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 بسم هللا الرحمان الرحيم

اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي السالم عليكم ورحمة 

 هللا وبركاته،

إن النص الذي بين أيديكم ليس مشروع الدستور التونسي الجديد بل هو 

الست في الفترة مرحلة سابقة لذلك، إنه حصيلة عمل اللجان التأسيسية 

، إنه الحصيلة الخام التي لم يجر عليها 2132أوت  31فيفري و 31الممتدة بين 

أي تعديل أو تنسيق من قبل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة رغم االنتباه 

لما يعتري بعض أحكامها وينتظر أن تدخل بعض اللجان شيئا من التحسين 

سبتمبر وبعدها ستعكف  8إلى  1ن على حصيلة عملها في األسبوع الممتد م

الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على النظر فيه نظرة أولى سريعة قبل 

عرض كل محور على الجلسة العامة للنقاش العام، وبعد ذلك يعود العمل 

ليصبح في عهدة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي تتولى النظر فيه 

حظات في النقاش العام أو ما يقدم لها مباشرة ثانية على ضوء ما يرد من مال

من مالحظات في إطار الحملة الوطنية للتعريف بمشروع المضامين 

وبعد ذلك يرجع األمر بكامله للجلسة العامة للحسم في الصيغ . الدستورية

 .والمضامين في مرحلة التصويت فصال فصال ثم التصويت على كامل الدستور

أينا أن هذا التوضيح ضروري حتى ال تؤخذ هذه اإلخوة واألخوات، لقد ر

 .الحصيلة األولية على غير مأخذها الصحيح

 الحبيب خضر

 المقرر العام للدستور
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 المسائل المتفق حولها الرأي األول الرأي الثاني أراء أخــــــرى

  :02لفصل ا   

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة 

ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق 

 .االستفتاء

  :02الفصل    

, ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما

مباشرا وسريا حسب الشروط التي , حرا

 .يحددها القانون االنتخابي

  : 00الفصل    

يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ 

لعمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه من ا

 .الشروط التي يحددها القانون االنتخابي

  : 02الفصل    

الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل 

ناخب ولد ألب تونسي أو ألم تونسيةبلغ من 

العمر على األقل ثالثا وعشرين سنة كاملة 

يوم تقديم ترشحه وال تنطبق عليه أي صورة 

 .من صور  الحرمان
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 : 02الفصل    

يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس  

سنوات خالل الستين يوما األخيرة من المدة 

 .النيابية

وإذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أو 

 .خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون

  : 02الفصل    

مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها 

ائية أن يعقد جلساته وله في الظروف االستثن

 .بأي مكان آخر من تراب الجمهورية

 : 02الفصل  

 

:02الفصل   

 

 

.: 02الفصل   

يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة 

 :مهامه اليمين التالية

أقسم باهلل العظيم أن أعمل بإخالص في " 

خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور 

"وبالوالء التام لتونس  

 :02الفصل    

يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن 

 .الشعب بأكمله

وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد 

البشرية والمادية الالزمة لحسن أدائه 

 .لمهامه
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  : 02الفصل    

يتمتع مجلس الشعب باالستقاللية االدارية 

 .والمالية في إطار ميزانية الدولة

ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه 

 .بية المطلقة ألعضاءهباألغل

  :02الفصل    

ال يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو 

جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو 

محاكمته ألجل آراء أو اقتراحات يبديها أو 

أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه 

 .النيابية

  :22الفصل    

ال يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب 

بته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم طيلة نيا

 .ترفع عنه الحصانة

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن 

إيقافه ويعلم المجلس حاال على أن ينتهي 

االيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخالل عطلة 

 .المجلس يقوم مكتبه مقامه
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 : 22الفصل  

لرئيس الجمهورية وألعضاء 

مجلس الشعب ال يقل عددهم 

حق المبادرة  5%الـ عن 

 بمشاريع القوانين على المجلس 

ولمشاريع رئيس الجمهورية 

 .أولوية النظر

وتنطبق هذه القواعد على 

التعديالت المدخلة على مشاريع 

 .القوانين

 :22الفصل 

تقدم مشاريع القوانين األساسية والعادية 

من قبل عشرة نواب على األقل أو من 

بتقديم قبل الحكومة وتختص الحكومة 

مشاريع قوانين المصادقة على 

المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي 

يصادق عليه المجلس خالل أجل ال يتجاوز 

وعند تجاوز هذا . ديسمبر من كل سنة 13

األجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس 

الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز 

التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة 

 . يدللتجد

ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر 

 .في مشاريع القوانين

يمارس النواب سلطتهم الكاملة في 

تعديل مشاريع القوانين دون المساس 

بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها 

 .في قانون المالية

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على 

القوائم االنتخابية عرض مشروع قانون 

 .ون من فصول على مجلس الشعبمتك

ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على 

القوائم االنتخابية تقديم مشروع قانون 

متكون من فصول والمطالبة بعرضه على 

 .االستفتاء

يقدم المشروع الى رئيس مجلس 

22الفصل   
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الشعب الذي يتولى عرضه على 

