رإساء البلدٌات 

باعتباره ٌمثل عابقا أمام حرٌة  الترشح لرباسة 
 الجمهورٌة
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 (توزرالكاؾ والمهدٌة وأرٌانة و)
 

حذؾ الفصل فً صٌؽته الحالٌة و خامس : مقترح 
تعوٌضه كاآلتً: "ٌشترط فٌمن ٌترشح ربٌسا 

للجمهورٌة أن ٌكون تونسٌا من أبوٌن تونسٌٌن، دٌنه 
اإلسبلم، و أال ٌكون قد حمل جنسٌة دولة أخرى و أن 
ٌكون متمتعا بحقوقة المدنٌة و السٌاسٌة، و أال ٌكون 

و أال تقل سنه ٌوم فتح باب متزوجا من ؼٌر تونسٌة، 
الترشح عن أربعٌن و ال ٌتجاوز خمسا و سبعٌن 

 مٌبلدٌة"

  

 (أرٌانة)

حذؾ عبارة " و دٌنه اإلسبلم"  فً سادس : مقترح 
المترشح لرباسة الجمهورٌة باعتبار أنه ال ٌمكن التثبت 
من تحققه أي ال ٌمكن إثباته كما اعتبر أحد المتدخلٌن 

ق األقلٌات و ٌتعارض مع مبدإ أن فٌه تجاهبل لحقو
من مشروع  5المساواة المنصوص علٌه بالفصل 

 .الدستور

  

 (بنزرت)
حذؾ شرط تحدٌد السن القصوى سابع : مقترح 

 للترشح أي المطالبة بعدم تحدٌد السن القصوى
  

القصرٌن وصفاقس ومدنٌن وباجة )
ونابل وتونس وقابس 

 (والجالٌةالتونسٌة المقٌمة بفرنسا

 "دون سواها"  حذؾثامن : ترح مق
وهو ما سوؾ ٌمكن أبناء الجالٌة التونسٌة المقٌمة 

 بالخارج الترشح لمنصب رباسة الجمهورٌة
  

  (سوسة)

تاسع : مقترح 
إضافة شرط أن 

ٌكون والدا المترشح 
لرباسة الجمهورٌة 

 مسلمٌن.

 

  (تطاوٌن)
عاشر : مقترح 

إضافة شرط أن 
تكون جنسٌة كل من 
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األم و حتى  األب و
 الجد تونسٌة.

  (أرٌانة)

حادي عشر مقترح 
إضافة شرط عدم : 

انتماء الربٌس إلى 
حزب سٌاسً 

 معٌن.
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 68الفصل 

 مالحظات عامة
مقترحات  مقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ 

  )تطاوٌن(

إضافة فقرة مقترح أول : 
الجمهورٌة تحرم ربٌس 

من جمٌع حقوقه السٌاسٌة 
فً صورة ثبوت ارتكابه 
 لجرٌمة الخٌانة العظمى.

 

"ربٌس الجمهورٌة هو :  68الفصل 
ربٌس الدولة ٌمثل وحدتها وٌضمن 
استقاللها واستمرارٌتها وٌسهر على 
احترام الدستور والمعاهدات وحقوق 

 اإلنسان.
ٌتمتع ربٌس الجمهورٌة أثناء ممارسة 

نة قضابٌة, كما ٌنتفع بهذه مهامه بحصا

الحصانة القضابٌة بعد انتهاء مباشرته 

لمهامه بالنسبة إلى األفعال التً قام بها 

بمناسبة أدابه لمهامه. وٌستقٌل ربٌس 

الجمهورٌة نهابٌا من الحزب الذي ٌنتمً 

 إلٌه"

  )نابل(

إضافة مقترح ثان : 
عبارة "و القوانٌن" و 

عبارة " وٌسعى إلى دور 
" إلى الفقرة توافقً

 األولى 

 

)تطاوٌن وبنزرت وسلٌانة ومدنٌن 
وتوزر وصفاقس والقٌروان 
والقصرٌن ومنوبة وزؼوان 
وسوسة ونابل وباجة وقفصة 
وتونس والكاؾ وبن عروس 

والمهدٌة وقبلً وقابس والجالٌة 
 (التونسٌة المقٌمة بفرنسا

حذؾ الحصانة القضابٌة مقترح ثالث : 
لجمهورٌة على التً ٌتمتع بها ربٌس ا

األقل بالنسبة للفترة البلحقة النتهاء مهامه 
 كربٌس للجمهورٌة.

  

 )نابل(
حذؾ عبارة "والمعاهدات مقترح رابع : 

 و حقوق اإلنسان" 
  

 )تونس و قفصة و قابس(
حذؾ شرط اإلستقالة مقترح خامس : 

من الحزب ألنه ال مبرر له أو التخفٌؾ 
منه من خبلل التنصٌص على أن 
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إلستقالة محددة بالفترة الرباسٌة فقط أو ا
من خبلل التنصٌص على تعلٌق عضوٌته 

بالحزب الذي ٌنتمً إلٌه عوضا عن  
 اإلستقالة 
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 69الفصل 

مالحظات 
 عامة

مقترحات من  مقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 االضافة الحذؾ 

 (مدنٌن)
 

 
عبارات التالٌة للقسم" و إضافة المقترح أول : 

 أن أحترم تعالٌم اإلسبلم"
 

ٌإدي ربٌس الجمهورٌة المنتخب أمام مجلس الشعب  ":  69الفصل 
 الٌمٌن التالٌة:

"أقسم باهلل العظٌم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه وأن 

 أحترم دستور البالد وتشرٌعها وأن أرعى مصالحها رعاٌة كاملة".

  (القٌروان)
إضافة عبارة "و وحدته" إلى مقترح ثان : 

 عبارة "استقبلل الوطن"
 

  (منوبة)
اقتراح تضمٌن القسم إشارة إلى ثالث : مقترح 

 اإللتزام بالعمل على تحقٌق أهداؾ الثورة
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 71الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

اإلضا عامة
 فة 

 الحذؾ

المقر الرسمً لرباسة الجمهورٌة تونس العاصمة "  :71الفصل 
وضواحٌها إال أنه ٌمكن فً الظروؾ االستثنابٌة أن ٌنتقل مإقتا إلى أي 

 " مكان آخر من تراب الجمهورٌة
  

ؾ "تونس العاصمة و ضواحٌها" اقتراح حذ
التنصٌص على أن مقر الرباسة هو كل تراب و

 الجمهورٌة.
 (قابس)
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 74الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ  االضافة

 :" ٌختص ربٌس الجمهورٌة:  74الفصل 
 ـ بتمثٌل الدولة

 ـ تعٌٌن مفتً الدٌار التونسٌة
ـ القٌادة العلٌا للقوات المسلحة وقوات األمن 

 الوطنً.
م السلم بعد موافقة ـ إعالن الحرب وإبرا

مجلس الشعب بؤؼلبٌة ثالثة أخماس أعضاءه 
وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة ربٌسً 
مجلس الشعب والحكومة على أن ٌنعقد 

المجلس للبت فً األمر خالل أجل ال ٌتجاوز 
 ستٌن ٌوما .

ـ إعالن حالة الطوارئ حسب الشروط المبٌنة 
 .73بالفصل 

ات فً الوظابؾ ـ إجراء التعٌٌنات واإلعفاء
العسكرٌة واألمنٌة العلٌا والمإسسات 

العمومٌة الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع 
وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانٌة المختصة، 

 11وفً صورة عدم إبداء الرأي  فً أجل 
 ٌوما، ٌعتبر ذلك قبوال ضمنٌا.

 وتضبط الوظابؾ العلٌا بالقانون.
عامة بعد أخذ ـ تعٌٌن ربٌس جهاز المخابرات ال

اللجنة البرلمانٌة  مطابق ألؼلبٌة أعضاءرأي 
 المختصة.

ـ إجراء التعٌٌنات واإلعفاءات فً الوظابؾ 

 

إضافة شرط أول : مقترح 
العلماء تزكٌة هٌبة من 

المسلمٌن للتسمٌة التً 
سٌقوم بها ربٌس 
الجمهورٌة لمفتً 

  الجمهورٌة

 (توزر) 

  
حذؾ اختصاص ربٌس الجمهورٌة ثان : مقترح 

بقٌادة القوات المسلحة و اقتراح إسناد هذا 
 اإلختصاص لمجلس الشعب.

 (الكاؾ)

  

حذؾ اختصاص ربٌس الجمهورٌة ثالث : مقترح 
ة باعتبار أنه أمر ال ٌجب بتعٌٌن مفتً الجمهورٌ

أن ٌدخل فً مشموالته و إنما ٌعود النظر فٌه إلى 
مجمع البحوث اإلسبلمٌة أو إلى المجلس 

اإلسبلمً األعلى المنتخب أو إلى مإسسة جامع 
 الزٌتونة حسب المتدخلٌن.

أرٌانة ومدنٌن  )
وصفاقس والقٌروان 
وزؼوان وسوسة 

قفصة وباجة ومنوبة و
 (بن عروسو

  
حذؾ اختصاص ربٌس الجمهورٌة رابع : ح مقتر

بتعٌٌن القٌادة العلٌا للقوات المسلحة و قوات األمن 
 الوطنً و إسنادها لربٌس الحكومة

قابس ومدنٌن )
 (توزرو

  
عل المإسسة األمنٌة : ج مقترح خامس

 والعسكرٌة بٌد ربٌس الجمهورٌة
قفصة وباجة )

 (وتطاوٌن
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العلٌا برباسة الجمهورٌة والمإسسات التابعة 
 لها.

ـ حل مجلس الشعب فً الصور التً ٌنّص 
 علٌها الدستور.
 "ـ إسناد األوسمة.
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 71الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

المقترحات من 
 مالحظات عامة حٌث األصل

 الحذؾ اإلضافة 

 :71االفصل 
ٌتولى كلّ من ربٌس الجمهورٌة وربٌس الحكومة رسم السٌاسة الخارجٌة للدولة  صٌؽة أولى:

 بالتشاور والتوافق بٌنهما.
ٌن بالخارج وٌقبل اعتماد ٌعتمد ربٌس الجمهورٌة باقتراح من الحكومة الممثلٌن الدبلوماسٌ

 ممثلً الدول األجنبٌة.
ٌتولى ربٌس الجمهورٌة رسم السٌاسة الخارجٌة للدولة وٌعتمد السفراء بالخارج  صٌؽة ثانٌة:

بعد أخذ (رأي مطابق*) ألؼلبٌة أعضاء اللجنة البرلمانٌة المختصة وٌعٌن الموظفٌن السامٌن 
عثات الدبلوماسٌة والقنصلٌة لدى الدول بوزارة الخارجٌة والمإسسات التابعة لها والب

والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة باقتراح من وزٌر الخارجٌة كما ٌقبل اعتماد ممثلً الدول 
 األجنبٌة والهٌبات والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة.

   

اقتراح اعتماد الصٌاؼة األولى 
بدل الثانٌة من  72للفصل 

طرؾ بعض المتدخلٌن بوالٌة 
 القصرٌن
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 73الفصل 

 الفصل

المقترحات 

من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 الحذؾ  اإلضافة عامة

لربٌس الجمهورٌة فً حالة خطر داهم مهدد لكٌان الوطن وأمن  " :73الفصل 
البالد واستقاللها بحٌث ٌتعذر السٌر العادي لدوالٌب الدولة أن ٌتخذ اإلجراءات التً 

الظروؾ وذلك بعد استشارة ربٌس الحكومة  والمحكمة الدستورٌة  تحتمها تلك
وٌجب أن تهدؾ هذه . وربٌس مجلس الشعب وٌوجه فً ذلك بٌانا إلى الشعب

اإلجراءات إلى تؤمٌن عودة السٌر العادي للسلطات العمومٌة الدستورٌة فً أقرب 
مجلس الشعب اآلجال وتستشار المحكمة الدستورٌة فً شؤن هذه اإلجراءات وٌعتبر 

فً حالة  انعقاد دابمة طٌلة هذه الفترة وبعد مرور ثالثٌن ٌوما على سرٌان هذه 
اإلجراءات ٌحق لربٌس مجلس الشعب أو ثالثٌن من أعضابه االلتجاء إلى المحكمة 
الدستورٌة قصد التثبت من أن الظروؾ الواردة بالفقرة األولى من هذا الفصل ال 

رارها عالنٌة خالل أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما تزال قابمة وتصدر المحكمة ق
وتتعهد المحكمة الدستورٌة من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروؾ بعد 

 مضً ستٌن ٌوما على تارٌخ اتخاذها وفً كل وقت بعد ذلك األجل
وفً هذه الحالة ال ٌجوز لربٌس الجمهورٌة حل مجلس الشعب كما ال ٌجوز تقدٌم 

وتزول هذه التدابٌر بزوال أسبابها وٌوجه ربٌس  الحكومة.البحة لوم ضد 
 "الجمهورٌة بٌانا فً ذلك إلى مجلس الشعب.

 

إضافة فقرة تنص 
على عدم جواز 
تعدٌل الدستور 
 خبلل هذه الفترة 

 (نابل) 

  

حذؾ "استشارة ربٌس 
الجمهورٌة " و تعوٌضها 

بعبارة " بالتوافق مع 
 ربٌس الحكومة

 (نابل)
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 71الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 الحذؾ اإلضافة عامة

لربٌس الجمهورٌة مباشرة أو بطلب من الحكومة أن ٌعرض على  ":  71الفصل 
االستفتاء الشعبً )مشارٌع القوانٌن ذات الصلة بالحقوق والحرٌات(* أو بالسلط 

ٌع القوانٌن المتعلقة بترخٌص المصادقة على االتفاقٌات الدولٌة العمومٌة أو مشار
 )على أن ال تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورٌة(*.

وإذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن ربٌس الجمهورٌة ٌختمه 
 ه.وٌنشره فً أجل ال ٌتجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اإلعالن عن نتابج

وٌعرض ربٌس الجمهورٌة وجوبا على االستفتاء الشعبً المعاهدات التً قد ٌترتب 
عنها تحوٌر للدستور بعد أن ٌوافق علٌها مجلس الشعب حسب الصٌػ والشروط 

 المنصوص علٌها بالدستور.
 وٌضبط القانون االنتخابً صٌػ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتابجه."

 

أن رأي للتنصٌص على أول : مقترح 
المحكمة الدستورٌة فٌما ٌتعلق بعدم 

تعارض المعاهدات الدولٌة  مع 
 الدستور هو رأي مطابق

 
سٌدي )

 (بوزٌد

 

أٌام  7اقتراح إضافة أجل ثان : مقترح 
ٌتولى خبللها ربٌس الجمهورٌة إعادة 
مشروع القانون لمجلس الشعب لقراءة 

 ثانٌة

 (قابس) 
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 75الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مبلحظات عامة

 اإلضافة الحذؾ

" ٌصادق ربٌس الجمهورٌة على  75الفصل 
المعاهدات الدولٌة و المعاهدات المصادق 

 علٌها أقوى نفوذا من القوانٌن.
لربٌس الجمهورٌة حق العفو الخاص أو 

 التخفٌؾ من العقوبات"

 

ة منح العفو الخاص باعتبارها تحدث حذؾ صبلحٌمقترح أول : 
تداخبل فً اإلختصاص بٌن مهام السلطة التنفٌذٌة و مهام السلطة 

القضابٌة و اقترح أحد المتدخلٌن تعوٌضها بإعادة محاكمة المحكوم 
 علٌهم 

 
قفصة وأرٌانة )

والقصرٌن 
 (والمنستٌر

 
حذؾ اختصاص المصادقة على المعاهدات من قابمة ثان : مقترح 

 بلحٌات التً تعود لربٌس الجمهورٌة.الص
 

صفاقس و  مدنٌن )
 (وقفصة
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 78الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور

المقترحات 

من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل

 مالحظات عامة
 الحذؾ اإلضافة

 : 78الفصل 
 صٌؽة أولى:

داء من "ٌختم ربٌس الجمهورٌة القوانٌن فً أجل ال ٌزٌد عن خمسة عشر ٌوما ابت
بلوؼها إلٌه من طرؾ ربٌس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إلٌه أن 

 ٌرجعه إلى المجلس لتالوة ثانٌة.
إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصٌؽة المصادقة األولى ٌختم ربٌس الجمهورٌة 

 القانون.
 صٌؽة ثانٌة:

شرها بالرابد ٌختم ربٌس الجمهورٌة القوانٌن بما فً ذلك المعاهدات وٌسهر على ن
الرسمً للجمهورٌة التونسٌة فً أجل ال ٌتجاوز خمسة عشر ٌوما ابتداء من بلوؼها 

 إلٌه من طرؾ ربٌس مجلس الشعب.
ولربٌس الجمهورٌة الحق أثناء أجل الختم فً رد مشروع القانون إلى المجلس لقراءة 

عادٌة وبؤؼلبٌة ثانٌة وإذا تمت المصادقة باألؼلبٌة المطلقة ألعضابه فً القوانٌن ال
ثالثة أخماس أعضابه بالنسبة للقوانٌن األساسٌة، فإنه ٌقع إصداره ونشره فً أجل ال 

 ٌتجاوز خمسة عشر ٌوما ابتداء من تارٌخ بلوؼه إلى ربٌس الجمهورٌة.
وفً حالة تعهد المحكمة الدستورٌة بالقانون، ٌتم نشره فــــً صـــورة مالءمته 

 ."لمجلس الشعب لقراءة ثانً ومطابقته للدستور أو إعادته

 

إضافة صبلحٌة "اإلذن 
بنشر القوانٌن فً الرابد 

الرسمً لربٌس 
 الجمهورٌة"

 
صدر هذا المقترح 

عن بعض المتدخلٌن 
 بوالٌة القصرٌن
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 81الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

مالحظات  المقترحات من حٌث األصل
 الحذؾ اإلضافة  عامة

 :81الفصل 
 صٌؽة أولى:

 ٌسند ربٌس الحكومة الوظابؾ العلٌا المدنٌة.
 وتضبط الوظابؾ المدنٌة العلٌا بالقانون.

 صٌؽة ثانٌة:
ٌسند ربٌس الجمهورٌة باقتراح من ربٌس الحكومة الوظابؾ العلٌا 

المدنٌة بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانٌة المختصة. وعند عدم إبداء 
ٌوما من تارٌخ وصول الملؾ إلى المجلس  11ال ٌتجاوز الرأي فً أجل 

 ٌعتبر ذلك قبوال ضمنٌا.
 وتضبط الوظابؾ المدنٌة العلٌا بالقانون.

 

التنصٌص على أن ٌكون التعٌٌن بالوظابؾ العلٌا 
المدنٌة مبنٌا على مرحلتٌن: مرحلة اإلقتراح ثم 

مرحلة التعٌٌن من جهتٌن مختلفتٌن كؤخذ رأي اللجان 
 نٌة المختصةالبرلما

 (أرٌانة) .
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 84الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

مالحظات  المقترحات من حٌث األصل
 الحذؾ اإلضافة عامة

 :84الفصل 
لربٌس الجمهورٌة إذا تعذر علٌه 
القٌام بمهامه بصفة وقتٌة أن 
ٌفوض سلطاته إلى ربٌس 

 الحكومة
 وٌعلم ربٌس الجمهورٌة ربٌس

مجلس الشعب بتفوٌضه المإقت 
 لسلطاته.

  

اقتراح بتعوٌض ربٌس :  مقترح أول
الحكومة بنابب ربٌس الجمهورٌة الذي 

ٌخول له الحصول على تفوٌض لسلطات 
 ربٌس الجمهورٌة

 (توزر)

 

فً اتجاه تدقٌق و تخصٌص محتوى   ثان : مقترح
الفصل الذي لم ٌحدد مدة للتفوٌض المإقت للسلطات 

ان التفوٌض أي إن كان ٌشمل كل السلطات و ال مٌد
 أو بعضها

 (أرٌانة) 
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 81الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 الحذؾ  اإلضافة عامة

عند الشؽور النهابً لمنصب ربٌس الجمهورٌة لوفاة " :82الفصل 
سبب آخر، تجتمع المحكمة  أو الستقالة أو لعجز دابم أو ألي

الدستورٌة فورا، وتقر الشؽور النهابً باألؼلبٌة المطلقة ألعضابها، 
وتبلػ تصرٌحا فً ذلك إلى ربٌس مجلس الشعب الذي ٌتولى فورا 
مهام رباسة الدولة بصفة مإقتة ألجل أدناه خمسة وأربعون ٌوما 

 ."وأقصاه تسعون ٌوما

  

حذؾ :  مقترح أول
عبارة "ألي سبب 

خر" نظرا لعدم آ
وضوحها و عمومٌة 

 معناها

سٌدي )
 (بوزٌد

 

لتنصٌص على الحل : ا ثانمقترح 
الدستوري فً حال شؽور منصب رباسة 
الجمهورٌة و عدم تمكن ربٌس مجلس 

الشعب من تعوٌضه. اقترح البعض فً هذا 
اإلطار إحداث منصب نابب ربٌس 

 الجمهورٌة

 
مدنٌن )
 (أرٌانةو
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 81الفصل 

 سودة الدستورصٌؽة م
المقترحات من 

 حٌث الشكل

مالحظات  المقترحات من حٌث األصل
 الحذؾ اإلضافة عامة

ٌمارس القابم بمهام ربٌس الجمهورٌة خالل الشؽور المإقت أو "  :81الفصل 
النهابً المهام الرباسٌة وال ٌحق له تنقٌح الدستور أو اللجوء إلى االستفتاء أو 

حل مجلس الشعب أو اتخاذ التدابٌر االستثنابٌة  إنهاء مهام الحكومة أو
 من الدستور. 73المنصوص علٌها بالفصل 

وخالل المدة الرباسٌة الوقتٌة ٌتم انتخاب ربٌس جمهورٌة جدٌد مباشرة من 
 "الشعب لمدة خمس سنوات.

 

إضافة فقرة تتعلق بحالة تعذر إجراء 
االنتخابات خبلل المدة الوقتٌة والتنصٌص 

ة التً سٌتم بها التعامل مع هذه على الكٌفٌ
 الحالة

 (القٌروان) 
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 85الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

مبلحظات  المقترحات من حٌث األصل
 الحذؾ  اإلضافة عامة

ٌمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضابه أن ٌتهم "  :85الفصل 
ٌصدر القرار إال بموافقة ثلثً ربٌس الجمهورٌة بالخٌانة العظمى وال 

أعضاء المجلس وفً هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورٌة 
 إلصدار حكم فً شؤنه. وتعد خٌانة عظمى:

االنحراؾ الخطٌر بالسلطة والخرق المتعمد للدستور أو التخلً 
المتعمد عن المنصب التً ٌنجم عنها تهدٌد لكٌان الدولة أو للسٌر 

 سسات الدستورٌة.السلٌم للمإ
الرشوة والفساد المالً وإٌثار مصالح أطراؾ أجنبٌة على المصالح 

 العلٌا للوطن.
 وال ٌمكن للمحكمة الدستورٌة أن تحكم فً صورة اإلدانة إال بالعزل.

 وٌترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.

 

إضافة عقوبة أخرى لمن ٌثبت إرتكابه أول : مقترح 
ة الخٌانة العظمى و عدم اإلكتفاء بعقوبة العزل لجرٌم

كإضافة عقوبة اإلعدام أو التنصٌص على ضرورة 
 إحالته فورا على المحكمة الجزابٌة.

 

باجة )
وأرٌانة 

 (قابسو
 

 
توسٌع نطاق تطبٌق األحكام المتعلقة مقترح ثان : 

بجرٌمة الخٌانة العظمى على جمٌع المسإولٌن 
 الحكومٌٌن

 (القٌروان) 
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 86الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 اإلضافة الحذؾ

ٌضبط ربٌس الحكومة السٌاسة العامة  ":86الفصل 
للدولة وٌسهر على تنفٌذها  )باستثناء ما تم إسناده 
لربٌس الجمهورٌة(* وٌرأس مجلس الوزراء عدى 

، وٌمارس السلطة الترتٌبٌة العامة 77صور الفصل 
وٌتصرؾ فً اإلدارة وٌصدر األوامر الترتٌبٌة 

والفردٌة التً ٌمضٌها بعد مداولة مجلس الوزراء 
وإعبلم ربٌس الجمهورٌة وٌبرم االتفاقٌات الدولٌة 

 الفنٌة.
وتسهر الحكومة على تنفٌذ القوانٌن وٌمكن لربٌس 

 ء.الحكومة أن ٌفوض بعض صبلحٌاته للوزرا
وٌختص ربٌس الحكومة وحده عبلوة على ما سبق 

 بققققق:
( إحداث وتعدٌل وحذؾ الوزارات وكتابات الدولة 1

الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصبلحٌاتها 
 بعد مداولة مجلس الوزراء وإعبلم ربٌس الجمهورٌة.

( إحداث وتعدٌل وحذؾ المإسسات والمنشآت 2
ضبط اختصاصاتها العمومٌة والمصالح اإلدارٌة و

وصبلحٌاتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعبلم ربٌس 
 الجمهورٌة.

 الوزراء. ( تؤشٌر القرارات الترتٌبٌة التً ٌتخذها3

  

إضافة فصل ٌنص على أن 
الوزراء مسإولون أمام 

ربٌس الحكومة مع تحدٌد 
الوزراء المعنٌٌن بتعوٌضه 

 فً حال ؼٌابه

 (سوسة)
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 88الفصل 

 ة الدستورصٌؽة مسود
مقترحات من 
 حٌث الشكل

مالحظات  مقترحات من حٌث األصل
 الحذؾ  اإلضافة عامة

"ٌإدي أعضاء الحكومة  88الفصل 
 الٌمٌن أمام ربٌس الجمهورٌة.
الحكومة مسإولة أمام مجلس 

 الشعب."

  ٌدعو ألداء أعضاء الحكومة الٌمٌن الدستورٌة أمام مجلس الشعب أٌضا.أول : مقترح  
 (ٌانةأر)

 

 
ٌدعو إلضافة فقرة تتضمن نص الٌمٌن الذي ٌإدٌه أعضاء الحكومة على ثان : مقترح 

لربٌس  69بالنسبة ألعضاء مجلس الشعب أو الفصل  50ؼرار ما نص علٌه الفصل 
 الجمهورٌة

 (القصرٌن) 
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 89الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل

 حظات عامةمال

 اإلضافة الحذؾ

 :89لفصل ا
ٌمنع الجمع بٌن عضوٌة الحكومة وعضوٌة مجلس الشعب وٌعوض النابب 

 الملتحق بالحكومة وفقا ألحكام القانون االنتخابً.
وال ٌجوز لربٌس الحكومة أو ألعضابها ممارسة أي وظٌفة أخرى مهما كان 

 نوعها.

  
مقترح توسٌع مجال الفقرة 

 مل النوابالثانٌة لتش
تم تقدٌم المقترح 

 بوالٌة نابل
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 94الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

ٌمكن التصوٌت على البحة لوم " :94الفصل 
ضد الحكومة بعد طلب معلل ٌقدم لربٌس مجلس 

قل. وال ٌقع الشعب من ثلث األعضاء على األ
التصوٌت على البحة اللوم إال بعد مرور خمسة 

 عشر ٌوما على إٌداعها لدى رباسة المجلس.
وٌشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األؼلبٌة 

 المطلقة من أعضاء المجلس
مقترح أول: وتقدٌم مرشح بدٌل لربٌس الحكومة -

والذي ٌنال الثقة فً نفس التصوٌت، وٌتّم تكلٌفه 
 ل ربٌس الجمهورٌة بتشكٌل الحكومة.من قب
 مقترح ثان:  وتقدٌم حكومة بدٌلة.-

فً صورة عدم تحقق األؼلبٌة المذكورة، ال ٌمكن 
أن تعاد البحة اللوم ضد الحكومة إال بعد ستة 

 أشهر.
)وال ٌجوز للمجلس توجٌه أكثر من البحتً لوم 

 ضد الحكومة خبلل نفس المدة النٌابٌة(*.
سحب الثقة من أحد الوزراء ٌمكن لمجلس الشعب 

بعد طلب معلل ٌقدم لربٌس المجلس من ثلث 
األعضاء على األقل على أن ٌتم التصوٌت على 

 "سحب الثقة باألؼلبٌة المطلقة.

 
إدراج صٌؽة  : أول مقترح

المبادرة الشعبٌة النطبلق 
 إجراءات لوم الحكومة

 (منوبة) 

  

حذؾ " و ال ٌجوز ثان : مقترح 
أكثر من البحتً لوم  للمجلس توجٌه

ضد الحكومة خبلل نفس المدة 
النٌابٌة" و جعل عدد اللوابح التً 
ٌمكن توجٌها ضد الحكومة ؼٌر 

 محدود.

 (توزر و تطاوٌن)

  

حذؾ نسبة الثلث ثالث : مقترح 
لتقدٌم البحة اللوم من طرؾ 

أعضاء مجلس الشعب و تعوٌضها 
 بنسبة الربع.

 (تطاوٌن)
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 93الفصل 

 سودة الدستورصٌؽة م
المقترحات من 

 حٌث الشكل

مالحظات  المقترحات من حٌث األصل
 اإلضافة الحذؾ عامة

إذا تعذر على ربٌس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتٌة ٌفوض "  :93الفصل 
 سلطاته إلى أحد الوزراء.

ٌّن ربٌس الجمهورٌة ٌ ،عند الشؽور النهابً لمنصب ربٌس الحكومة, ألي سبب كان ع
رشح الحزب أو اإلتالؾ االنتخابً الفابز بؤكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب م

 ".87لٌتولى مهام رباسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس طبقا ألحكام الفصل 

  
مقترح فً اتجاه تدقٌق الفصل 

تحدٌد حاالت الشؽور بدقة مع و
 التنصٌص على سبب العجز و مدته.

 بنزرت
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 95الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 المقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

: " تحكم أجهزة الدفاع 95الفصل 
 واألمن الوطنً المبادئ التالٌة:

 خضع األجهزة األمنٌة للسلطة التنفٌذٌة.
الدولة وحدها التً تنشا القوات -

 ٌجوز المسلحة وقوات األمن الوطنً وال
إنشاء تنظٌمات أو أجهزة مسلّحة ؼٌر 
منضوٌة تحت الجٌش الوطنً أو األمن 

 الوطنً إاّل بمقتضى القانون.
 تتصرؾ األجهزة األمنٌة وتدّرب أفرادها-

 مقترح أول: وفقا للقانون.
مقترح ثان: وفقا للدستور 

 والقانون والمعاهدات.
حّجر على كل عنصر من عناصر -

ٌق التعلٌمات التً لها األجهزة األمنٌة تطب
ٌّنة.  صفة الالمشروعٌة الب

ال ٌإاخذ أّي عنصر من عناصر األجهزة -
األمنٌة الداخلٌة قضابٌا عّما ٌنجّر عن 

ة قّررتها  ٌّ ات ٌّ أعماله عند القٌام بمهام عمل
 قٌادة الجهاز المعنً وكلّفته بها

مقترح أول: إاّل إذا كانت لألوامر 
الصادرة له صفة الالشرعٌة 

 واضحة.ال
مقترح ثان: إاّل إذا كانت لألوامر الصادرة 
له مساس بالحرمة الجسدٌة للمواطنٌن 

 

ح تدقٌق بعض اقترامقترح أول : 
العبارات الؽامضة و العامة مثل 
مفهوم " االمشروعٌة البٌنة" أو 

"اإلنقبلب على النظام 
الدٌمقراطً" أو شروط الحصانة 

 التً ٌتمتع بها العون

 
)منوبة وتطاوٌن 
 والقٌروان وسلٌانة.

 
اقتراح دسترة مقترح ثان : 

واجب احترام الحرمة الجسدٌة 
 ة خبلل تدخل المإسسة األمنٌ

 
تم تقدٌم المقترح 

 بوالٌة منوبة

  
حذؾ عبارة "إال بمقتضى مقترح رابع : 

القانون " الواردة بالمطة الثانٌة لخطورتها 
 على أمن الدولة.

)تونس وسٌدي بوزٌد 
والقصرٌن و تطاوٌن 
ونابل ومنوبة وبن 
عروس والجالٌة 
التونسٌة المقٌمة 

 بفرنسا(.

  

نٌة من حذؾ الفقرة الثامقترح خامس : 
الفصل التً تنص على أنه "ال ٌإاخذ أي 

عنصر من عناصر األجهزة األمنٌة الداخلٌة 
قضابٌا عما ٌنجر عن أعماله عند القٌام بمهام 
عملٌاتٌة قررتها قٌادة الجهاز المعنً و كلفته 
بها" و تعوٌضها كاآلتً " مإاخذة األعوان 

 تكون داخل اللجان القطاعٌة"

 )تطاوٌن(
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أو االنقالب على النظام الدٌمقراطً أو 
 الشرعٌة االنتخابٌة.

 
 تلتزم األجهزة األمنٌة بالحٌاد التام.-
تختص لجنة برلمانٌة بمتابعة مدى -

 احترام وتطبٌق هذه المبادئ."

قتراح حذؾ الفقرة بؤكملها دون كما تم ا
 تعوٌضها

 )القٌروان(

  

حذؾ الفقرة المتعلقة بحصانة مقترح سادس : 
من  17أعوان األمن لتعارضها مع الفصل 

مشروع الدستور و مع أهداؾ الثورة التً 
 تدعو للمحاسبة 

 )سلٌانة(
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 99الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
المقترحات من 

 حٌث الشكل

مالحظات  ن حٌث األصلالمقترحات م
 اإلضافة الحذؾ عامة

قوات األمن الوطنً مكلفة تحت إمرة السلطة التنفٌذٌة وطبق القانون " :99الفصل 

بحفظ النظام والمحافظة على األمن العام وحماٌة حرمة وأمن األشخاص وسبلمة 

 "لتام.الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجرٌمة والبحث فٌها فً كنؾ الحٌاد ا

 المنستٌر اقتراح حذؾ الفصل برمته  

اقتراح تدقٌق مضمون الفصل فٌما   
ٌتعلق بؤولوٌة التطبٌق بٌن أوامر 

 السلطة التنفٌذٌة و القانون
 المنستٌر
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 السلطة القضابٌة:  الخامسالمقترحات المتعلقة بالباب 

 

 مالحظات عامة

 مالحظات فً هذا الباب:أبرز المن 

 ٌّة ال عبلقة ل  ها بالثورة وال تخدم الثورة )بن عروس(وجود أحكام فً باب السلطة القضاب

 )العدالة منوطة باستقبللٌة القضاء و هذا الدستور ال ٌضمن هذه االستقبللٌة )سوسة 

 )ٌّة المّس من استقبللٌة القضاء )نابل  أحكام هذا الباب تكّرس ن

 )التشدٌد على مطلب استقبللٌة القضاء )مدنٌن 

 و التساإل عن آثار هذه االستقبللٌة فً ظل عدم تطهٌر القضاء من الفساد. )منوبة( )جندوبة(ٌة إبراز االحتراز من أن تنحرؾ السلطة القضاب  

 )انتقاد اختزال القضاء فً القضاة )بن عروس 

  روس(عاإلشارة إلى أن المجلس الوطنً التؤسٌسً لم ٌؤخذ بعٌن االعتبار المشارٌع التً قّدمت من قبل القضاة مثل اتحاد القضاة اإلدارٌٌن )بن 

  كمسودة للعمل )سوسة( 1959انتقاد ترتٌب الفصول )بن عروس( نقد تمشً المجلس فً اعتماد مبدإ الورقة البٌضاء و تفضٌل االنطبلق من دستور 
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 411الفصل 

 مالحظات عامة
 المقترحات من حٌث األصل

 صٌؽة مسودة الدستور المقترحات من حٌث الشكل
 اإلضافة الحذؾ

 )بن )القصرٌن(
 عروس(

  

: إعادة صٌاؼة بداٌة  مقترح أول
الفصل : "السلطة القضابٌة 

 مستقلة..."
فً اتجاه مزٌد ضمان استقبللٌة 

 القضاء
القضاء سلطة : 411الفصل 

مستقلة تسهر على إقامة 
العدل وضمان علوٌة الدستور 

وسٌادة القانون وحماٌة 
 الحقوق والحرٌات.

 
القاضً مستقل ال سلطان 

ه لؽٌر الدستور علٌه فً قضاب
 والقانون

)جندوبة( 
)بنزرت( 

)المنستٌر( )بن 
 عروس(

  

إعادة صٌاؼة بداٌة مقترح ثان: 
القضاء سلطة مستقلة : " الفصل

وظٌفتها إقامة العدل وضمان علوٌة 
الدستور وتكرٌس دولة القانون 

 وحماٌة الحقوق والحرٌات"

  )الكاؾ(

التنصٌص على استقبللٌة  مقترح  ثالث:
طة القضابٌة تجاه السلطتٌن التشرٌعٌة السل

 ولتنفٌذٌة
انتقاد عدم تحدٌد مفهوم استقبلل السلطة و

القضابٌة إذ من المفروض التنصٌص على 
استقبللها تجاه السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة 

التنصٌص على الفصل بٌن و خاصة 
 السلطتٌن التنفٌذٌة والقضابٌة
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)منوبة( )توزر( 
)سٌدي بوزٌد( 

 قفصة( )نابل()
 

 إضافة "طبق المعاٌٌر الدولٌة"مقترح رابع : 
وتسجٌل تراجع فً مسودة الدستور مقارنة 

من التنظٌم المإقت للسلط  22بالفصل 
العمومٌة الذي احتوى تنصٌصا على المعاٌٌر 

 الدولٌة
هذا ٌوحً بإرادة المجلس التؤسٌسً التنصل 

من هذه المعاٌٌر و التراجع عن خٌار 
 ة القضاءاستقبللٌ

و التؤكٌد على أن انعدام التنصٌص على 
المعاٌٌر الدولٌة ٌجعل من استقبللٌة السلطة 

 القضابٌة مجرد عنوان خال من المحتوى
و توضٌح أن استقبللٌة القضاء ال تعتبر فً 
مقابل السلطة التنفٌذٌة بل أٌضا و خاصة فً 

مقابل السلطة التشرٌعٌة التً ال ٌمكن أن 
 رات األساسٌةتترك لها الخٌا

 

)منوبة( )بن 
 عروس(

حذؾ  مقترح خامس :
 لفظ الدستور

القانون فً مفهومه العام ف
ٌحتوي كل القواعد التً 

ٌشتمل علٌها هرم القواعد 
القانونٌة بما فً ذلك 

 الدستورٌة

  

   
تعوٌض القاضً مقترح سادس : 

 بق : القضاة )منوبة(

  مٌر" ...والض"إضافة مقترح سابع :   )منوبة(
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 414الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

صٌؽة مسودة 
 اإلضافة الحذؾ الدستور

من الضروري إعادة النظر فً طرٌقة انتداب 
القضاة واالستبناس ببعض التجارب المقارنة 

 مثل التجربة األنقلوسكسونٌة )منوبة(
   

: ٌشترط  414الفصل 
القاضً الكفاءة  فً

والنزاهة والحٌاد وكل 
إخالل منه بؤدابه 
بواجباته موجب 

 للمساءلة

ضرورة تحدٌد المصطلحات مثل الكفاءة 
والنزاهة : مصطلحات ؼٌر دقٌقة )سٌدي 

 بوزٌد(
   

  )جندوبة(

وٌحجر على : إضافة : " مقترح أول
 القضاة االنتماء لؤلحزاب"
ة العدل فحٌاد القاضً مسالة جوهرٌة إلقام

فالقاضً ٌجب أن ٌكون محاٌدا على 
أطراؾ النزاع ولكن الحٌاد ٌتضمن أٌضا 
معنى الحٌاد الحزبً لذلك ٌجب دسترة منع 
القضاة من االنخراط فً األحزاب السٌاسٌة 