 .المحكمة الدستورية

, إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع

حسب , يس مجلس الشعبيتولى رئ

عرضه على مجلس الشعب أو , الحالة 

إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى 

 .إجراء االستفتاء

ال يمكن لمجلس الشعب إدخال أي 

تعديل على مشروع القانون ويقع 

التصويت عليه حسب األغلبية التي 

يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع 

القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية 

مشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو ال

 .أعضاء مجلس الشعب

إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم 

يتولى رئيس مجلس , دستورية المشروع

الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة 

وال يمكن إعادة عرض صيغة . العارضة

معدلة للمشروع إال بعد إعادة استيفاء 

 .التوقيعات الضرورية

ية على مداولة ال تعرض القوانين العاد

الجلسة العامة لمجلس الشعب إال بعد 

مرور خمسة عشر يوما من تكفل اللجنة 

 .البرلمانية المختصة بدراستها

ويمدد هذا األجل إلى عشرين يوما 

 .بالنسبة للقوانين األساسية
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 :20الفصل  

لمجلس الشعب أن يفوض لمدة 

محدودة ولغرض معين إلى 

اذ رئيس الجمهورية إتخ

تدخل في مجال  مراسيم

باستثناء الباب األول القانون 

يعرضها على  ,من الدستور

مصادقة المجلس عند انقضاء 

 .المدة المذكورة

ويحق لعشر أعضاء المجلس أن 

 يرفعوا األمر إلى المحكمة

الدستورية إذا تبين أن المدة أو 

الغرض يناالن من مبدأ الفصل بين 

 .السلط

 :20الفصل 

ب أن يفوض لمدة محدودة لمجلس الشع

رئيس الحكومة ولغرض معين إلى 

, تدخل في مجال القانون إتخاذ مراسيم

يعرضها على مصادقة المجلس عند 

 .انقضاء المدة المذكورة

ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا 

األمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن 

المدة أو الغرض يناالن من مبدأ الفصل 

 ..بين السلط

:20الفصل   

 : 22الفصل    

يصادق مجلس الشعب على القوانين  

األساسية باألغلبية المطلقة ألعضائه وعلى 

القوانين العادية بأغلبية األعضاء الحاضرين 

على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء 

 .المجلس

وال يعرض مشروع القانون األساسي على 

ة مداولة مجلس الشعب إال بعد مضي خمس

عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية 

 .المختصة

 



 

 

18 

 :22الفصل  

يصادق مجلس الشعب على 

مشاريع قوانين الميزانية طبق 

الشروط المنصوص عليها بالقانون 

 .األساسي للميزانية

ويجب أن تتم المصادقة على 

 13الميزانية في أجل أقصاه 

وإذا فات ذلك األجل , ديسمبر 

يمكن , س قرارهولم يتخذ المجل

تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية 

بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة 

بمقتضى قرار للتجديد وذلك 

 .جمهوري

 : 22الفصل 

يصادق مجلس الشعب على مشاريع 

قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص 

 .عليها بالقانون األساسي للميزانية

 

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية 

وإذا فات , ديسمبر  13أقصاه  في أجل

, ذلك األجل ولم يتخذ المجلس قراره

يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية 

بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديد 

 .بمقتضى أمروذلك 

:22الفصل   

:22الفصل      

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة 

عادية تبتدئ خالل شهر أكتوبر وتنتهي خالل 

لى أن تكون بداية الدورة شهر جويلية ع

األولى من المدة النيابية لمجلس الشعب 

خالل الخمسة عشر يوما الموالية لالعالن 

 .عن النتائج النهائية لالنتخابات

وفي صورة تزامن بداية الدورة األولى من 

المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته 

 .تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما

اء عطلته في دورة ويجتمع مجلس الشعب أثن

استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من 

رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاءه 
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 .للنظر في جدول أعمال محدد

  :22الفصل    

التصويت في المجلس شخصي وال يمكن 

 تفويضه

ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا 

له و لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء 

 .عطلته

يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة 

للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي 

 .عليها مساعدتها على أداء مهامها

 :22الفصل  

أن يتخذ  لرئيس الجمهورية

 مراسيماخالل عطلة المجلس 

يقع عرضها على مصادقة 

المجلس في الدورة العادية 

 .الموالية

كما يمكن له اتخاذ مراسيم في 

س أو استحالة حالة حل المجل

 .انعقاده

 