ولما ال التنصٌص على تجرٌم تحزب 
 القاضً

 

 )أرٌانة(
 )تونس(

)سٌدي بوزٌد( )الكاؾ( )بنزرت( )المنستٌر( 
 )منوبة(

 )بن عروس(

 حذؾ الفصلمقترح ثان: 
فهذا الفصل ٌدخل فً تفاصٌل *

 ال ضرورة لدسترتها
هذا الفصل من باب التزٌد *

ألن الصفات المطلوب واجبة 
 التوافر فً عدٌد المهن

فهً ال تشترط فً القضاة دون 
ؼٌرهم إذ هً صفات محمولة 
أٌضا على كل موظؾ عمومً 
 له سلطة قرار أو حكم تقدٌري

بدة من دسترة مسؤلة ال فا*
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المساءلة ألنه من البدٌهً أن 
ٌتعرض لها القانون وأن ٌهتم 

 بها المجلس األعلى للقضاء
الحٌاد والنزاهة مؽطاة  *

بالفصل المتعلق باستقبلل 
القضاء والقضاة )الفصل 

السابق( أما الكفاءة فهً مسؤلة 
تقنٌة مرتبطة بشروط االنتداب 
التً ٌضبطها المجلس األعلى 

 ضاءللق

 عبارة "المساءلة" المعتمدة ؼٌر دقٌقة
هل ٌتعلق األمر بخضوعه للسلطة التؤدٌبٌة 

للمجلس األعلى للقضاء ؟ فً هذه الحالة ٌنبؽً 
أن ٌترك األمر للقانون األساسً المنظم لهذا 
األخٌر. أم ٌتعلق األمر بمسإولٌة مدنٌة أو/و 
جزابٌة شخصٌة عن القرارات التً ٌصدرها؟ 

 )المنستٌر( )بنزرت(

   

  )أرٌانة(

إضافة: " فً إطار  مقترح  ثالث:
 إجراءات تكفل حقوق الدفاع"

ألن تكرٌس حق القاضً فً الدفاع عن 
 نفسه ضروري

 

ٌنبؽً التفكٌر فً عواقب مثل هذا التنصٌص 
)بنزرت( على ظروؾ عمل القاضً 

 )المنستٌر(
   

القضاة، على ؼرار السٌاسٌٌن، ٌجب 
 المحاسبة )أرٌانة( إخضاعهم إلى
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 العنوان األول : القضاء العدلً و اإلداري والمالً

 

 411الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

تدخل ربٌس الجمهورٌة فً تسمٌة 
القضاة ال ٌتناسق مع منح ربٌس 

اتخاذ األوامر الفردٌة الحكومة صبلحٌة 
 )سوسة(

   

ٌسمى القضاة بؤمر من :  411الفصل 
ربٌس الجمهورٌة بناء على رأي مطابق 

 من المجلس األعلى للسلطة القضابٌة

تدخل ربٌس الجمهورٌة فً تسمٌة 
القضاة ٌخالؾ الفصل بٌن السلط )سٌدي 

 بوزٌد(
   

  )بنزرت(

ٌّن القضاة من قب: إضافة :  مقترح أول ل "ٌع
المجلس األعلى للسلطة القضابٌة وتتم تسمٌتهم فً 

 خططهم بؤمر رباسً"
فاألصل هو اختصاص المجلس األعلى للقضاء دون 
ؼٌره بتعٌٌن القضاء أما التسمٌة فهً شكلٌة وترجع 

لرٌس الجمهورٌة لذا وجب عكس صٌاؼة هذا 
 النص

 

  
"كما ٌختص المجلس األعلى إضافة:  مقترح ثان:

بٌة بالنظر فً المسار المهنً للقضاة للسلطة القضا
 وفً تؤدٌبهم"
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إن عدم دسترة القسم الذي ٌإدٌه القاضً فً حٌن أن أعضاء السلطة التشرٌعٌة 
 والتنفٌذٌة وقعت دسترة قسمهم ٌدل على تقزٌم القضاء كسلطة

 إدراج فصل ٌتضمن دسترة أداء القاضً للقسم عند تسمٌته
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 413الفصل 

 امةمالحظات ع
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

االحتراز على فكرة عدم إمكانٌة نقلة 
 القضاة إال برضاهم

انطبلقا من الحرص على عدم تعطٌل 
مرفق القضاء خاصة فً الجهات ؼٌر 

 المرؼوب فٌها.
و خوفا من أن ٌإدي ذلك إلى تشبث 

مكان عملهم  وطول بقابهم بمركز القضاة ب
عملهم مما ٌإدي إلى ربط عبلقات مع 

محٌطهم قد تمس من استقبللٌتهم أو حٌادهم 
 إزاء المتقاضٌن أوالمتهمٌن

)قبلً( )صفاقس( )قابس( )باجة( )أرٌانة( 
 )بن عروس( )المهدٌة(

 

: تعوٌض  مقترح أول
ال بداٌة الفصل بعبارة: "

بصورة ٌنقل القاضً 
 تعسفٌة"

 

ال ٌنقل القاضً بدون : 413الفصل 
رضاه كما أنه ؼٌر قابل للعزل إال فً 
الحاالت وطبق الضمانات التً ٌوفرها 

القانون وبقرار معلل من المجلس 
 األعلى للسلطة القضابٌة.

ال ٌمكن اٌقاؾ القاضً عن العمل 
أوإعفاإه أو تسلٌط عقوبة تؤدٌبٌة 
علٌه إال بموجب قرار معلل من 

ى للسلطة القضابٌة المجلس األعل
 وطبق الضمانات التً ٌوفرها القانون

 

ال  إضافة: مقترح ثان:
ٌنقل القاضً بدون 

إال فً حاالت  رضاه
استثنابٌة لضرورة 

 العمل

 
إضافة  مقترح  ثالث:

بٌان الحاالت التً 
 ٌتوجب فٌها نقلة القضاة

  
 إضافةمقترح رابع : 

مزٌد من الضمانات 
 )الكاؾ(للقضاة 

 

  )تطاوٌن(

إضافة  مقترح خامس :
تحدٌد الحاالت التً 
ٌجوز فٌها عزل 

 القاضً صلب الدستور
وتكرٌس الحالتٌن 

المتعارؾ علٌهما دولٌا 
للعزل وهما عدم القدرة 

 وعدم األهلٌة
فمن ؼٌر المقبول منح 

القانون اختصاص 
 تحدٌد حاالت العزل
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   حذؾ العزلمقترح سادس :  )منوبة(

  )بنزرت( )القصرٌن(

 :مقترح سابع
إضافة : "ؼٌر قابل 

 لئلقالة"
"ؼٌر قابل :  وإضافة

لئلحالة على التقاعد 
 المبكر"

فهً أٌضا من بٌن 
التدابٌر التً ٌمكن 

االنحراؾ بها للضؽط 
 على القضاة

 

 )منوبة(
 )بن عروس(

 
 

حذؾ التنصٌص على  مقترح ثامن:
 اإلعفاء

معارضة شدٌدة لدسترة إعفاء و
لنظر للتجاوزات التً حفت القضاة با

 2012بهذا الموضوع خبلل سنة 
فاعتماد هذه الفرضٌة تجعل من 
القاضً بمثابة الموظؾ ، وهً 
بالتالً لن تكون سوى مدخل 

للتوظٌؾ السٌاسً وللتحكم بالقضاء 
 و المساس باستقبللٌة القضاة
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 411الفصل 

الحظات م
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
 صٌؽة مسودة الدستور حٌث الشكل المقترحات من

 اإلضافة الحذؾ

 )منوبة(

:حذؾ  مقترح أول
 الفقرة األولى

فمحلها باب الحقوق 
 والحرٌات

  
 حق التقاضً وحق الدفاع مضمونان: 411الفصل 

 المتقاضون متساوون أمام القضاء
ٌضمن القانون التقاضً على درجتٌن وٌكفل لؽٌر 

 لقضاءالقادرٌن مالٌا الولوج الى ا
 لكل شخص الحق فً محاكمة عادلة

جلسات المحاكم علنٌة إال إذا اقتضى القانون سرٌتها وال 
 ٌكون التصرٌح بالحكم إال فً جلسة علنٌة

)بن 
 عروس(

 المتقاضون بق : المواطنون تعوٌضمقترح ثان:   

)بن 
 عروس(

  
تعوٌض مصطلح الولوج بمصطلح  مقترح  ثالث:

 ضوح مصطلح الولوجالنفاذ أواللجوء لعدم و
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 415الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

    

تحدث اصناؾ المحاكم : 415الفصل 
بقانون اساسً وٌمنع إحداث محاكم 
استثنابٌة أو سن اجراءات استثنابٌة 

اكمة من شؤنها المساس بمبادئ المح
 العادلة

استحسان إحداث القضاء 
 )تطاوٌن(العسكري )أرٌانة( 

   

القضاء العسكري قضاء متخصص 

وٌضبط قانون اساسً اختصاصه 

وتركٌبته و تنظٌمه واإلجراءات 

 المتبعة امامه

هل ٌعنً إدراج القضاء 
العسكري فً العنوان األول 

و  103و 102أن الفصول 
 تنطبق علٌه؟ )أرٌانة( 104

   

  )أرٌانة(

ضرورة انسجام :  مقترح أول
 العنوان مع محتواه

إذ هناك عدم تناسق بٌن عنوان  
العنوان األول: القضاء العدلً و 
اإلداري و المالً و بٌن إدراج 

القضاء العسكري فالعنوان ال ٌؽطً 
 القضاء العسكري

 

)توزر( )منوبة( )قفصة( 
 )القٌروان(

: الفقرة الثانٌة  حذؾ مقترح ثان:
حذؾ دسترة القضاء العسكري دون 

 حذفه
 

 

 )أرٌانة( )منوبة(

القضاء  حذؾمقترح  ثالث: 
 العسكري برمته

فحسن تسٌٌر السلطة القضابٌة 
وضمان المساواة الفعلٌة بٌن 

المتقاضٌن ٌستوجب عدم افراد فبة 
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 بجهاز قضابً مواز
وهذا الفصل ٌحتوي مؽالطة بوصؾ 

القضاء العسكري بكونه قضاء 
صا و الحال أنه قضاء متخص

استثنابً بحكم خروجه هٌكلٌا عن 
 السلطة القضابٌة

كما أن لفظ متخصص فً عمومه 
 ٌمكن أن ٌعنً الصبؽة االستثنابٌة

)قبلً( )سٌدي بوزٌد( 
 )أرٌانة(

 

حصر اختصاص  مقترح رابع :
المحاكم العسكرٌة بدقة فً جرابم 

 العسكرٌٌن دون ؼٌرهم:
ع إحالة صٌاؼة أولى: "تحجر/ تمن

 المدنٌٌن على المحاكم العسكرٌة"
صٌاؼة ثانٌة: "ال تبت المحكمة 
العسكرٌة إال فً النزاعات بٌن 
 "أعضاء المإسسة العسكرٌة ال ؼٌر

 

  )أرٌانة(
إحداث فصل مقترح خامس : 

للقضاء العسكري ٌإطر محاكمة 
 المدنٌٌن أمامه

 

انتقاد عدم وضوح مآل 
 القضاء العسكري )الكاؾ(
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 416الفصل 

 مالحظات عامة
 المقترحات من حٌث األصل

 صٌؽة مسودة الدستور المقترحات من حٌث الشكل
 الحذؾ

اإلضا
 فة

   )نابل(

للّتؤثٌر فً "كل تدّخل : تعدٌل الصٌاؼة  مقترح أول
ٌّة  جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون" القرارات القضاب

اإلعبلمٌٌن إذ هل ٌمكن اعتبار تدخل الجمعٌات الحقوقٌة و
تدخبل مجرما إذا كان ال ٌهدؾ للتؤثٌر على القرارات 

 القضابٌة؟

كل تدخل فً : 416الفصل 
القضاء جرٌمة ٌعاقب علٌها 

 القانون

   )بنزرت(
 توضٌح الفصلمقترح ثان: 

فالمسؤلة تتعلّق بتجرٌم وال ٌجوز ترك العبارة على هذا 
 النحو من العمومٌة

 )المنستٌر(

ذؾ ح مقترح  ثالث:
 الفصل

ألن التجرٌم ال ٌمكن أن 
 ٌكون بمثل هذه الضبابٌة

  

انتقاد تدخل الجمعٌات و 
 اإلعبلم فً القضاء )توزر(
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 417الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

صٌؽة مسودة 
 اإلضافة الحذؾ الدستور

 توزر()

"بدون موجب  حذؾ و ضرورة
 ونً"قان

فعبارة "بدون موجب قانونً" 
ستترك حرٌة التنفٌذ من عدمه 

 للسلطة التنفٌذٌة

إال وال ٌمكن االمتناع عن تنفٌذها أو تعطٌل تنفٌذها : إضافة : " مقترح أول
 بإذن قضابً"

إذ من الوجٌه ترك امر المراقبة للقضاء  سواء كان ذلك من اختصاص 
فتح باب الطعن فً القرارات  القضاء العدلً أو اإلداري أو المالً مع

 الصادرة بعدم التنفٌذ أو تعطٌله

 

 :417الفصل 

  تجرٌم عدم احترام األحكام القضابٌةإضافة مقترح  ثان:  )منوبة(

  )أرٌانة(
 "و تضمن الدولة تنفٌذ األحكام القضابٌة" إضافة فقرة :مقترح ثالث: 

جب وضع واجب قانونً إذ ال ٌكفً منع تعطٌل تنفٌذ األحكام القضابٌة بل ٌ
 على عاتق الدولة بضمان تنفٌذها

 

 )أرٌانة(
)بن 

 عروس(
 

فقرة تحتوي التؤكٌد على واجب تنفٌذ األحكام الصادرة إضافة  مقترح رابع:
 ضد اإلدارة

 وتجرٌم الموظؾ الممتنع عن تنفٌذها
 

  )أرٌانة(

لتمكٌن البلزمة  اإلجراءاتو ٌحدد القانون " : : إضافة فقرةخامسمقترح 
 المواطن من تنفٌذ األحكام القضابٌة الصادرة لفابدته"

فاألحكام الصادرة ضد اإلدارة التً تبقى عادة، حبرا على ورق وتضٌع معها 
 التً تصدرها المحاكم صٌػ تلزم اإلدارة باحترام األحكامالحقوق، فً ؼٌاب 
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 المجلس األعلى للسلطة القضابٌة

 

 418الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

: ٌسهر المجلس األعلى للسلطة القضابٌة على حسن  418الفصل 
سٌر القضاء واحترام استقالله و ٌقترح اإلصالحات وٌبدي الرأي فً 

 ضاةمشارٌع القوانٌن المتعقلة بالقضاء وٌبت فً المسار المهنً للق

 )نابل(
"و ٌمكنه اقتراح مشارٌع : إضافة :  مقترح أول 

 قوانٌن متعلقة بالمنظومة القضابٌة"
 

)أرٌانة( 
 )المهدٌة(

وتنفرد المجالس القضابٌة إضافة : " مقترح ثان: 
بالنظر فً المسار المهنً للقضاة الراجعٌن لها 

 بالنظر وتؤدٌبهم"
ة اشتراط عدم مشاركة األعضاء من ؼٌر القضا

من التصوٌت على بعض المسابل خصوصا منها 
 المتعلقة بتؤدٌب القضاة أوبمإاخذتهم 

فمهام المجلس األعلى للقضاء فً مجال المسار 
الوظٌفً والتؤدٌب ٌجب أن تمارس من قبل هٌكل 

 مكون حصرٌا من القضاة
لكل فرع من فروع القضاء خصوصٌات تجعل 

وإلماما المجلس الراجع له بالنظر هو األكثر قدرة 
 بمقتضٌات الوظٌفة المناطة بعهدته

 

 )قبلً(
إلزام المجلس األعلى للسلطة  مقترح  ثالث: 

 القضابٌة بعقد لقاءات دورٌة مع المجتمع المدنً 
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 419الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات من حٌث 

 األصل
المقترحات من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

و دور الجلسة ما ه
 العامة؟

  
: ٌتكون المجلس األعلى للسلطة القضابٌة من جلسة عامة ومن مجلس للقضاء  419الفصل 

 العدلً ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء المالً
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 441الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 

 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

تركٌبة المجلس األعلى للسلطة القضابٌة كما هً 

بالمابة من  75محددة فً هذا الفصل تإدي إلى أن 

تركٌبة المجلس على األقل تحتوى أعضاء معٌنٌن 

ذلك أن صٌاؼة الفصل ال تضمن التناصؾ بٌن 

المكون المنتخب والمكون ؼٌر المنتخب داخل 

 نصؾ المجلس المكون من القضاة )سٌدي بوزٌد( 

 )بن عروس(

 

  

: ٌتركب كل  441الفصل 

هٌكل من هذه الهٌاكل فً 

نصفه من قضاة منتخبٌن 

وقضاة معٌنٌن بالصفة 

وفً النصؾ المتبقً من 

 ؼٌر القضاة

 

ٌنتخب المجلس األعلى 

ربٌسا له من بٌن اعضابه 

 من القضاة

 

  )سٌدي بوزٌد( )بن عروس( )المهدٌة(

ازنة تكون ضرورة اعتماد تركٌبة متو:  مقترح أول

 األؼلبٌة فٌها للقضاة المنتخبٌن :

 استحسان التركٌبة المتنوعة و التحفظ على النسب المعتمدة

 

 )تطاوٌن( )المهدٌة( 

التنصٌص على شروط الترشح لعضوٌة مقترح ثان:  

 المجلس األعلى للسلطة القضابٌة

إذ الفصل ٌشكو ؼٌاب الدقة و الوضوح : ما هً شروط 

 لرتب المطلوبة؟الترشح ؟ ما هً ا

 

أفكار متواترة بشكل ملحوظ بمعدل مرتٌن لكل 

 والٌة :

 

)بنزرت( )مدنٌن( )تطاوٌن( )منوبة(  )سوسة(

)تونس( )سلٌانة( )توزر( )قبلً( )أرٌانة( )بن 

 )القصرٌن( )القٌروان( عروس(

 

" ٌتركب كل هٌكل من هذه الهٌاكل إضافة :  مقترح  ثالث:

 رابهم بنفس السلك"من قضاة منتخبٌن من قبل نظ

 

إذٌجب أن ٌكون كل أعضاء المجلس األعلى للسلطة 

 القضابٌة منتخبٌن

 

وٌجب أن ٌكون كل أعضاء المجلس األعلى للسلطة 

 القضابٌة من القضاة

 



132 
 

 

و تم انتقاد صٌؽة تعٌٌن أعضاء المجلس األعلى للسلطة 

القضابٌة لتناقضها مع مقتضٌات استقبللٌة السلطة القضابٌة 

فنصؾ المجلس ت المسار الدٌمقراطً للببلد و مقوما

ٌّة معٌنون من ؼٌر القضاة و  األعلى للسلطة القضاب

مسكوت عن طرٌقة تعٌٌنهم و نصؾ القضاة على األقل 

معٌنون. و النسبة المرتفعة لؤلعضاء المعٌنٌن ال تضمن 

 الحٌاد و االستقبللٌة.

فالمجلس األعلى للسلطة القضابٌة هٌكل ٌنتظر منه ضمان 

استقبللٌة السلطة القضابٌة و الحال أن تركٌبته ال تضمن 

حتى استقبللٌته هو نفسه العتبار تركٌبته تشمل أعضاء من 

 ؼٌر القضاة.

كما تم نقد التركٌبة المختلطة : األعضاء من ؼٌر القضاة : 

 من هم؟ من ٌعٌنهم

السكوت ال ٌمكن تفسٌره إال على أنه تمهٌد لهٌمنة السلطة 

لفبة الحاكمة على القضاء عبر هذا الصنؾ من التنفٌذٌة وا

و أن محتوى هذا الفصل ٌمثل تقهقرا دستورٌا األعضاء، 

 فبل ٌجوز أن ٌحتوي هذا المجلس أعضاء من ؼٌر القضاة

 و تم التؤكٌد على ضرورة اجتناب آلٌة التعٌن

  )أرٌانة(
ٌجب أن ٌكون األعضاء القضاة منتخبٌن ال مقترح رابع : 

 معٌنٌن
 

ٌجب أن ٌكون ثلثا أعضاء المجلس  مقترح خامس :  )توزر(

 منتخبٌن 
 

  )بن عروس(

ٌتركب كل هٌكل من هذه إضافة: " مقترح سادس : 

مجلس القضاء العدلً ومجلس القضاء اإلداري الهٌاكل 

من قضاة منتخبٌن من قبل  ومجلس القضاء المالً

 " نظرابهم بنفس السلك
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اصة بالمسار المهنً إذ من الضروري وجود تشكٌلة خ

والتؤدٌب متمثلة فً المجالس القطاعٌة  )مجلس القضاء 

العدلً ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء المالً( 

 التً تحتكر هذا االختصاص.

لذلك من الضروري أن تكون هذه الهٌاكل مكونة حصرٌا 

 من القضاة

  )مدنٌن( )أرٌانة( )نابل(
توضٌح  ة معٌنٌن، ٌجبفً حال وجود قضا: مقترح سابع

 صفة القضاة المعٌنٌن
 

  )بن عروس(
 فً حال التمسك بوجود أعضاء معٌنٌن، مقترح ثامن :

 توضٌح الجهة التً تملك اختصاص التعٌٌن
 

  )قفصة( )القٌروان(

: الّتنصٌص بدّقة على نسبة وصفات ومعاٌٌر  مقترح تاسع

ا وشروط األعضاء المعٌنٌن من ؼٌر القضاة خاصة فٌم

 ٌتعلق بالخبرة القانونٌة واالستقبللٌة عن األحزاب

 

  )سوسة(

: إضافة لفظ "المحاٌدٌن الذي ال ٌعرؾ لهم  مقترح عاشر

 انتماء حزبً"

 وصفا لؤلعضاء من ؼٌر القضاة

 

  )توزر(
: اقتراح أن ٌكون األعضاء المعٌنون مقترح حادي عشر

 من ؼٌر القضاة من الحقوقٌٌن
 

  ()توزر: مداخلتان
: اقتراح أن ٌكون األعضاء المعٌنون من مقترح ثانً عشر

 األساتذة الجامعٌٌن
 

  )نابل(
: انتخاب األعضاء الذٌن ال ٌنتمون إلى مقترح ثالث عشر

 سلك القضاة من طرؾ القضاة أنفسهم
 

  
 : إضافة فقرة أخٌرة بالفصل:مقترح رابع عشر

 ضابٌةتحدٌد مدة العضوٌة بالمجلس األعلى للسلطة الق
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 444الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

عدم فهم فكرة االستقبللٌة 
اإلدارٌة والمالٌة بؽٌاب 

الشخصٌة المعنوٌة )أرٌانة( 
 )المهدٌة(

   

: ٌتمتع المجلس األعلى للسلطة القضابٌة 444الفصل 
االستقالل اإلداري والمالً والتسٌٌر الذاتً وٌعد ب

مشروع مٌزانٌته وٌناقشها أمام اللجنة المختصة 
 بمجلس الشعب

  )سلٌانة( )الكاؾ(

التنصٌص على أن المجلس :  مقترح أول
األعلى للسلطة القضابٌة ٌصادق على 

 مٌزانٌته بنفسه
ٌجب أن ال ٌكون تحدٌد مٌزانٌة المجلس إذ 

القضابٌة من خبلل مجلس  األعلى للسلطة
الشعب ألن ذلك ٌتنافى ومبادئ استقبلل 

 القضاء

 

  )بنزرت(
دسترة االستقبللٌة المالٌة للسلطة مقترح ثان: 

 القضابٌة بؤكملها ال فقط للمجلس
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 441الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات  المقترحات من حٌث األصل
من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

 )سلٌانة(

فإحالة حذؾ الفصل وتنظٌم المسؤلة بنص ذي مرتبة دستورٌة :  مقترح أول
المجلس التؤسٌسً لفابدة المجلس التشرٌعً ضبط تركٌبة وتنظٌم المجلس 

األعلى للسلطة القضابٌة واإلجراءات المتبعة أمامه، هو إنكار من قبل المجلس 
 التؤسٌسً الختصاصه:

القضابٌة مستقلة عن السلطة التشرٌعٌة، و كانت معتبرة إذا كانت السلطة 
إحدى السلط الثبلث داخل الدولة، فٌجب أن ٌتم ضبط هذه المسابل بقانون ذي 
مرتبة دستورٌة تماما كما ضبط الدستور المسابل المتعلقة بالسلطتٌن التشرٌعٌة 

 و الترتٌبٌة

  

: ٌضبط قانون اساسً 441الفصل 
للسلطة اختصاص المجلس األعلى 

القضابٌة وتركٌبته وتنظٌمه واإلجراءات 
 المتبعة امامه
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 القضاء العدلً

 443الفصل 

مالحظات 
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
المقترحات من حٌث 

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 الحذؾ
اإلضا
 فة

 تزٌد
حذؾ مقر :  مقترح أول

 محكمة التعقٌب
  

من محكمة تعقٌب مقرها العاصمة ومحاكم  : ٌتكون القضاء العدلً 443الفصل 
 درجة أولى ومحاكم درجة ثانٌة
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 441الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

  )صفاقس()أرٌانة( 
العمومٌة  فصل ٌتعلق بالّضمانات الخاّصة بؤعضاء النٌابة: إضافة  مقترح أول

ٌّة ٌّة عن الّسلطة العموم  والمتمّثلة خاصة فً الّتؤكٌد على استقبللٌة الّنٌابة العموم
 

: النٌابة  441الفصل 
العمومٌة جزء من 

 القضاء العدلً.
وٌمارس اعضاء النٌابة 
العمومٌة مهامهم طبق 
الضمانات واإلجراءات 

 القانونٌة

  )أرٌانة(
ة صرٌحة على أن أعضاء الّنٌابة فصل ٌإكد بصور إضافةمقترح ثان: 

ٌّة هم قضاة ؼٌر قابلٌن للّنقلة أو اإلحالة على الّتقاعد أواإلٌقاؾ عن العمل  العموم
 أو العزل إالّ فً حاالت ٌقررها القانون

  )أرٌانة(

ٌّة  مقترح  ثالث:  إضافة فصل ٌتعلق بالّتنظٌم الهٌكلً لجهاز الّنٌابة العموم
ٌّةوإنشاء هٌبة تشرؾ على ج ٌّة "الهٌبة العلٌا للّنٌابة العموم  هاز الّنٌابة العموم

تضم أعضاء منتخبٌن مهّمتها الّسهر على تعٌٌن وتسمٌة أعضاء الّنٌابة " 
ٌّة وترقٌتهم ونقلهم وتؤدٌبهم   العموم

 

 
 

)سوسة( )منوبة( )مدنٌن( 
)الكاؾ( )بنزرت( )تونس( 

)صفاقس( )سٌدي )توزر( 
بوزٌد( )باجة( )بن عروس( 

 )نابل(

 

التنصٌص صراحة على استقبللٌة النٌابة العمومٌة إزاء إضافة مقترح رابع : 
 السلطة التنفٌذٌة و خاصة وزارة العدل، والصٌاؼة المقترحة هً :

 "و هً مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة"
و اعتبار استقبللٌة النٌابة العمومٌة من مطالب الثورة و انتقاد شدٌد و متكرر 

بة العمومٌة لسلطة وزٌر العدل وانتقاد لعدم الفصل بٌن النٌابة لخضوع النٌا
العمومٌة والسلطة التنفٌذٌة: و اعتبر العدٌد من المواطنٌن أن من المخجل الٌوم 

فً تونس بقاء النٌابة العمومٌة مرتبطة بوزٌر العدل وخاضعة لسلطته لذلك من  
السلطة التنفٌذٌة و  الضروري التكرٌس الدستوري لفصل النٌابة العمومٌة عن

التنصٌص الصرٌح على استقبللٌة النٌابة العمومٌة عن السلطة التنفٌذٌة 
وانتمابها بشكل صرٌح للسلطة القضابٌة مع دسترة مقومات استقبللها على 

المستوى الهٌكلً )التعٌٌن مثاال( و على المستوى الوظٌفً )استقبللٌة فً القٌام 
 بمهامها عن السلطة التنفٌذٌة(

كما اعتبر بعض المتدخلٌن أنه ٌجب إضافة ذلك لكً ٌكون هذا الفصل متجانسا 
 الذي ٌجّرم التدّخل فً القضاء 106مع مقتضٌات الفصل 

 

  )أرٌانة(
تمنع هٌاكل السلطة التنفٌذٌة من توجٌه إضافة فقرة أو فصل : " مقترح خامس :

 تعلٌمات شفوٌة إلى أعضاء النٌابة العمومٌة" 
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 اإلداري القضاء

 

 مبلحظات عامة:

 .تثمٌن خٌار المحافظة على االزدواجٌة القضابٌة الذي ٌتمتع الٌوم بؤربعٌن سنة من التجربة 

 وجود متدخل واحد خبلل الحوار الوطنً دعا إلى تجنب االزدواجٌة باعتبارها تندرج ضمن تقلٌد النموذج الفرنسً )بن عروس(

 زر(ضرورة دسترة مجلس تنازع االختصاص، )تو 

 التساإل عن مآل مجلس الدولة : حٌث أن الفصل بٌن القضاء اإلداري و القضاء المالً ٌعنً إنهاء فكرة مجلس الدولة 

  بن عروس( 1959اقتراح تفعٌل مإسسة مجلس الدولة التً كانت موجودة فً دستور( 

 (، و هناك مطالبة بدسترتها )نابل(مسؤلة دسترة دابرة الزجر المالً و مدى تمسك السلطة التؤسٌسٌة بوجودها )بن عروس 
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 445الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

 )توزر(
ملحوظة ؼٌر واضحة ٌبدو أن المقصود منها 

تكرٌس اختصاص المحكمة اإلدارٌة فً 
ذات  النزاعات المتعلقة باألنشطة العمومٌة
 الصبؽة الصناعٌة و التجارٌة

 
النزاعات التجارٌة : إضافة  مقترح أول

 الصناعٌة و
: ٌختص القضاء اإلداري  445الفصل  

بالنظر فً تجاوز اإلدارة سلطتها وفً كافة 
النزاعات اإلدارٌة وٌمارس وظٌفة 

 استشارٌة طبق القانون
ٌتكون القضاء اإلداري من المحكمة اإلدارٌة 

اكم ادارٌة ابتدابٌة ومحاكم ادارٌة العلٌا ومح
 استبنافٌة.

تعد المحكمة اإلدارٌة العلٌا تقرٌرا سنوٌا 
عاما تحٌله على مجلس الشعب وربٌس 

 الجمهورٌة وربٌس الحكومة.
ٌضبط قانون اساسً تنظٌم القضاء اإلداري 

واختصاصاته والنظام األساسً الخاص 
 بقضاته

  )بن عروس(
االستشارة  دسترة وجوبٌةمقترح ثان: 

 بالنسبة لمشارٌع القوانٌن 
 

  )باجة(

 فقرة:إضافة  مقترح  ثالث:
"ٌحجر تعطٌل تنفٌذ األحكام الصادرة عن 
المحكمة اإلدارٌة أواالمتناع عن تنفٌذها أو 

الحٌلولة دون تنفٌذها من قبل السلطة 
 التنفٌذٌة أوالسلطة التشرٌعٌة" 

 

  )باجة(
القضاء  دسترة المركزٌةمقترح رابع : 

 اإلدارٌة 
 

  )منوبة(
التنصٌص بصورة واضحة  مقترح خامس :

على إنهاء حالة تبعٌة القضاء اإلداري 
 لرباسة الحكومة 

 

 طلب تفصٌله أكثر )قابس( ٌمّثل تلخٌصا سرٌعا لقانون المحكمة اإلدارٌة و 115الفصل مقترح سادس : 
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 القضاء المالً

 

 لة هٌكبل موحدا لهٌؤتً الرقابة المالٌة و اإلداري على اإلدارة، بحٌث ٌمثل أعلى الهرمٌن القضابٌٌن اإلداري و المالً مع تفعٌل اقتراح اإلبقاء على مجلس الدو

 وجوده بمنحه اختصاصات استبنافٌة أو تعقٌبٌة حسب الحالة، وبجعله ممثبل فً المجلس األعلى للسلطة القضابٌة

اضً على درجتٌن على مستوى القضاء المالً سٌتم على مستوى هٌآت داخل المحكمة وهذا ال ٌضمن حق التقاضً على أن التقو ٌتدعم هذا الطلب بمبلحظة أن 

 درجتٌن. 

 ًدسترة دابرة الزجر المال 
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 446الفصل 

مالحظات 
 عامة

 المقترحات من حٌث األصل
 صٌؽة مسودة الدستور المقترحات من حٌث الشكل

 اإلضافة الحذؾ

   )سوسة(

تدقٌق :  رح أولمقت
المصطلح المستعمل: محكمة 

المحاسبات أومحكمة 
 الحسابات

: ٌتكون القضاء المالً من محكمة 446الفصل 
 المحاسبات بمختلؾ هٌباتها

وٌختص بمراقبة حسن التصرؾ فً المال العام 
 وفقا لمبادئ الشرعٌة والنجاعة والشفافٌة
 وٌقضً فً حسابات المحاسبٌن العمومٌٌن

 التصرؾ وٌزجر األخطاء المتعلقة بهوٌقٌم طرق 
وٌساعد السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة على 

 رقابة تنفٌذ قوانٌن المالٌة وختمها
تعد محكمة المحاسبات تقرٌرا سنوٌا عاما وعند 
االقتضاء تقارٌر خصوصٌة تحٌلها على ربٌس 
مجلس الشعب وربٌس الحكومة وتنشر هذه 

 التقارٌر للعموم
اساسً تنظٌم محكمة المحاسبات  ٌضبط قانون

واختصاصاتها واإلجراءات المتبعة لدٌها والنظام 
 األساسً الخاص بقضاتها

 )صفاقس(

 
"... وٌختص بمراقبة حسن  إضافة :مقترح ثان: 

التصرؾ فً المال العام وفقا لمبادئ الشرعٌة 
 ..."الحوكمة الرشٌدةو

إذ أن دسترة الحوكمة الرشٌدة ضرورٌة فهً تشمل 
نظومة مبادئ متعددة منها الشفافٌة والنجاعة وؼٌرهما م

مع إمكانٌة تولً السلطة التؤسٌسٌة تحدٌد أهم مكونات 
 الحوكمة الرشٌدة

 
 

)بن  )الكاؾ(
 عروس(

 

إضافة اختصاص أخر لمحكمة  مقترح  ثالث:
 المحاسبات:

تلقً تصارٌح أعضاء السلطتٌن التنفٌذٌة و التشرٌعٌة 
وأثناء و بعد تولً مهامهم وإحالة  بممتلكاتهم  قبل

ملفاتهم على دابرة الزجر المالً فً حال اكتشاؾ حالة 
 فساد مالً

 

  

اختصاص آخر لدابرة  إضافةمقترح رابع : 
 المحاسبات:

 تدقٌق حسابات العملٌة االنتخابٌة
 تدقٌق حسابات األحزاب والجمعٌات

 

)سٌدي 
 بوزٌد(

 
اء المالً من إضافة اختصاص القض مقترح خامس :

 تلقاء نفسه لتتبع المتهربٌن الجبابٌٌن
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 العنوان الثانً : المحكمة الدستورٌة

 

 )التنوٌه بإحداث محكمة دستورٌة )الكاؾ 

 )اقتراح التنصٌص على مقر المحكمة الدستورٌة )تطاوٌن 

 )اعتبار أن المحكمة الدستورٌة تفتقر للفاعلٌة و ال توفر ضمانات حقٌقٌة )تونس 

 ة ضمان استقبللٌة المحكمة الدستورٌة )مدنٌن(ضرور 

  ألن المحكمة الدستورٌة تراقب جمٌع السلط والمحاكم وكّل المإسسات تخضع إلٌها )قابس( )بن اقتراح إفراد المحكمة الدستورٌة بباب مستقل ضمن الدستور
 عروس(

  ألنها أعلى من بقٌة الهٌآت القضابٌة )سٌدي بوزٌد( )باجة( )بن عروس(اقتراح إعادة ترتٌب باب السلطة القضابٌة و استهبلله بالمحكمة الدستورٌة 

  تطاوٌن(اقتراح تؽٌٌر تسمٌتها لتصبح المحكمة العلٌا ألن مهامها ال تنحصر فً مراقبة دستورٌة القوانٌن بل لها مهام أخرى( 

 ى" )سٌدي بوزٌد( و تعوٌضها للسلطة التشرٌعٌة )منوبة( خاصة بعض االحتراز من تضخم صبلحٌاتها )بن عروس( و الخشٌة من "تؽولها على السلط األخر
 فً ظل نظام ناشا )توزر(

 )مبلحظة وجود تداخل على مستوى أصناؾ الرقابة و إجراءات و آثار كل منها )قابس 
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 447الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من حٌث  المقترحات من حٌث األصل
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 افةاإلض الحذؾ

)سوسة( 
 )الكاؾ(

 
توسٌع مرجعٌة الرقابة إلى المعاهدات و االتفاقات :  مقترح أول

 الدولٌة المتعلقة بالحقوق والحرٌات
 

: تختص المحكمة الدستورٌة 447الفصل 
 بمراقبة دستورٌة:

  إضافة الشرٌعة مرجعٌة للرقابةمقترح ثان:   )الكاؾ(

  دستورٌة المعاهدات الدولٌةمراقبة إضافة  مقترح  ثالث:  )الكاؾ(

  )نابل(
مراقبة المراسٌم التً ٌّتخذها ربٌس الجمهورٌة  إضافةمقترح رابع : 

 أثناء العطلة البرلمانٌة
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هالحظاخ 

 ػاهح

الوقتزحاخ  الوقتزحاخ هي حيث األصل

هي حيث 

 الشكل

 صيغح هضىدج الذصتىر
 اإلضافح الحذف

 )حىصس(
ة كاهلت و حزف الفمش هقتزح خاهش :

  االكخفاء بالشلابت عي طشيك الذفع
  

هشاريغ القىاًيي الوؼزوضح ػليها هي طزف  -أ 

رئيش الجوهىريح قثل ختوها ويكىى الؼزض 

وجىتيا تالٌضثح لوشاريغ تؼذيل الذصتىر 

وهشاريغ القىاًيي األصاصيح وهشاريغ الوصادقح 

ػلً الوؼاهذاخ الذوليح و يكىى الؼزض اختياريا 

الجوهىريح أورئيش هجلش هي طزف رئيش 

الشؼة أورئيش الحكىهح أوخوش أػضاء هجلش 

 الشؼة تالٌضثح لوشاريغ القىاًيي األخزي

)لبلي( 

 )باجت(

"ويكىى العشض وجىبيا بالٌسبت لوشاسيع 

حعذيل الذسخىس وهشاسيع المىاًيي 

األساسيت وهشاسيع الوصادلت علً 

الوعاهذاث الذوليت ويكىى العشض 

سئيس الجوهىسيت أو اخخياسيا هي طشف 

سئيس هجلس الشعب أو سئيس الحكىهت 

أو خوس أعضاء هجلس الشعب بالٌسبت 

 لوشاسيع المىاًيي األخشي"

فخح الطعي هقتزح صادس : 

 بصىسة آليت ضذ المىاًيي العاديت

إر ال يجب أى يمخصش العشض 

الىجىبي علً الوحكوت الذسخىسيت 

 علً المىاًيي األساسيت

ظىهت كوا يجب حطهيش الوٌ

الماًىًيت وحفعيل الشلابت المبليت 

 بشكل ًاجع 

 