 

 

 :22الفصل 

في حالة حل المجلس أو استحالة 

اتخاذ  لرئيس الحكومةيمكن , انعقاده

يقع عرضها على مصادقة  مراسيم

 .المجلس في الدورة العادية الموالية

:22الفصل   
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يصادق رئيس الجمهورية على  : 22الفصل    

 .المعاهدات وله أن يأذن بنشرها

قة على المعاهدات المتعلقة وال تجوز المصاد

بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم 

الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية 

للدولة والمعاهدات المتضمنة ألحكام ذات 

صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة األشخاص 

إال بعد الموافقة عليها من قبل مجلس 

 .الشعب

ال بعد ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إ

 .المصادقة عليها

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس 

الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس 

 .الشعب أقوى نفوذا من القوانين

وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة 

المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين 

 .للمعاهدات

يعلم رئيس مجلس الشعب : 22الفصل    

مصادقة المجلس على رئيس الجمهورية ب

ويكون , مشروع قانون ويحليه عليه للختم

االعالم مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة 

 .أوراق الملف
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يصوت مجلس الشعب بأغلبية : 22الفصل    

أعضاءه الحاضرين على مشاريع القوانين 

على أن ال تقل , العادية وعلى نظامه الداخلي

. سهذه األغلبية عن ثلث أعضاء المجل

وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين 

  .األساسية

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة 

 :بـ 

ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان 

 .موكوال لرئيس الجمهورية أو للحكومة

 ـ تنظيم العدالة والقضاء

 ـ تنظيم االعالم والصحافة والنشر

نظمات ـ تنظيم األحزاب والجمعيات والم

.والهيئات المهنية وتمويلها  

تنظيم الجيش الوطني باستثناء األنظمة 

.األساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري  

ـ تنظيم قوات األمن الداخلي باستثناء األنظمة 

.األساسية الخاصة التي تصدر بأمر  

.ـ النظام االنتخابي  

الحريات وحقوق االنسان وحق الشغل والحق 

.النقابي  

.حوال الشخصيةـ األ  
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 ـ الواجبات األساسية للمواطنة 

 ـ الحكم المحلي

 

وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة 

:بـ   

 ـ تطبيق الدستور 

ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت 

 العمومية

 ـ الجنسية وااللتزامات

 ـ االجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم 

منطبقة ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات ال

عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت 

.مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية  

 ـ العفو التشريعي 

ضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه 

ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس 

الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين 

.ذات الصبغة الجبائية  

 ـ نظام إصدار العملة 

.ض والتعهدات المالية للدولةالقرو  

ـ الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين 
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 المدنيين والعسكريين 

.ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية  

:ويضبط القانون المبادئ األساسية  

.لنظام الملكية والحقوق العينية*     

.للتعليم والبحث العلمي والثقافة*     

والتهيئة الترابية  للصحة العمومية والبيئة*   

.والعمرانية والطاقة  

.لقانون الشغل والضمان االجتماعي*     

 :22الفصل 

ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة 

المواد التي ال تدخل في مجال 

ويمكن تنقيح النصوص . القانون

المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على 

 .رأي المحكمة الدستورية

بعدم أن يدفع ولرئيس الحكومة 

قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل 

يتضمن تدخال في مجال السلطة 

 .الترتيبية العامة

المسألة  رئيس الجمهوريةويعرض 

على المحكمة الدستورية لتبت فيها 

في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من 

.تاريخ بلوغها إليها  

  :22الفصل   
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يرخص القانون في موارد الدولة  :20الفصل    

ليفها حسب الشروط المنصوص عليها وتكا

 .بالقانون األساسي للميزانية
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 القسم األول

 رئيــــــــــــس الجمهورية

 المسائل المتفق عليها الرأي األول الرأي الثاني أراء أخرى

المدة الرئاسية سبعة 

 سنوات

  :22الفصل 

 

 مباشرة من ينتخب رئيس الجمهورية 

قابلة للتجديد   ولمدة خمس أعوام الشعب

خالل الستين يوما األخيرة من المدة  مرة واحدة

سريا , مباشرا, حرا, إنتخابا عاما, الرئاسية

وفي , وباألغلبية المطلقة لألصوات المصرح بها

صورة عدم حصولها في الدورة األولى تنظم دورة 

وال , ثانية يوم األحد الثاني الموالي ليوم االقتراع

كن أن يتقدم للدورة الثانية إال المترشحان يم

المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة 

األولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها 

 .بالقانون االنتخابي

وإذا تعذر إجراء االنتخاب في ميعاده بسبب حالة 

فإن المدة الرئاسية تمدد , حرب أو خطر داهم

وذلك إلى بقانون يصادق عليه مجلس الشعب 

 , أن يتسنى إجراء االنتخاب

وتحديد المدة الرئاسية بدورتين ال يقبل أي 

  :22الفصل 

 