 )الوهذيت( 

 
 

يجب إحذاد آليت  هقتزح صاتغ :

فشص لذي الوحاكن العليا للخثبج هي 

جذيت الوطاعي وعذم حكشاسها في 

حالت اإلحالت بطلب هي الخصىم 

فهزا الصٌف هي الشلابت يوكي أى 

يغشق الوحكوت الذسخىسيت بالطعىى 

 لخضخن عذد المضايا فيخعطل عولها

 
القىاًيي الوحالح ػليها هي طزف الوحاكن تلقائيا  -ب 

أو تطلة هي أحذ الخصىم توٌاصثح ًزاع هؼزوض 

 اهاهها وفق اإلجزاءاخ التي يضثطها القاًىى

    
هشزوع الٌظام الذاخلي لوجلش الشؼة الوؼزوض  -ج 

 ػليها وجىتا هي قثل رئيش الوجلش



145 
 

 

 مالحظات عامة
المقترحات من 

 ث األصلحٌ
المقترحات من 

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

 كما تختص المحكمة الدستورٌة ب:    

    
معاٌنة حاالت شؽور منصب ربٌس الجمهورٌة  - د

 وحاالت الطوارئ ولظروؾ اإلستثنابٌة

    التنوٌه بهذا الدور الهام فً فض نزاعات االختصاص )توزر(

ختصاص بٌن السلطتٌن البت فً نزاعات اإل - ه
التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وبٌن ربٌس الجمهورٌة 
وربٌس الجكومة على أن ٌرفع لها النزاع من 

 الطرؾ األحرص

    عدم وضوح عبارة الخٌانة العظمى )سٌدي بوزٌد(

البت فً التهم الموجهة لربٌس الجمهورٌة فً  - و
 حالتً خرق الدستور أو الخٌانة العظمى

لدستورٌة التً لها اختصاصات البت فً خرق كٌؾ ٌمكن للمحكمة ا
الدستور من طرؾ ربٌس الجمهورٌة و النظر فً تهم الخٌانة 
العظمى الموجهة ضده، أن تقوم بهذا الدور والحال أن ربٌس 

 الجمهورٌة ٌتمتع بالحصانة؟ )أرٌانة(

   

ماهً العقوبة المستوجبة فً حالة الحكم ضد ربٌس الجمهورٌة؟ 
 بة محددة دستورٌا أم بقانون خاص؟هل ستكون العقو

 هل هً العزل فقط؟ و هل عقوبة العزل كافٌة؟ )أرٌانة(
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 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

هذه الفقرة ستإدي إلى زعزعة المراكز القانونٌة 
 المستقرة

وهو  مراجعة األحكام الباتةإلى  هذه الفقرة ستإدي
 أمر خطٌر ٌفرغ مبدأ اتصال القضاء من معناه

عبارات الفصل تحٌل على إٌجاد درجة جدٌدة من 
التقاضً، مما سٌؽرق المحكمة الدستورٌة فً طعون 

ؼٌر مجدٌة ال تعبر عن فرضٌة مطروحة فً 
الواقع، فإقرار مبدإ التقاضً على درجتٌن ودور 

عتماد الدستور مرجعا للحكم محكمة التعقٌب وا
 بالنسبة للقضاة العادٌٌن ٌمنع طرحها الفعلً )أرٌانة(

   

البت فً الطعون المباشرة من  - ز
طرؾ األشخاص ضد األحكام 

الباتة الخارقة للحقوق والحرٌات 
المضمونة فً الدستور والتً لم 
ٌسبق للمحكمة الدستورٌة النظر 

فٌها و بعد استنفاد كل طرق 
 الطعن

  : إضافة الجمعٌاتمقترح ثامن  انة( )نابل()أرٌ

  )نابل(

إدراج هذه الفقرة فً إطار : تاسعمقترح 
أحكام انتقالٌة إذ ال ٌمكن إدراج هذه الفقرة 
بصورة دابمة فً الدستور ألنها تإدي إلى 
عدم االستقرار القانونً، بل ٌجب حصرها 

 بؤجل

 

  )منوبة(

وضع آلٌة جدٌة لتطهٌر مقترح عاشر: 
المنظومة القانونٌة من النصوص ؼٌر 

دراج هذه الفقرة فً و إ الدستورٌة الموجودة
مراجعة المنظومة القانونٌة هذا اإلطار ل

السابقة كاملة خبلل فترة زمنٌة محددة 
 لتطهٌرها من القوانٌن المخالفة للدستور

 

  

تعوٌض هذا الطعن  مقترح حادي عشر:
 بفتح طعن موضوعً مباشر ضد القانون

 ال ضد الحكم البات
 )قبلً( )سٌدي بوزٌد( )صفاقس(

 )قابس( )المهدٌة( )نابل(
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  )قابس(

تمكٌن بعض السلط من : ثانً عشر مقترح
الطعن مباشرة فً دستورٌة القوانٌن و تم 
االستشهاد بالمثال البرازٌلً حٌث الوالً 
ٌمكن له التوجه إلى المحكمة الدستورٌة 

ً الدستور مثبل واقتراح أن ٌسند هذا الحق ف
 للمعتمد والوالً

 

  )صفاقس( )نابل(

فتح طعن مباشر ضد  مقترح ثالث عشر:
 القانون عوض هذه الفقرة

وضرورة تمكٌن بعض السلط والمواطنٌن 
والجمعٌات المهتمة بحقوق اإلنسان من 

الطعن مباشرة فً دستورٌة القوانٌن أمام 
 المحكمة الدستورٌة

مكانٌة واعتبار أن نقد عدم توفر هذه اإلو تم 
إشعاع المحكمة الدستورٌة ٌتوقؾ على فتح 

 الطعن المباشر ضد القانون

 

  )أرٌانة( )تونس( )القٌروان( )المهدٌة( )نابل(

تمكٌن المحكمة مقترح رابع عشر: 
الدستورٌة من حق التعهد الذاتً أو التلقابً 

l’auto-saisine 
إذ من الضروري تدعٌم صبلحٌات المحكمة 

ٌنها من إثارة عدم دستورٌة قانون من بتمك
 تلقاء نفسها

 واستٌاء من ؼٌاب هذه الصورة
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 448الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

   عضوا  18: الترفٌع فً عدد األعضاء :  مقترح أول  )نابل(

  )القصرٌن( 

 تدقٌق معاٌٌر التسمٌةمقترح ثان: 
إذ من الضروري أن تكون شروط الترشح لعضوٌة المحكمة الدستورٌة 

 صارمة تقوم على اعتبارات قانونٌة صرفة ال على اعتبارات سٌاسٌة
معٌار الكفاءة و الخبرة القانونٌة معٌار ؼٌر واضح بل ٌجب تدقٌقه بإضافة 

 المطلوبة فً المجال القانونًالدرجات العلمٌة و األنشطة الممارسة 

 

: تتركب 448الفصل 
المحكمة الدستورٌة 

من اثنً عشر عضوا 
من ذوي الكفاءة 

والخبرة القانونٌة التً 
ال تقل عن عشرٌن 

 سنة

  )أرٌانة( 

إضافة معاٌٌر أخرى وعدم االقتصار على مطلب الخبرة  مقترح  ثالث:
 القانونٌة

من النقابص وذلك لعدم معرفتهم  فاقتصار العضوٌة على القانونٌن تعدّ 
 ضرورة بالواقع السٌاسً.

هذا الشرط ٌضٌؾ فً تحسٌن اداء المحكمة الدستورٌة وال فً شرعٌتها حٌث 
أنها لٌست مإسسة تكنوقراطٌة قانونٌة صرفة. فً المقابل ٌمثل حضور 
أكادمٌٌن أو سٌاسٌٌن أونقابٌن أو موظفٌن سامٌن مصدر إثراء وتنوع فً 

عدٌد البلدان مثل الوالٌات المتحدة وبلجٌكا وفرنسا ال تضع مثل  المقاربات.
 هذه الشروط الفبوٌة

 

ألن ٌعنً اشتراط الخبرة 
سنة( عضوٌة  20الطوٌلة)

عناصر عملت مع النظام 
 السابق؟ )باجة(

   

  عضو مإهل لتحدٌد معنى المقدسات، فقهاء شرعٌٌن. إضافةمقترح رابع :   )منوبة( )توزر(
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 الحظات عامةم
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

  )نابل(

 مقترح خامس :
منح الهٌؤة الوطنٌة 

للمحامٌن 
اختصاص 
 االقتراح 

 

ٌقترح ربٌس الجمهورٌة اربعة 
مرشحٌن وٌقترح ربٌس الحكومة 

اربعة مرشحٌن وٌقترح ربٌس مجلس 
نٌة مرشحٌن وٌقترح الشعب ثما

المجلس األعلى للسلطة القضابٌة 
 ثمانٌة مرشحٌن

تركٌبة المحكمة الدستورٌة ال تخرج عن 
خطر السقوط فً التعٌٌن ومنطق المحاصصة 

من استقبللٌة المحكمة  حسب الوالءات وٌمس
)صفاقس( )قبلً( )تطاوٌن( )منوبة( الدستورٌة

 )قابس( )نابل(
تٌها كما أن طرٌقة التعٌٌن بمرحل

)اقتراح+انتخاب( ستإدي إلى هٌمنة الفرٌق 
 الحاكم على تركٌبة المحكمة )بن عروس(

   

 )سوسة( )القٌروان( )المهدٌة(

حذؾ اختصاص مقترح سادس : 
 ربٌس الجمهورٌة

اختصاص المحكمة  لعدم تبلإمه مع
الخٌانة العظمى  تهمة النظر فًب

 هالموجهة ل

  

 )سوسة( )توزر(

اختصاص ربٌس  حذؾ: مقترح سابع
على اعتبار أن ربٌس الحكومة

الجمهورٌة هنا ٌمثل السلطة التنفٌذٌة 
 واختصاصه كاؾ

  

 )الكاؾ( )أرٌانة( )سوسة( )تطاوٌن(

حذؾ انتخاب السلطة التشرٌعٌة 
من هم انتقاد انتخابوالمحكمة  ألعضاء

قبل السلطات السٌاسٌة فً حٌن أن 
المحكمة هً جزء من السلطة 

  ضرورة لتسٌٌسهاالقضابٌة و ال

 مقترح ثامن :
انتخاب أعضاء 
المحكمة من قبل 

 القضاة
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 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

  )أرٌانة( 

: تعوٌض  مقترح تاسع
 االنتخاب بالتعٌٌن التوافقً 
فانتخاب أعضاء المحكمة 

من قبل مجلس  الدستورٌة
الشعب مدخل للمحاصصة 
الحزبٌة ولهٌمنة الفرٌق 

 الحاكم

ٌنتخب مجلس الشعب اثنً عشر عضوا  
باعتماد النصؾ من كل جهة ترشٌح و ٌكون 
االنتخاب باؼلبٌة الثلثٌن ولفترة واحدة مدتها 

 تسع سنوات

  )تطاوٌن( 
تخفٌض المدة  مقترح عاشر:

إلى خمس سنوات قٌاسا على 
 ابٌةالمدة النٌ

 

 )أرٌانة(
اشتراط أؼلبٌة الثلثٌن فً االنتخاب :  لصالح االقتراح

سٌحدث إشكاال هاما ألن تسمٌة أعضاء المحكمة الدستورٌة 
مسؤلة حساسة جدا والهاجس السٌاسً سٌكون موجودا مما 
سٌعطل التسمٌة و اقترحت المرور إلى أؼلبٌة مبسطة فً 

 ة الثلثٌنتصوٌت ثان فً حال عدم الوصول إلى أؼلبٌ
 

: المرور إلى أؼلبٌة مبسطة فً التصوٌت ضد االقتراح 
سٌجعل السلطة المكلفة بالترشٌح مطمبنة إلى مرور الثانً 

مرشحٌها فً التصوٌت الثانً و معفاة بالتالً من البحث 
 عن توافق حول األسماء المرشحة

 

: المرور إلى مقترح عاشر
أؼلبٌة مبسطة فً تصوٌت 

 ثان
 

 

دم الحصول على األؼلبٌة و فً حالة ع
المطلوبة ٌعاد انتخاب المترشحٌن المتبقٌن 
باعتماد نفس األؼلبٌة و فً صورة عدم 

حصولها ٌعاد اقتراح اعضاء اخرٌن و تعاد 
 عملٌة اإلنتخاب بنفس الطرٌقة

  )باجة(

تفضٌل  مقترح حادي عشر:
التعٌٌن على االنتخاب بالنسبة 

لبعض األعضاء لتسرٌع 
 التسمٌة 

  

سنوات؟  3كٌفٌة تجدٌد ثلث أعضاء المحكمة كل ماهً 
خاصة بالنسبة للمرة األولى؟ هذا سٌعنً أن هناك أعضاء 

   
ٌجدد ثلث اعضاء المحكمة الدستورٌة كل 
ثالث سنوات وٌسد الشؽور الحاصل فً 
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ند تركٌبة المحكمة بالطرٌقة المعتمدة ع )مدنٌن( )المهدٌة( سنوات. 9سنوات ال  3ستدوم والٌتهم 
التعٌٌن وٌنتخب اعضاء المحكمة ربٌسا 

 وناببا له من بٌنهم
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 449الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل

 حٌث الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

 اإلضافة الحذؾ

الذي ٌعتبر أن أعضاء  119و الفصل  118بٌن الفصل  تعارض
فهم فً الواقع من ؼٌر المحكمة الدستورٌة قضاة فً حٌن ان نص

 . )أرٌانة(118القضاة حسب الفصل 
   

: أعضاء المحكمة الدستورٌة 449الفصل 
و  4قضاة وتسري علٌهم احكام الفصلٌن 

من باب السلطة  2و للقضاة بصفة عامة، حٌث أن الفصلٌن َ و  من باب السلطة القضابٌة 1
 )تطاوٌن(القضابٌة ال ٌسندان الحصانة للقضاة

 
إسناد :  ولمقترح أ

الحصانة ألعضاء 
 المحكمة الدستورٌة 
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 411الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

)بن 
 عروس(

 

و ٌتخلى أعضاء المحكمة الدستورٌة لدى : " مقترح أول
 تسمٌتهم عن عضوٌتهم باألحزاب السٌاسٌة"

فالعضوٌة بالمحكمة الدستورٌة ٌجب أن تكون مسبوقة 
ٌّة  بالتخلً عن كل الوظابؾ واالنتماءات الحزب

 
: ٌحجر الجمع بٌن عضوٌة المحكمة الدستورٌة 411الفصل 

 ومباشرة أي وظابؾ أو مهام اخرى ٌضبطها القانون
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 414الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من حٌث 
المقترحات من  األصل

 لشكلحٌث ا
 صٌؽة مسودة الدستور

 الحذؾ
تعوٌض 
 أوتعدٌل

    
: ٌرجع مشروع القانون المخالؾ للدستور الى مجلس الشعب للنظر فٌه ثانٌة وتعدٌله طبقا 414الفصل 

لقرار المحكمة الدستورٌة وٌتوجب على ربٌس الجمهورٌة قبل ختمه ارجاعه الى المحكمة الدستورٌة للنظر 
 ل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة فً أجل شهرفً مدى تطابق التعدٌ
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 411الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من حٌث 
المقترحات من حٌث  األصل

 الشكل
 صٌؽة مسودة الدستور

تعوٌض  الحذؾ
 أوتعدٌل

    
: ٌقتصر نظر المحكمة الدستورٌة على المطاعن التً وقعت اثارتها وتبت فٌها فً 411الفصل 

 ثة اشهر قابلة للتمدٌد بقرار معللظرؾ ثال
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 413الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

  )منوبة( 

أثر رجعً لحكم : إضافة  مقترح أول
  المحكمة الدستورٌة

فإٌقاؾ العمل الذي جاء به الفصل ال 
ما هو حكم األعمال ٌتعلق بالماضً : 

المتخذة بناء على قانون ؼٌر دستوري 
 تم إٌقاؾ العمل به؟

 

: إذا قضت 413الفصل 
المحكمة الدستورٌة بعدم 

دستورٌة القانون فإنه ٌتوقؾ 
 العمل به فً حدود ما قضت به

فٌما ٌخص آثار الرقابة على دستورٌة القوانٌن: هذه اآلثار ٌمكن 
ول رجعً وأن المشروع ٌنص أن تكون نسبٌة أو مطلقة بمفع

فقط على األثر النسبً فً إطار الرقابة عن طرٌق الدفع و ال 
ٌنص على األثر المطلق وذلك ؼٌر كافً لضمان احترام 

 الدستور )قابس(

   

  )أرٌانة(
إضافة حق المتضررٌن مقترح ثان: 

من تطبٌق ذلك القانون فً السابق فً 
 التعوٌض 
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 411الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

 )نابل(
إلزامٌة قرارات : حذؾ  مقترح أول

 المحكمة الدستورٌة 
   

  )صفاقس(

مقترح ثان: 
تعوٌض أألؼلبٌة 
البسٌطة بؤؼلبٌة 

 الثلثٌن 

 

ؼلبٌة و : تتخذ المحكمة الدستورٌة أحكامها باأل411الفصل 
ٌكون صوت الربٌس مرجحا عند تساوي األصوات وتكون 

قراراتها معللة وملزمة لجمٌع السلط وتنشر بالرابد الرسمً 
 للجمهورٌة التونسٌة

 )سوسة( 

حذؾ منح الربٌس صوتا  مقترح  ثالث:
 مرجحا 

فبل حاجة لمنح الربٌس صوتا مرجحا، و 
ٌكفً أن ٌكون للمحكمة تركٌبة فردٌة  مع 

ٌد على وجوبٌة الحضور و وجوبٌة التؤك
 التصوٌت
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 415الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من حٌث 
 األصل

المقترحات من حٌث 
 الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

    
: ٌضبط قانون أساسً تنظٌم المحكمة الدستورٌة واإلجراءات المتبعة لدٌها 415الفصل 

 ها اعضاإهاوالضمانات التً ٌتمتع ب
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 : الهٌآت الدستورٌة المقترحات المتعلقة بالباب السادس

 

إلى  126أي من الفصل  6و عددها إلى صنفٌن: تعلق جانب منها بالفصول المدرجة بهذا الباب  بالهٌآت الدستورٌة انقسمت المقترحات التً تم تقدٌمها فٌما ٌتعلق  
 دراج فصول جدٌدة لم ٌرد ذكرها فً هذا الباب.فً حٌن تعلق الجانب الثانً بطلب إ 131الفصل 

 
 الهٌآت الدستورٌة بالفصول المدرجة فً باب المقترحات المتعلقة

طرق واختصاصات تعٌٌن على ؼرار  ؼٌب بعض المسابلبه هذه الفصول مما  صٌؽتالذي  التسرع انتقاد فٌما ٌتصل بالفصول المدرجة بهذا الباب الحظنا من جهة،

تقلٌصها   و دعا لمحاولة تفادي كثرة الهٌآتب. حٌث نادى البعض الدستورٌة تباٌن المواقؾ حول مسالة عدد الهٌبات بات )سوسة( و من جهة أخرىاعضاء هذه الهٌ

ات فهً تعود لمهام الدولة و ، أما باقً القطاعبهٌبتً االنتخابات واإلعالم اإلكتفاءتفادٌا للنزاعات التً قد تنشؤ بٌنها و التداخل الممكن فً الصبلحٌات مع اقتراح 

هٌبة التنمٌة المستدامة وحماٌة حقوق األجٌال القادمة  اختزالالمجتمع المدنً و ال فابدة من إضافتها )أرٌانة صفاقس سٌدي بو زٌد(. و فً هذا السٌاق اقترح البعض 

 فً المقابل ثمن  تقارب المجاالت واألهداؾ، وتوفٌرا ألموال الشعب)سوسة(.نظرا ل  فً هٌبة واحدةوهٌبة حقوق اإلنسان وهٌبة الحوكمة الّرشٌدة ومكافحة الفساد 

 والحال أنها تضمن استقرار الدولة )مدنٌن(. تقلٌص عددها انتقدوالهٌبات هذه  دسترةالبعض 

اإلطار العام و هو  126سواء فً مستوى الفصل  استقبللٌتها  للهٌآت الدستورٌة حٌث تم التؤكٌد على دعم تمحورت المقترحات حول التنظٌم الهٌكلًفٌما عدى ذلك  
الخاصة  131، 130 ،129 ،128 ،127األحكام العامة المنسحبة على الهٌآت الدستورٌة الخمس، أو فً مستوى الفصول  المشترك للهٌآت الدستورٌة بما أنه ٌضبط

اإلنسان وهٌبة التنمٌة المستدامة و حماٌة حقوق األجٌال القادمة وهٌبة الحوكمة بكل هٌبة  دستورٌة على حدة وهً هٌبة االنتخابات و هٌبة اإلعبلم و هٌبة حقوق 
 الرشٌدة و مكافحة الفساد.

 

 الهٌآت الدستورٌة المقترحات المتعلقة بإدراج فصول جدٌدة فً باب 

و الثقافة و الطفولة، الشإون الدٌنٌة، الشإون المحلٌة و  المطالبة بدسترة هٌآت تعنى بالشإون التالٌة: التربٌة و التعلٌم و البحث تمحورت هذه المقترحات حول

الشإون   (،بإحداث  مجلس أعلى للمواطنٌن بالخارج والهجرة الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌاحٌث طالبت الجهوٌة، الشإون األمنٌة، الشإون االجتماعٌة )

الشإون االقتصادٌة و المالٌة، الرقابة السٌاسٌة و المجتمع المدنً. و تجدر اإلشارة إلى أن المقترحات المتصلة  اإلدارٌة، الشإون اإلعبلمٌة و االتصال و المعلوماتٌة،

                                                                         بهذه الهٌبات وردت فً ؼالب األحٌان مفصلة لذلك تراءى  لنا تقدٌم أهم ما ورد منها بخصوص تنضٌمها الهٌكلً و الوظٌفً.               

)سوسة  مدنٌن   قابس  باجة  بن عروس نابل زؼوان  قفصة  منوبة  تطاوٌن  بنزرت سٌدي بو زٌد قصرٌن  توز ر قبلً  اقتراح دسترة  المجلس اإلسالمً األعلى 

 صفاقس الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌا(.
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 مدنٌن بن عروس المهدٌة نابل قفصة منوبة تطاوٌن القصرٌن توزر قبلً صفاقس أرٌانة(. )س لإلفتاء اقتراح إضافة  مجل

 )سوسة مدنٌن باجة نابل منوبة تطاوٌن سٌدي بو زٌد توزر صفاقس أرٌانة تونس الكاؾ المهدٌة(. اقتراح إضافة مجلس أعلى للتربٌة

  )أرٌانة(اقتراح إضافة مجلس أعلى للثقافة 

 )باجة  زؼوان  قفصة.( ضافة  إحداث مجلس اعلى للشباباقتراح إ

 )تونس( هٌبة تعنى بحفظ الذاكرة الوطنٌة اقتراح إضافة إحداث

  )بن عروس(  علٌا للعلماء والباحثٌن اقتراح إضافة إحداث هٌبة 

 )بن عروس( اقتراح إضافة إحداث هٌبة المجلس األعلى للطفولة

 له صبلحٌات تقرٌرٌة )باجة مدنٌن( ماعات المحلٌة مجلس أعلى للج  اقتراح إضافة إحداث

 )توزر(أعلى للجهات  مجلس اقتراح إضافة إحداث

 )سٌدي بوزٌد / سلٌانة( هٌبة دستورٌة للتوزٌع العادل للثروات بٌن الجهات   اقتراح إضافة إحداث

 )بن عروس تطاوٌن سٌدي بو زٌد(هٌبة علٌا لألمن الوطنً لضمان  اقتراح إضافة إحداث

 أرٌانة،  الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا و إٌطالٌا(  ) صفاقس،مجلس أعلى للمواطنٌن بالخارج والهجرة   اقتراح إضافة إحداث

 تضطلع بدور تعدٌلً لمزٌد تكرٌس حرٌة اإلعبلم )بن عروس المهدٌة توزر صفاقس(الهٌبة العلٌا لإلعالم  اقتراح إضافة إحداث

ٌّة والحرٌات )هٌب  اقتراح إضافة إحداث  ٌّة لإلعالم  بن عروس(.ة وطن

 )نابل(..  هٌبة الحكومة المفتوحة  اقتراح إضافة إحداث

 )بن عروس(.هٌبة الرقابة والتوازن فً االتصال  اقتراح إضافة إحداث

 )قابس(.هٌبة خاصة لحماٌة الواحات واألراضً الفالحٌة   اقتراح إضافة إحداث

 )بن عروس(. الصناعةلتطوٌر الزراعة وهٌبة علٌا   اقتراح إضافة إحداث
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 )بن عروس / باجة / المهدٌة(.دسترة  البنك المركزي  اقتراح إضافة إحداث

 )بنزرت(.اقتراح إضافة إحداث هٌبة المنافسة االقتصادٌة 

 )باجة(.اقتراح دسترة هٌبة الرقابة اإلدارٌة والمالٌة 

  ) توزر(. ً انجاز برامجهاتتابع مدى نجاح الدولة ف هٌبة  اقتراح إضافة إحداث

 ) توزر(.  هٌبة محاسبة ألعضاء الحكومة والمجلس النٌابً أثناء ممارسة عملهم اقتراح إضافة إحداث

 ) قفصة(. إحداث مجلس أعلى لجمعٌات المجتمع المدنً ٌؤخذ دورا رقابٌااقتراح إضافة 

 ) قفصة(   إحداث مإسسة الموفق اإلدارياقتراح إضافة   

 ) بن عروس(.هٌبة للمظالم  تؤسٌسإضافة اقتراح   

 ) سٌدي بوزٌد(.اقتراح إحداث هٌبة العدالة االنتقالٌة    

 " )تطاوٌن(مجلس للحكماء" إنشاء قتراحا  

ق األجٌال البلحقة صلب هذا الباب تكون مهمته السهر على االستؽبلل المتوازن للخٌرات الطبٌعٌة وذلك لضمان حقو مركز للدراسات االستراتٌجٌة دسترةاقتراح 

 )سلٌانة(.
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 416الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"الهٌبات الدستورٌة :  416الفصل 
هٌبات مستقلّة تسعى إلى تدعٌم 

الدٌمقراطٌة وتحقٌق أهداؾ الثورة 
ٌّة القانونٌة  وتتمّتع بالشخص

الستقاللٌة اإلدارٌة والمالٌة وتنتخب وا
من قبل مجلس الشعب وترفع إلٌه 

تقرٌرا سنوٌا وتكون مسإولة أمامه 
 وعلى كافة هٌاكل الدولة تٌسٌر عملها.
وٌضبط القانون تركٌبة هذه الهٌبات 

 وتنظٌمها".

 

التنصٌص  إضافةأول : مقترح 
علوٌة الهٌآت الدستورٌة على 

ن لعدم بوصفها الضامواستقاللٌتها 
 العودة للدكتاتورٌة.

 )مهدٌة نابل( 

 

 إضافة التنصٌصثان : مقترح 
الكفٌلة بفرض  الضماناتعلى 

الهٌآت سلطتها وجعلها فعبل حاجزا 
 ضد العودة إلى الدكتاتورٌة.

 )مهدٌة نابل( 

 

من " عبارة إضافةثالث : مقترح 
تنتخب من بعد عبارة " بٌن النخبة"

رة فً الفققبل مجلس الشعب" 
أهمٌة باعتبار  األولى من الفصل

الدور الذي ستضطلع به هذه 
الهٌبآت مما ٌفرض التخّصص 
والكفاءة، وهو أمر ٌكاد ٌكون 

 مإكقدا لدى النخقبة 

 )منستٌر( 

  

 حذؾرابع : مقترح 
 "أهداؾ الثورة" عبارة

باعتبار أّن هذا النص 
ٌتجاوز المرحلة االنتقالٌة 
وٌإّسس لمإّسسة دابمة 

 تعوٌضهاتراح مع اق

 )نابل منستٌر(.
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 " عقد الكرامةبقعبارة "

  

حذؾ خامس : مقترح 
عبارة "وتكون مسإولة 

" )المقصود هنا أمامه
 مجلس الشعب(.

 )نابل(

  

 سادس : مقترح 
االستقاللٌة عبارة  حذؾ

الهٌبات  وصؾ وانتقاد
الدستورٌة بؤنها هٌبات 

" باعتبار أن من مستقلة"
ام ال ٌتعاطى مع الشؤن الع

 ٌمكن أن ٌكون مستقبل

 )تطاوٌن(

   
استفسار عن معاٌٌر دسترة الهٌبات 

 الدستورٌة )الكاؾ(.

 انتقاد عدم دسترة بعض الهٌبات)الكاؾ(.   

   

تساإل و انتقاد آللٌة انتخاب جمٌع الهٌبات 
الدستورٌة دابما من قبل مجلس الشعب و ال 
من قبل الشعب وهو ما ٌتعارض مع فكرة 

ٌمقراطٌة التشاركٌة و خطر عودة الد
 اإلستبداد )الكاؾ(.

   
ٌّة  انتقاد ؼٌاب التنصٌص على مّدة العضو
ٌّة )تونس(.  ضمن بعض الهٌبات الدستور

   

طلب توضٌح عبارات الفققرة األخٌرة من 
الفصل )"وٌضبط القانون تركٌبة هذه الهٌآت 
ٌّدة  وتنظٌمها"( ألن حرٌة المشرع ؼٌر مق

بؤٌة ضوابط بهذا الخصوص  فً الدستور
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مما ٌإدي إلى إمكانٌة تعّسؾ المشرع عند 
وضع هذه القوانٌن بما ٌفقد هذه الهٌبات 
 استقبللٌتها أو نجاعتها )القصرٌن منستٌر(.
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 127الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تكلّؾ هٌبة االنتخابات بإدارة وتنظٌم االنتخابات :  127الفصل 
الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة واالستفتاءات واإلشراؾ علٌها فً 

جمٌع مراحلها وتضمن سالمة المسار االنتخابً ونزاهته وشفافٌته 
 وتصّرح بالنتابج.

 تتمتع الهٌبة بالسلطة الترتٌبٌة فً مجال اختصاصاتها.
ة أعضاء مستقلٌّن محاٌدٌن من ذوي الكفاءة تتركب الهٌبة من تسع

ٌباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات وٌجدد ثلث 

 أعضابها كلّ سنتٌن"

 
" النزاهةلفظ "و إضافةمقترح أول : 

لصفات أعضاء الهٌؤة إلى جانب 
 الحٌاد واالستقبللٌة 

 )منوبة(. 

 
إضافة أجل للتصرٌح مقترح ثان : 

تفادي التؤخٌر فً بنتابج االنتخابات ل
 التبام المجلس التشرٌعً خاصة.

 )منوبة( 

   
مبلحظة أن ال شًء ٌشٌر إلى 
الضمانات المتصلة بإستقبللٌة 

 )قابس(. هٌبة الئلنتخابات

   
اقتراح إعادة النظر فً معاٌٌر 
 تعٌٌن أعضاء الهٌؤة )منوبة(.
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 418الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تشرؾ هٌبة اإلعالم على تنظٌم :  418الفصل 
قطاع اإلعالم وتعدٌله وتطوٌره وتسهر على 
ضمان حرٌة التعبٌر واإلعالم وحق النفاذ إلى 
 المعلومة و إرساء مشهد إعالمً تعددي ونزٌه.

اٌدٌن تتكّون الهٌبة من تسعة أعضاء مستقلٌّن مح
من ذوي الكفاءة والنزاهة ٌباشرون مهامهم لفترة 

 واحدة مدتها سّت سنوات مع التجدٌد الجزبً."

 

إضافة فً إتجاه مقترح أول : 
"حق "النقفاد إلى  تدقٌق عبارة

المعلومة" الواردة بالفقرة 
 األولى.

 ) قصرٌن( 

 

إضافة فً إتجاه مقترح ثان : 
" و المعلومةتحدٌد مفهوم "

 توفٌرهابواجب  لملزمةا الجهة
 ضوابطهاو 

 )منستٌر( 

   
 115المطالبة بعدم إحداث هٌبة اإلعبلم طبق للمراسٌم 

ألنها أسندت إلٌها صبلحٌات قضابٌة تحّل  116و 
 بمقتضاها محّل المحاكم.) قابس(

   
تخوؾ من تضخم السلطة الممنوحة لئلعبلم بمقتضى 

 نوبة(الدستور و خاصة بإٌجاد هٌؤة خاصة به.)م

   

بواجب  الملزمة الجهة" و المعلومةفٌما ٌتصل بمفهوم "
,ذّكر أحد المتدخلٌن بالقوابم  ضوابطهاو  توفٌرها

 السوداء والمتورطٌن مع النظام السابق مشٌرا إلى رفض
 منستٌر(. )التصرٌح بهذه القوابم اإلدارة

   
المطالبة بإنشاء مرصد ٌراقب عمل هذه الهٌبة وٌحمً 

)تم التقدم بهذا "ن التونسً من "اللوبً الصحفًالمواط
 المقترح من قبل الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا(.
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 419الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تراقب هٌبة حقوق : 419 الفصل
نسان اإلنسان مدى احترام حقوق اإل

والحرٌات األساسٌة وتعزٌزها وتقترح 
تعدٌالت للقوانٌن المتعلقة بحقوق 

 اإلنسان.
تحقق الهٌبة فً حاالت انتهاك حقوق 

اإلنسان لتسوٌتها أو إحالتها على 
 السلطات المختّصة.

تتكون الهٌبة من شخصٌات مستقلّة 
ومحاٌدة ٌباشرون مهامهم لفترة واحدة 

 مدتها ست سنوات."

  

حذؾ : ل مقترح أو
وزارة حقوق 

اإلنسان والعدالة 
 االنتققالٌة

 .)منستٌر(

 

إضافة التنصٌص مقترح ثان : 
على تعٌٌن أعضاء الهٌبة عن 

طرٌق اإلنتخاب من بٌن مرشحً 
المنظمات الحقوقٌة والمجتمع 

 المدنً.

 ) قصرٌن( 

 

إضافة عبارة "من ثالث : مقترح 
ذوي الكفاءة و النزاهة" لصفات 

بة إلى جانب الصفات أعضاء الهٌ
 المذكورة من استقبللٌة و حٌاد.

 )منوبة( 

 
إضافة التجدٌد رابع : مقترح 

  الجزبً ألعضاء الهٌبة.
 قصرٌن() 

 
طلب ضرورة أن خامس : مقترح 

ٌّا  ٌكون لرأي الهٌبة طابعا إلزام
 وأن تنشر آراإها بالرابد الرسمً

 )قفصة( 

 
المطالبة بتضمٌن سادس : مقترح 

 ن بارٌسإعبل
 )أرٌانة( 

طلب تعمٌق مضمون الفصل لعدم    
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 وضوحه.)أرٌانة(

   
تساإل عن سبب عدم تحدٌد تركٌبة الهٌبة. 

 )أرٌانة(

   

رفض لمسؤلة تعٌٌن أعضاء الهٌبة.  فالهٌبة ٌجب 
أن تبقى مستقلة،و التذكٌر بالدور السلبً 

والتزٌٌفى للهٌبة السابقة حٌث استخدمت كؤداة 
 ورة النظام البابقد. )منستٌر(لتلمٌع ص

   
طلب تحدٌد وظابؾ  الهٌبة هل هً استشارٌة  -

 ام تقرٌرٌة؟ )أرٌانة(
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 431الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

: "تنظر هٌبة التنمٌة  431الفصل 
األجٌال القادمة  المستدامة وحماٌة حقوق

فً مدى احترام السٌاسات العامة للدولة 
فً المجال االجتماعً واالقتصادي 

والبٌبً حقوق األجٌال القادمة فً تنمٌة 
 مستدامة.

تستشار الهٌبة وجوبا فً مشارٌع 
القوانٌن ذات الصلة بمجاالت اختصاصها 
وفً مخططات التنمٌة وتنشر آراءها كما 

ها من قبل ٌنشر تعلٌل عدم األخذ ب
 السلطة التشرٌعٌة."

  

حذؾ الهٌبة إذ مقترح أول : 
ال فابدة ترجى منها حٌث 

توجد فصول حول البٌبة فً 
الدستور فً المقابل شدد 

البعض على التمسك بدسترة 
 الهٌبة. 

 )باجة  منوبة سٌدي بو زٌد(

  
حذؾ عبارة مقترح ثان : 

 "األجٌال القادمة"
 .)نابل(

 
ورة الّتنصٌص ضرمقترح ثالث : 

على تركٌبة الهٌبة وكٌفٌة الترّشح 
 ومّدة العضوٌة. 

 )نابل سٌدي بوزٌد منوبة( 

 
تعزٌز دور الهٌبة و مقترح رابع : 

توسٌع مجال تدخلها بإضافة عبارة 
 "ودعم التكنولوجٌا والبحث العلمً"

 )سوسة( 

 

إضافة دور آخر مقترح خامس : 
للهٌبة إلى جانب دورها االستشاري 
و هو وضع المخططات فً مجال 

 حماٌة البٌبة

 .)منوبة( 

 
توسٌع مجال تدخل مقترح سادس : 

الهٌبة بإضافة التنصٌص على 
 المحافظة على التراث

 )القٌروان( 
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توسٌع مجال تدخل مقترح سابع : 

بتضمٌن اإلشارة إلى القطاع  الهٌبة 
 الفبلحً ضمن صبلحٌات الهٌبة

 )توزر( 

 

توسٌع مجال تدخل مقترح ثامن : 
 التنصٌص على حماٌةالهٌبة ب

الثروات الطبٌعٌة من ضمن 
 صبلحٌات الهٌبة

 )سلٌانة( 

 
اقتراح توسٌع مقترح تاسع :  -

مجال تدخل الهٌبة ترابٌا لتشمل كل 
 الجهات

 )نابل( 

 

طلب تقشدٌد مقترح عاشر : 
الضمانات التً تحمً البٌبة 
والموارد الطبٌعٌة والتنوع 

 جًالبٌولو

 .)قصرٌن و منستٌر( 

   
تحذٌر من الهٌبة  واعتبارها 

"تدمٌرٌة" بالنظر لؽموض تسمٌتها 
 وأهدافها. )سوسة(

   
انتقاد ؼٌاب التنصٌص على مّدة 
ٌّة على ؼرار بقٌة الهٌبات  العضو

ٌّة) بن عروس(  الدستور

   
ضرورة إخضاع التنمٌة  اقتراح

 المستدامة للمعاٌٌر الدولٌة.)باجة(

   
تؤكٌد على ضرورة تحدٌد 

 معنى"التنمٌة المستدامة".)نابل(

مبلحظة إمكانٌة تداخل اختصاص    
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هذه الهٌبة مع اختصاصات المجلس 
األعلى للجماعات المحلٌة والتوصٌة 

بإٌجاد صٌػ عمل مشترك 
 بٌنهما.)منوبة(

   

استؽراب من عدم توضٌح تركٌبة  -
 الهٌبة داخل الدستور و التوصٌة بؤن
تكون مستقلة بشكل واضح عن 

 السلطة التنفٌذٌة. )منوبة(
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 434الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تساهم هٌبة الحوكمة :  434الفصل 
الرشٌدة ومكافحة الفساد فً سٌاسات 

الحوكمة الرشٌدة ومنع الفساد 
افحته ومتابعة تنفٌذها ونشر ومك

ثقافتها وتعزز مبادئ الشفافٌة 
 والنزاهة والمساءلة.

تتولى الهٌبة رصد حاالت الفساد فً 
القطاعٌن العام والخاص والتحقٌق 
 فٌها وإحالتها على الجهات المعنٌة.
تبدي الهٌبة رأٌها فً مشارٌع 

النصوص القانونٌة والترتٌبٌة ذات 
 العالقة بمهامها.

الهٌبة من شخصٌات نزٌهة  تتكون
مستقلّة من ذوي الكفاءة ٌباشرون 
مهامهم لفترة واحدة مدتها سّت 

 سنوات مع التجدٌد الجزبً."

  

مقترح 
:  أول

حذؾ 
 الهٌبة

 .)أرٌانة(

 

المطالبة بعدم االكتفاء بدورها مقترح ثان : 
االستشاري فقط وإنما تمكٌن هذه الهٌبة من 

صها نظرا فً مجال اختصا أخذ القرارات
 لدورها فً االنتقال الدٌمقراطً

 )مدنٌن( 

 

إلى صبلحٌات هٌبة  إضافةمقترح ثالث : 
مكافحة الفساد صبلحٌة النظر فً ملفات 
الفساد الخاصة بالمسإولٌن السابقٌن و 

لٌات دقٌقة وواضحة تمكن آالتنصٌص على 
من فتح ملفات الفساد وتفعٌل الرقابة من 

 .قبل هذه الهٌبة

 توزر سلٌانة( ة)أرٌان 

 

 رابع : مقترح 
ٌّات  توضٌح تركٌبة هذه الهٌبة وإٌجاد آل

لضمان حٌادها ونزاهتها وضرورة تمثٌلها 
 على المستوى اإلقلٌمً و الجهوي والمحلً

 .)مدنٌن تطاوٌن نابل الكاؾ( 

   
طلب توضٌح مفهوم الحوكمة الرشٌدة وتعرٌفه فهل -

 الى اإلشارة ألقلا على أولها بعد دٌنً أو اجتماعً؟ 
الرشٌدة فً الدستور. )بن  الحوكمة قواعد أهم
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 عروس  صفاقس(

   

انتقاد اقتصار اهتمام الهٌبة بالمستقبل وإهمالها -
للماضً من فساد و محسوبٌة واقتراح إنشاء هٌبة 
محاسبة لمدة خمسة سنوات تحاسب الفاسدٌن و 
ر المورطٌن و تقدم تقرٌرا اثر انتهاء أعمالها و ٌقر

الشعب عبر استفتاء تمدٌد مدتها أو االكتفاء بالمدة 
 األولى إذا رأى أنها أنجزت أعمالها.) توزر(
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 السلطة المحلٌة السابع: بابالالمقترحات المتعلقة ب

 
ا الباب ومقترحات تتعلق بالفصول المطلوب بهذ  تتعلق بالفصول المدرجة انقسمت المقترحات التً تم تقدٌمها فٌما ٌتعلق بباب السلطة المحلٌة إلى صنفٌن: مقترحات 

 إدراجها بهذا الباب.
 

 بالفصول المدرجة بباب السلطة المحلٌةالمقترحات المتصلة 
 

و حول المقصود بها )قفصة( حٌث  عبر البعض عن مخاوفهم من أن ٌمثل هذا المفهوم مدخبل لتفكٌك  مفهوم السلطة المحلٌةأثار الحاضرون بعض التساإالت حول 

تندرج فٌها  على االنتماءات الجهوٌة )المهدٌة(، فً حٌن اقترح البعض تعوٌضه بمفهوم "الجماعات المحلٌة" )توزر( أو بمفهوم "السلطة الترابٌة" التً الدولة بناءا

و اقترح البعض  لمحلٌة و هً البلدٌات )منوبة(السلط المحلٌة و الجهوٌة و اإلقلٌمٌة خاصة و أن التسمٌة الحالٌة للباب قد تدعو إلى الخلط مع أحد أصناؾ السلطة ا

االقتصادٌة عنوان البلمركزٌة والسلطات المحلٌة وهو عنوان ٌتجّذر فً دوافع الثورة وٌبلقً شبه اجماع فً االوساط الشعبٌة والسٌاسٌة وفً الدوابر   ادراج

 واالجتماعٌة )أرٌانة(.

فً الدستور و تخصٌصه بالباب الثانً عوضا عن الباب السابع ألن الثورة قامت على أساس عدم التوازن من جهة أخرى دعا البعض إلى إعادة ترتٌب هذا الباب 
 الجهوي و التفاوت فً توزٌع الثروات بٌن الجهات )قابس(. 

 
و فً  )وجه الخصوص االستقبللٌة المالٌةو على (الستقبللٌة و ما ٌترتب عنها من دعم ا الدعوة إلى تدعٌم الالمركزٌة فً الدستورحول  عدٌد المداخبلت تمحورتو 

ٌّة وال ٌضع  .إحداث ؼرفة ثانٌة تمثل الجهاتهذا اإلطار دعا العدٌد من المتدخلٌن إلى  ٌّة والّسلطة المركز خاصة و أن النص ال ٌحّدد أطر الّتفاعل بٌن الّسلطة المحل

 )أرٌانة( . ضوابط لها

 
و قد دعا البعض إلى   لتؤمٌن مشاركة المواطنٌن و المجتمع المدنً فً اتخاذ القرارات المحلٌة مقراطٌة  التشاركٌة تحدٌد آلٌات الدٌ المداخبلت إلى و تطرقت عدٌد

 )الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا(.  لدٌمقراطٌة  التشاركٌة  صلب الدستورل عنوانا كامالتخصٌص 
 

 الفصول ؼٌر المدرجة بباب السلطة المحلٌةالمقترحات المتصلة ب
 

إنشاء ؼرفة الجهوٌة و السلطة المركزٌة خاصة على مستوى التصرؾ فً المٌزانٌات المرصودة. و هو ما ٌقتضً التنسٌق بٌن الهٌاكل  ضرورةأشار البعض إلى    
القرار اإلقتصادي واإلجتماعً معتمدٌة تعنى بالمشاركة فً  274)منوبة و المنستٌر( و اقترح البعض أن تكون متكونة من  ثانٌة منتخبة تختص بتمثٌل الجهات

 )القصرٌن(.
 )التسمٌة أو االنتخاب(. حول طرٌقة تعٌٌن الوالةمن جهة أخرى اختلفت اآلراء 

 
 الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا(.اإلداري الذي ٌتبلبم مع خصوصٌتها ) كما تمت المطالبة بإفراد فصبل للجزر ٌكرس خصوصٌتها و ٌحدد نوعٌة التنظٌم  
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 431صل الف

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تقوم  : 431الفصل 
السلطة المحلٌة على 
أساس الالمركزٌة فً 

 إطار وحدة الدولة.
تتجسد الالمركزٌة فً 
جماعات محلٌة تتكون 
من بلدٌات وجهات 

وأقالٌم ٌؽطً كل صنؾ 
امل تراب منها ك

الجمهورٌة وفق تقسٌم 
 ٌضبطه القانون.

ٌمكن أن تحدث بقانون 
أصناؾ أخرى من 
 الجماعات المحلٌة."

مقترح أول : 
اقتراح تعوٌض 

عبارة "الجماعات 
المحلٌة" بعبارة 

"الجماعات 
 العمومٌة" 

 )تطاوٌن(  

مقترح ثان : 
اقتراح تعوٌض 

 "جـهـات" كلمة
" أو والٌـاتبكلقمة "

 " محافظـات"

 )القصرٌن(  

نقل مقترح ثالث : 
الفقرة الثالثة من 
هذا الفصل إلى 

   64الفصل  

 )القصرٌن(  

 

اقتراح تجرٌم مقترح رابع : 
الدعوة لئلنفصال و االنقبلب 

(. أرٌانة  بٌن الجهات )المهدٌة
فً نفس اإلطار، أشار بعض 
المتدخلٌن إلى ضرورة التؤكٌد 

على فكرة وحدة الدولة و 
 ها لبلمركزٌة.تؤطٌر

 )منوبة و باجة( 
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اقتراح مقترح خامس : 
التنصٌص على الطابع 

البلمركزي للتنمٌة و على 
 المساواة بٌن الجهات

 )المهدٌة و أرٌانة( 

 

اقتراح مقترح سادس : 
التنصٌص على المجالس 
القروٌة صلب الدستور مع 
المطالبة بتمكٌنها من نفس 
الصبلحٌات التً تتمتع بها 

 دٌات البل

 )تطاوٌن و قفصة( 

فً حٌن دعا البعض إلى 
تعمٌم المناطق البلدٌة والتخلً 

 عن المجالس القروٌة 
 )سوسة( 

 

التنصٌص مقترح سابع : 
على مصٌر التنظٌم 

البلمحوري خاصة فٌما ٌتعلق 
بخطة الوالً و تحدٌد عبلقته 

 بالهٌاكل البلمركزٌة 

 
)قفصة و بنزرت و قابس و مدنٌن و 

 لٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا(الجا

 

إضافة فقرة مقترح ثامن : 
 تدقق مفهوم األقالٌم 

 )قابس( 

 )توزر(  و تحدد كٌفٌة تقسٌمها.

 

التؤكٌد على مقترح تاسع : 
ضرورة إعطاء الجماعات 

المحلٌة سلطة تقرٌرٌة فعلٌة  
و على الحاجة االكٌدة إلقرار 
المركزٌة سٌاسٌة وإدارٌة 

 وجبابٌة 

 )صفاقس(. 
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ألن من حذؾ األقالٌم مقترح عاشر : 

شؤنها أن تربك المجهود التنموي على 
 مستوى الوالٌات 

 )باجة(

  

حذؾ الفقرة مقترح حادي عشر : 
امكانٌة : 132األخٌرة من الفصل  

إحداث أصناؾ أخرى من الجماعات 
خاصة و أن  المحلٌة بمقتضى القانون

ألنه ال  عبارة "األصناؾ" وردت عامة و
ٌمكن منح المشرع إمكانٌة إحداث أصناؾ  

أخرى من الجماعات المحلٌة التً من 
 المفروض أن تحدث فً نص الدستور 

 بن عروس( )المنستٌر( )أرٌانة(.)

   
:  المطالبة بحذؾ  مقترح ثانً عشر

خطة العمدة و المعتمد )قفصة 
 وسوسة(.

   

:  المطالبة بؤن ٌقع  مقترح ثالث عشر
اء بلدٌات بكامل تراب الجمهورٌة إنش

دون استثناء أٌة جهة لتجنب تهمٌش 
 بعض المناطق )تطاوٌن(.

   

الحظ البعض أن النص ٌإسس 
ٌّة وضعٌفة تفتقد  لبلمركزٌة شكل

للصبلحٌات وال تتوفر على الضمانات 
 )أرٌانة(لتفعٌلها.  الدستورٌة
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 433الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 

 لشكلحٌث ا

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تتمتع الجماعات المحلٌة : 433الفصل 
بالشخصٌة القانونٌة وباالستقاللٌة المالٌة 

 واإلدارٌة.
تباشر الجماعات المحلٌة  المصالح 
 المحلٌة وفقا لمبدإ التدبٌر الحر."

 
الٌة التً تتمتع بها لتنصٌص على حدود االستقبللٌة الممقترح أول : ا

الجماعات المحلٌة و ضوابطها حٌث تمت المطالبة على سبٌل المثال بتحدٌد 
 سقؾ لمدٌونٌة الجماعات المحلٌة 

 )سوسة( 

 
التنصٌص على طرق التصّرؾ الحدٌثة القابمة على أساس مقترح ثان : 

التدبٌر الحر من طرؾ الجماعات العمومٌة المحلٌة وفق برنامج مسبق 
 ب الدراسة والتخطٌط قبل الشروع فً التنفٌذ ٌتطل

 
)قابس، سوسة، 

 بن عروس(
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 431الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تدٌر  : 431الفصل 
الجماعات المحلٌة 

 مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس 
البلدٌة والجهوٌة 

خابا عاما حرا انت
 سرٌا ومباشرا.

وتنتخب مجالس 
األقالٌم من طرؾ 
أعضاء المجالس 
 البلدٌة والجهوٌة."

  
حذؾ مجالس األقالٌم أول :  مقترح
ا تمثل حاجزا بٌن المركز و ألنه

 الجهة
 )تطاوٌن(

  

حذؾ عبارة ثان : مقترح 
"انتخابا...مباشرا" و تعوٌضها 

بؤسلوب االنتخاب ؼٌر المباشر فٌما 
 ٌتصل بمجالس األقالٌم 

 )الكاؾ(

 
إضافة فقرة تتعلق مقترح ثالث : 

 المدة النٌابٌة للمجالس المحلٌةبتحدٌد 
 )تطاوٌن( 

 

اقتراح أن تكون تركٌبة رابع : مقترح 
المجالس الجهوٌة و المحلٌة متكونة 

 30من المجتمع المدنً و ذلك بنسبة 
% 

 )توزر( 

 

د اقتراح اشتراط حمقترح خامس : 
أدنى من الكفاءة فً المترشحٌن 

لئلنتخابات المحلٌة نظرا لئلستقبللٌة 
 التً تتمتع بها السلطة المحلٌة 

 )منوبة( 

مع اقتراح تكوٌن هٌبة حكومٌة تتولى 
 ضبط معاٌر الكفاءة

 )بنزرت( 

 
اقتراح التنصٌص :  سادسمقترح 

على ضرورة التوازن بٌن مجالس 
 )باجة( 
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الٌة على األقالٌم بصفة تمنع هٌمنة و
 أخرى 

 
التنصٌص على حل :  سابعمقترح 

صورة قٌامها السلط المحلٌة  فً 
 بتجاوزات

 )باجة( 

 
أكد أحد الحضور على :  ثامنمقترح 

ضرورة تصرٌح ربٌس السلطة 
 المحلٌة بممتلكاته ضمانا للشفافٌة

 )منستٌر( 

 
إضافة فقرة تشترط فً تاسع : مقترح 

ٌة أن ٌكون ربٌس السلطة المحل
 "تونسٌا" و"مسلما

 ")منستٌر( 

 

التنصٌص على  مقترح عاشر : 
انتخاب  رإساء مجالس الجماعات 

 المحلٌة 
 

و الجالٌة التونسٌة  )الكاؾ، سٌدي بوزٌد، قبلً
 المقٌمة بفرنسا(.

من جهة  أخرى دعا البعض إلى عدم 
انتخاب رإساء مجالس الجماعات 

ب للمال سٌفتح الباالمحلٌة ألن ذلك 
السٌاسً لذلك ٌجب أن ٌقع تعٌٌنهم 

 لتفادي ظاهرة العروشٌة 

 )سٌدي بوزٌد( 

 

إضافة فقرة حادي عشر : مقترح 
تنص على حق اإلنتخاب لفابدة 
األجانب فً مستوى اإلنتخابات 

  .المحلٌة

 )الجالٌة التونسٌة المقٌمة بفرنسا( 

   
مستوٌات  3أبدى البعض تخوفهم من إحداث 

زٌة بالنظر إلى محدودٌة إمكانٌات لبلمرك
طالبوا بتحدٌد سٌاسة الدولة فً   الدولة و
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التقسٌم الترابً الجدٌد المقترح فً مشروع 
 الدستور )صفاقس(.

   

تساءل بعض الحاضرٌن عن الفرق بٌن الوالً 
وربٌس المجلس الجهوي وهل ٌشمل االنتخاب 

الوالً أم أّنه ٌتعلّق فقط بربٌس المجلس 
تطاوٌن( و اقترح البعض  )قابس و  الجهوي

 االنتخاب )توزر و سوسة و منوبة(
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 435الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 الحذؾ اإلضافة عامة

"تتمتع الجماعات  : 435الفصل 
المحلٌة بصالحٌات ذاتٌة وصالحٌات 

 مشتركة مع الدولة وصالحٌات
 منقولة منها.

توزع الصالحٌات المشتركة 
والصالحٌات المنقولة استنادا إلى 

 مبدإ التفرٌع.
تتمتع الجماعات المحلٌة بسلطة 

ترتٌبٌة فً مجال ممارسة 
 صالحٌاتها."

 
إضافة فً اتجاه التخصٌص: تحدٌد مقترح أول : 

الصبلحٌات الذاتٌة للجماعات المحلٌة حتى ٌقع تمٌٌزها 
 لمشتركة مع الدولة و تلك المنقولة منها عن الصبلحٌات ا

 
)سوسة و 

 الكاؾ(

 

ال ٌشٌر النص الى طبٌعة مقترح ثان : 
ٌّة وال الى   الّصبلحٌات التً تتمتع بها الجماعات المحل

طرٌقة ضبطها؛ وفً هذا الّسٌاق اقترح البعض 
 الّتنصٌص فً هذا الفصل على ما ٌلً :

الجماعات "مع احترام الّتشرٌع العاّم تتمّتع 

ٌّة  بسلطات ترتٌبٌة فً المجاالت التالٌة :  الجهو

ٌّة العمومٌة". التصّرؾ  -  واالنتداب فً القطاعات الخدم

 توقٌت العمل للوظٌفة العمومٌة والعطل الجهوٌة. تحدٌد-

و تدابٌر على مستوى اإلقلٌم لتحفٌز  اخذ اجراءات-

 االستثمار ولتنشٌط االقتصاد فً الجهة.

 إقامة إتاوات جهوٌة .فرض ضرابب و

فً التخطٌط وفً تنفٌذ المشارٌع التنموٌة  المساهمة-
 واالجتماعٌة

 .)أرٌانة( 

 
تحدٌد مفهوم إضافة فً اتجاه التخصٌص: مقترح ثالث : 

 مبدأ التفرٌع
 .)الكاؾ( 

  

 الصالحٌات المشتركة مقترح حذؾ
ٌّة ألنها  بٌن الدولة والجماعات المحل

ٌّة ٌمكن أن تشكل حّدا ال ستقبلل
ٌّة   الجماعات المحل

)بن 
 عروس(
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 436الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تتوفر للجماعات المحلٌة  : 436الفصل 
موارد ذاتٌة وموارد محالة إلٌها من الدولة، 

عات المحلٌة وٌتم تحدٌد النظام المالً للجما
 بمقتضى القانون.

كل إحداث أو نقل لصالحٌات من الدولة إلى 
الجماعات المحلٌة ٌكون مقترنا بإحالة ما 

 ٌناسبه من موارد."

 
تحدٌد مفهوم عبارة "موارد ذاتٌة" لرفع مقترح أول: 

 كل التباس 
 )تطاوٌن( 

 
دسترة مبدإ المساواة بٌن الجهات فً مقترح ثان : 

 رد المحالة من الدولة التمتع بالموا
 )منوبة( 

 
تحدٌد نوع و مصادر الموارد المالٌة و مقترح ثالث : 

 اقتراح تمتع الجهة بمواردها قبل الجهات األخرى
 

الجالٌة التونسٌة المقٌمة  .)الكاؾ و
 ( بفرنسا

 

التنصٌص على اللجان الساهرة على مقترح رابع : 
للسلط  مراقبة حسن التصرؾ فً الموارد المالٌة

المحلٌة، إذ أنه ال ٌمكن االكتفاء بالتنصٌص على 
 حرٌتها فً التصرؾ المالً

 )قبلً( 

   

تؤكٌد البعض على ضرورة ضمان 
استقبللٌة الهٌاكل المحلٌة و حٌادها 

و الشفافٌة فً تصرفها المالً 
 )منوبة(
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 : 437الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 حٌث األصلمقترحات من 
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تكرٌسا  : 437الفصل 
لمبدإ التضامن، تتكفل الدولة 

بتوفٌر موارد إضافٌة 
للتدخل لفابدة الجماعات 

المحلٌة وفق صٌػ التسوٌة 
 والتعدٌل.

تعمل الدولة على بلوغ 
التكافا بٌن الموارد 
 واألعباء المحلٌة".

 

إضافقة مقترح أول: 
تضمن "و :عبقارة

إعقادة التوزٌع العادل 
للثروات"، فً آخر 

 الفقرة األولى 

 )القصرٌن و المنستٌر(. 

  

حذؾ الفقرة الثانٌة من الفصل مقترح ثان: 
ألن أحكامه ال ترتب أي التزام   137

قانونً على عاتق الدولة بل ٌحث هذا 
الفصل الجماعات المحلٌة على التواكل 

وفٌر على الدولة عوضا على العمل لت
 واستخبلص موارد خاصة  بها 

 )صفاقس(

   

هذا الفصل ٌكتنفه الؽموض   الحظ البعض أن 

حٌث ال ٌحّدد االطراؾ المتضامنة كما ال ٌوضح 

الدوافع أو االهداؾ المنشودة من تكرٌس مبدأ 

التضامن وهو تراجع عما جاء به مشروع 

المسّودة فً صٌؽته السابقة حٌث حّدد األهداؾ 

فوارق وتحقٌق التنمٌة المتوازنة ) بتقلٌص ال

 أرٌانة(.
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 438الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 
 حٌث الشكل

مالحظات  مقترحات من حٌث األصل
 الحذؾ اإلضافة عامة

"للجماعات المحلٌة حرٌة  : 438الفصل 
التصرؾ فً مواردها حسب قواعد 

الحوكمة الرشٌدة وتحت رقابة القضاء 
 المالً."

 

إضافة فقرة تضمن التؤهٌل التشرٌعً للجماعات المحلٌة  لتحدٌد نسبة مقترح أول : 
اآلداء المحلً مع احترام حد أدنى و حد أقصى تضبطه السلطة التشرٌعٌة بالقانون  

و ذلك باعتبار أن االستقبللٌة المالٌة للجماعات المحلٌة تقوم على حرٌة تحدٌد 
 الموارد وحرٌة تحدٌد النفقات.

 صفاقس() 

 )قبلً(  إضافة عبارة "المالٌة" إلى عبارة "حرٌة التصرؾ فً مواردها".مقترح ثان :  

 
التنصٌص على حرٌة تحدٌد النفقات و التؤكٌد على ضرورة أن تبقى مقترح ثالث : 

 الموارد تحت تصّرؾ محلً مع تدخل الدولة لتقدٌم مساعدات للجهات 
 

)بن 
 عروس(
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 439الفصل 

 سودة الدستورصٌؽة م
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تخضع الجماعات  : 439الفصل 
المحلٌة فٌما ٌتعلق بشرعٌة أعمالها 

لرقابة إشراؾ الحقة وللرقابة 
 القضابٌة."

 

تدقٌق عبارات مقترح أول: 
 إضافة فقرة  من خبلل الفصل
تبٌن بدقة سلطقة  -

 شراؾ اإل
مفهوم "رقابة و تحدد  -

إشراؾ الحقة" ألنها قد تعٌد 
 تكرٌس المركزٌة.

 
 )القصرٌن( -
 )الكاؾ و نابل( -

  

اقتراح حذؾ  عبارة "رقابة اإلشراؾ مقترح ثان: 
االحقة" لعدم وضوحها و االقتصار على الرقابة 
القضابٌة مع العمل على تقرٌب القضاء اإلداري 

 من الجهات 

 )سوسة(
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 411صل الف

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"تعتمد  : 411الفصل 
الجماعات المحلٌة 
آلٌات الدٌمقراطٌة 
التشاركٌة لتؤمٌن 

مشاركة المواطنٌن 
والمجتمع المدنً فً 
إعداد برامج التنمٌة 
والتهٌبة الترابٌة 

فٌذها ومتابعة تن
وتقٌٌمها طبقا لما 
 ٌضبطه القانون."

 

التنصٌص على آلٌات مقترح أول: 
تدقٌقها والدٌمقراطٌة المحلٌة التشاركٌة 

صلب الدستور واقتراح آلٌتً االنتخاب و 
ضبط كٌفٌة االستفتاء بصفة خاصة و

مشاركة المجتمع المدنً فً المجالس 
 المحلٌة و نسبه 

 سوسة()قفصة و  

 

ضافة فقرة تنص على إمقترح ثان: 
تخصٌص نسبة من الموارد المحلٌة للتنمٌة 

 فً الجهة التً أنتجت هذه الموارد 
 )تطاوٌن( 

فً نفس االتجاه تم تقدٌم مقترح ثالث: 
مقترح بالتنصٌص على تمكٌن الجماعات 
المحلٌة من التمتع بجزء من ثرواتها و 

 مواردها الطبٌعٌة 

 )قفصة و توزر( 

   

أن النص ٌستثنً الجماعات المحلٌة من إعداد  الحظ البعض
بالنتٌجة مهاّم اعداد   مخّططات التنمٌة كما ٌقصٌها من التنفٌذ. تبقى

المخططات وتنفٌذها من الصبلحٌات المحتكرة من السلطة 
المركزٌة. بحٌث ال ٌوجد فارقا بٌن النّص المقترح وما هو قابم منذ 

 االستقبلل )أرٌانة(.
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 414الفصل 

 ٌؽة مسودة الدستورص
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

"ٌمكن  : 414الفصل 
للجماعات المحلٌة أن تتعاون 
وان تنشا شراكات فٌما بٌنها 
لتنفٌذ برامج أو انجاز أعمال 

 ذات مصلحة مشتركة.
ٌمكن للجماعات المحلٌة 

ولٌة االنخراط فً المنظمات الد
واإلقلٌمٌة وإقامة عالقات 
 شراكة وتعاون المركزي.

 ٌضبط القانون قواعد االنخراط
 والتعاون والشراكة."

   

اعتبر معظم المتدخلٌن أن هذا الفصل مهّم جّدا على صعٌد 
وضع األسس الدستورٌة للتنظٌم البلّمركزي اإلداري 

 المزمع اعتماده مستقببل. )منستٌر(
تحفظا بخصوص الضوابط التً رؼم ذلك أبدى أؼلبهم 

ٌنبؽً وضعها لق"حرٌة الجماعة المحلٌة" فً ربط عبلقات 
ٌّقنة، قد تمّس من  التعاون الدولً حّتى ال تتجاوز حدودا مع

(، أو تشكل تهدٌدا للسٌادة أو 132مبدإ وحدة الدولة )الفصل 
المصالح الوطنٌة أو ققد تناقض السٌاسات الوطنٌة للحكومة   

 )منستٌر(

  

مقترح حذؾ هذا 
الفصل من 

المشروع ألن 
مكانه القانون 
 ولٌس الدستور

 )صفاقس(

 

إضافة فً اتجاه أول :  مقترح

المضامٌن المتعلقة تدقٌق 

بق"حرٌة" الجماعات المحلٌة فً 

إقامة عبلقات شراكة وتعاون 

 المقركزي 

 )منستٌر( 
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وذلك حّتى ال تتجاوز هذه الحرٌة 

ٌّقنة، قد تمسّ  من مبقدإ  حدودا مع

(، أو 132وحدة الدولة )الفصل 

تشكل تهدٌدا للسٌقادة أو إضرارا 

 بالمصالح الوطنٌة

 )القصرٌن(. 

 
إضافة 'ماعدا الكٌان قترح ثان: م

 الصهٌونً' 
 )سٌدي بوزٌد( 

 

التنصٌص فً ثالث: مقترح 
على أن الشراكة  141الفصل 

بٌن الجماعات المحلٌة تتم على 
ودون  أساس العدل والمساوة

 تفاضل. 

 )قابس( 
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 411الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات 
من حٌث 

 الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
 مالحظات عامة

 الحذؾ اإلضافة

: "ٌنظر المجلس  411الفصل 
فً قضاٌا  األعلى للجماعات المحلٌة

التنمٌة والتوازن بٌن الجهات وٌبدي 
 رأٌه فً التشارٌع المتعلقة بالتخطٌط

 والمٌزانٌة والمالٌة المحلٌة.
ولربٌس المجلس األعلى للجماعات 
المحلٌة حق حضور مداوالت مجلس 

 الشعب ومخاطبته.
تضبط تركٌبة مجلس الجماعات 

 المحلٌة ومهامه بقانون."

 

اقتراح التنصٌص مقترح اول : 
على تركٌبة المجلس و كٌفٌة تعٌٌن 

 أعضابه و مهامه 
 )قفصة و قابس( 

عامة التنصٌص على كل و بصفة 
ما ٌخص هذا المجلس ضمن 

 الدستور
 )نابل( 

 

اقتراح إضفاء الصبؽة مقترح ثان: 
اإللزامٌة على قرارات المجلس 

 األعلى 
 )صفاقس و المنستٌر( 

 )صفاقس(  .المجلسدسترةأو حذؾ 

 

تكوٌن هٌبة محلٌة مقترح ثالث : 
تظم جمعٌات المجتمع المدنً 

وى كل جهة والكفاءات على مست
وٌكون لها دور استشاري فً 

 قضاٌا التنمٌة

 )قفصة( 

   

الحظ البعض أن عبارة التوازن بٌن الجهات وردت فً النص مّرة 
ٌّة ٌنظر فٌها المجلس األعلى للجماعات المحلٌة  واحدة بصفتها قض

مما ٌفٌد عملٌا   والذي ال تعرؾ صبلحٌاته وال وضعه الدستوري
ة دستورٌا من كل مسإولٌة أو التزام بالعمل تنّصل السلطة المركزٌ

 على تقلٌص الفوارق وتوازن التنمٌة بٌن الجهات. )أرٌانة(
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 413الفصل 

 صٌؽة مسودة الدستور
مقترحات من 
 حٌث الشكل

 مقترحات من حٌث األصل
مالحظات 

 عامة
 الحذؾ اإلضافة

:"ٌبت القضاء اإلداري فً  413الفصل 
لقة بتنازع االختصاص جمٌع النزاعات المتع

التً تنشؤ فٌما بٌن الجماعات المحلٌة وبٌن 
 السلطة المركزٌة والجماعات المحلٌة".

 
ٌّة أو إضافة فقرة تنص ح أول: مقتر ٌّة للمواطنٌن وللسلط الجهو على منح اإلمكان

ٌّة للجوء إلى القضاء إلٌقاؾ سوء التصّرؾ المالً فً صورة وجوده أو  المركز
 بٌن فٌه. محاسبة المتسبّ 

 
)بن 

 عروس(

 

التنصٌص على ضرورة تشرٌك القضاء الدستوري فً فض ح ثان: مقتر
التً تنشؤ بٌن الجماعات المحلٌة وبٌن السلطة المركزٌة والجماعات النزاعات 

بعضا من هذه النزاعات تكون لها صبؽة دستورٌة من ذلك مثبل ان المحلٌة ألن 
قابلة للتؤوٌل فً  140ابٌة" الواردة فً الفصل داللة عبارة "التنمٌة والتهٌبة التر

 عدٌد االتجاهات 

 )ارٌانة( 
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 المقترحات المتعلقة بالباب الثامن: تعدٌل الدستور

تصب لتعدٌل المتصل بالقٌود المادٌة التً تخضع لها السلطة التؤسٌسٌة الفرعٌة عندما تن 148المتصل بالقٌد الزمنً و الفصل  147تمحورت المداخبلت حول الفصل 

 الدستور.

 .145فً حٌن الحظنا ؼٌاب أٌة مداخبلت فٌما ٌتعلق بالفصل  
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 411لفصل ا

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

  صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

بن (
 .)عروس,منوبة

 
الدستور إضافة آلٌات الدٌمقراطٌة المباشرة لتعدٌل مقترح أول: 

 من خبلل المبادرة الدستورٌة.
 

لربٌس  :"411الفصل 
الجمهورٌة أو لثلث أعضاء 
مجلس الشعب حّق المبادرة 

باقتراح تعدٌل الدستور. 
ولمبادرة ربٌس الجمهورٌة 

 ".أولوٌة النظر

  )أرٌانة مهدٌة(

إعطاء حق المبادرة باقتراح التعدٌل ال فقط لربٌس مقترح ثانً : 
توسٌع فً نسبة النواب كذلك لربٌس الحكومة ومهورٌة بل والج

الذٌن ٌمكنهم التمتع بحق المبادرة الدستورٌة من الثلث إلى 
األؼلبٌة المطلقة لؤلعضاء، مع اشتراط أن ٌكون المقترح معلبل و 

أن ال ٌقع ٌنسحب على كامل فصول الدستور( و جزبٌا )أي ال
 تقدٌمه فً حالة حرب أو خطر داهم.

 

 )ةسوسة جندوب(

سحب حّق المبادرة باقتراح 
تعدٌل الدستور من ربٌس 
الجمهورٌة حتى ٌكون 
الدستور بمنآى عن كّل 

 أشكال الّتبلعب.
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 416الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  المقترحات من حٌث األصل
 حٌث الشكل

 
 اإلضافة الحذؾ

مهدٌة  (
 )أرٌانة

 

عرض التعدٌل مقترح أول : 
ستفتاء فً حالة وجوبا على اال

إدخال تعدٌبلت جوهرٌة على 
 الدستور. 

 
:" ٌتّم تعدٌل الدستور بموافقة 416الفصل 

ثلثً أعضاء مجلس الشعب، وبحصول التعدٌل 
على األؼلبٌة المطلقة عند عرضه على 

 " .االستفتاء
 ))قصرٌن

تؽٌٌر النصاب للموافقة  اقتراح مقترح ثان:
جلس على مبدأ تعدٌل الدستور من قبل م

( األعضاء إلى أربعة 2/3الشعب: من ثلثً )
 (.4/5أخماسهم )
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 417الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

صٌؽة مسودة 
 اإلضافة الحذؾ الدستور

سلٌانة, بن عروس, (
مدنٌن منستٌر, منوبة, 
أرٌانة, الجالٌة التونسٌة 

 المقٌمة بفرنسا(.

 ترح أول: حذؾ القٌد الزمنًمق
مصادرة إلرادة المشّرع الدستوري فً  القٌد الزمنً اعتبار هذا ٌوجد إتفاق حول

المستقبل بشؤن تعدٌل الدستور، وهذا ٌكشؾ مخاوؾ ؼٌر مبررة للمشرع الدستوري 
على استقرار المإسسات الدستورٌة خبلل الفترة المققبلة. وفً كل األحوال، هذه 

تعدٌل قد تقود إلى نتابج عكسٌة لما ٌهدؾ إلٌه المشرع الدستوري ، الحصانة ضد ال
وهو ضمان "استقرار النظام الدستوري"، وذلك خصوصا إذا اتضح على صعٌد 
 التطبٌق العملً للدستور أن تعدٌله ضروري ومإّكد لضمان االستقرار المنشود.

  

: "ال 417الفصل 
ٌتّم أّي تعدٌل لهذا 
الدستور إال بعد 

نوات من خمس س
ٌّز  دخوله ح

 ".التنفٌذ
    سنوات. 3على  5التخفٌض فً القٌد الزمنً من  مقترح ثانً:  )أرٌانة(
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 418الفصل 

 مالحظات عامة
المقترحات  المقترحات من حٌث األصل

من حٌث 
 الشكل

صٌؽة مسودة 
 اإلضافة الحذؾ الدستور

  )بن عروس(

إضافة فقرة قبل مقترح أول : 
المساس باإلسبلم شرط عدم 

تنص على أّن تعدٌل الدستور ال 
ٌجب أن ٌمّس باستقبلل الدولة 

ٌّة وهٌبتها  ووحدتها التراب
  واستقبللها.

 

:" ال 418الفصل 
ٌمكن ألّي تعدٌل 
دستوري أن ٌنال 

 :من
اإلسالم باعتباره 

 .دٌن الدولة
اللؽة العربٌة 

باعتبارها اللؽة 
 .الرسمٌة

 النظام الجمهوري.
مدنٌة الصفة ال

 .للدولة
مكتسبات حقوق 

اإلنسان" وحرٌاته 
المضمونة فً هذا 

 .الدستور
عدد الدورات 

الرباسٌة ومددها 
 بالزٌادة."

)الجالٌة التونسٌة المقٌمة 
 بفرنسا(.

 

مجلة  إضافةمقترح ثان: 
األحوال الشخصٌة والفصل 
السابع من الدستور ضمن 

 القٌود المادٌة

 

 )بن عروس(

القٌود الثبلثة األولى مع اإلبقاء على شرط  حذؾمقترح ثالث: 
ٌّة للدولة، مكتسبات حقوق اإلنسان  عدم المساس بالّصفة المدن
ٌّة  ٌّاته المضمونة فً هذا الدستور وعدد الدورات الرباس وحر

 ومددها بالزٌادة.

  

أرٌانة, نابل, منوبة, الجالٌة (
 التونسٌة المقٌمة بفرنسا(

ثبلثة األولى وتعوٌضها بالتنصٌص حذؾ القٌود المقترح رابع: 
مع اإلبقاء على شرط عدم  على منع تعدٌل الفصل األول

ٌّة للدولة، مكتسبات حقوق اإلنسان  المساس بالّصفة المدن
ٌّة  ٌّاته المضمونة فً هذا الدستور وعدد الدورات الرباس وحر

 ومددها بالزٌادة.
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 )بن عروس(
نابل, سلٌانة, الكاؾ, منوبة (

قبلً قصرٌن,  ,تطاوٌن,
,الجالٌة التونسٌة  بنزرت

 المقٌمة بفرنسا(

 و فً هذا اإلطار تم التقدم بهذا المقترح:
 " ال ٌمكن ألي تعدٌل دستوري أن ٌنال من:

 الفصل األول من هذا الدستور -
 الصفة المدنٌة للدولة -

مكتسبات حقوق اإلنسان و حرٌاته المضمونة فً هذا  -
 الدستور

مددها بالزٌادة".)صٌاؼة تم  عدد الدورات الرباسٌة و -
 إقتراحها فً والٌة منوبة(

 

 )مدنٌن(

حذؾ القٌد األول و الثانً المتعلقٌن بدٌن الدولة مقترح خامس: 
ٌّة باعتبار أنهما ٌّة  ولؽتها الرسم ٌتصبلن  بمعطٌات اجتماع

ٌّا وال حاجة بالتالً إلى إقحامها فً  موجودة ومكّرسة واقع
 تعدٌل الدستور.أحكام تتعلق بعدم جواز 

  

 )سلٌانة( -1
 ))أرٌانة مهدٌة -2

 مقترح سادس : حذؾ هذا الفصل برمته لسببٌن:
 فً حد ذاته  148ٌمكن تعدٌل الفصل  -1

هذا الفصل بمثابة اإلنقبلب على الفصل األول  الذي  -2
مثل موضوع توافق بٌن مختلؾ األطٌاؾ السٌاسٌة إذ 
 ٌمكن أن تتخلً الدولة عن القانون الوضعً و تطبق
الشرٌعة وتعتمد الدٌن كؤساس تشرٌعً فً حٌن أنه 
حسم النقاش فً هذا الموضوع لكنه أعٌد فً الفصل 

وهً قراءة بعٌدة جدا عن الصٌؽة التوافقٌة فً  148
 الفصل األول .

  

 
مقترح سابع : حذؾ القٌد الثالث و الرابع و الخامس 

دم و اإلبقاء على القٌد األول و الثانً فقط اي ع والسادس
 المساس بدٌن الدولة و اللؽة العربٌة

  

 
مسالة النظام الجمهوري والطابع المدنً  إخراجمقترح ثامن: 

للدولة من ضمن المسابل التً ال ٌمكن تؽٌٌرها لكونها تتعارض 
 مع مبادئ اإلسبلم.
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 المقترحات المتعلقة بالباب التاسع: األحكام الختامٌة

 

 419الفصل 

مالحظات 
 عامة

المقترحات من  مقترحات من حٌث األصلال
 حٌث الشكل

 صٌؽة مسودة الدستور
 اإلضافة الحذؾ

بنزرت (
 )منوبة

   حذؾ الفصل برمته ألن التوطبة عامة جدا.:  مقترح أول
: "توطبة هذا الدستور جزء ال ٌتجّزأ منه، 419الفصل 

 لها ما لسابر أحكامه من القٌمة".
 )أرٌانة(

قاء على الفصل و فً المقابل إعادة اإلب:  مقترح ثانً
 صٌاؼة التوطبة فً إتجاه تدقٌق أحكامها.

  

 