يقع إنتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 

وإن . أعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة

تعذر ففي دورة أخرى بأغلبية األعضاء بين 

المرشحين الحاصلين على المرتبتين األولى 

 .مع إعتبار االنسحابات عند االقتضاء. الثانيةو

يقع إنتخاب رئيس الجمهورية في ظرف 

 .خمسة عشر يوما من إفتتاح المدة النيابية

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات 

 .وال يمكنه أن يجدد ترشحه إال مرة واحدة

  :22الفصل 
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 .تعديل دستوري

الترشح  :22الفصل 

لمنصب رئيس الجمهورية 

.حق لكل تونسي   

 

رأي رابع في إطار 

:22الفصل   

 

الترشح لمنصب رئيس 

الجمهورية حق لكل مواطن 

حامل للجنسية التونسية 

.دون سواها  

:رأي خامس  

الترشح لمنصب رئيس 

الجمهورية حق لكل تونسي 

مسلم مولود ألب وألم وجد 

ألب وألم تونسيين بدون 

.إنقطاع  

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية  : 22الفصل 

ونسي وتونسية بالوالدة ودينه تحق لكل 

 .االسالم

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا 

من العمر  أربعين سنة على األقل وخمسة وسبعين 

سنة على األكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية 

 .والسياسية

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء 

مجلس الشعب ورؤساء المجالس البلدية 

منتخبة حسب الطريقة والشروط التي يحددها ال

 .القانون االنتخابي

 

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا 

 .المستقلة لالنتخابات

يشترط في المترشحة أو  : 22الفصل 

, المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ناخبا

مسلما مولودا ألب , غير حامل لجنسية أخرى

لعمر أربعين سنة وألم تونسيين وبالغا من ا

 .على األقل

كما يشترط حصوله على تزكية عشرة أعضاء 

وال يجوز ألي , على األقل من مجلس الشعب

 .نائب تزكية أكثر من مترشح

:22الفصل   

  

 

 

  :22الفصل  

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل 

وحدتها ويضمن إستقاللها وإستمراريتها 

ويسهر على إحترام الدستور 

 .اهدات وحقوق االنسانوالمع



 

 

27 

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة 

كما ينتفع بهذه , مهامه بحصانة قضائية

الحصانة القضائية بعد إنتهاء مباشرته 

لمهامه بالنسبة إلى األفعال التي قام 

 .بها بمناسبة أدائه لمهامه

وال يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين 

 .وظيفته وأي مسؤولية قيادية حزبية

يؤدي رئيس الجمهورية : 22الفصل    

المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين 

 :التالية

أقسم باهلل العظيم أن أحافظ على "

إستقالل الوطن وسالمة ترابه وأن 

أحترم دستور البالد وتشريعها وأن 

 ". أرعى مصالحها رعاية كاملة

  :22الفصل    

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية 

وضواحيها إال أنه يمكن تونس العاصمة 

في الظروف االستثنائية أن ينتقل مؤقتا 

 .إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية

 

 

 

 

:22الفصل   

:يختص رئيس الجمهورية  

 ـ بتمثيل الدولة 

 ـ تعيين مفتي الديار التونسية

  :22الفصل 

:يتولى رئيس الجمهورية  المهام التالية  

بما في ذلك قوانين المصادقة , يختم القوانين

ويأذن بنشرها بالرائد , على المعاهدات

 .الرسمي للجمهورية التونسية

:22الفصل   
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ـ القيادة العليا للقوات المسلحة و قوات األمن 

 الداخلي

لسلم بعد موافقة مجلس ـ اعالن الحرب وابرام ا

الشعب بأغلبية ثالثة أخماس أعضاءه وارسال 

قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس 

الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت 

 .في األمر خالل أجل ال يتجاوز ستين يوما 

 ـ اعالن حالة الطوارئ

ـ توجيه السياسة الدفاعية واألمنية للدولة 

 .ى  لألمن والدفاعويرئس المجلس األعل

ـ إجراء التعينات واالعفاءات في الوظائف  

العسكرية واألمنية العليا والمؤسسات العمومية 

الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي 

 اللجنة البرلمانية المختصة 

 .وتضبط الوظائف السامية بقانون 

ـ تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ 

ألغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية  رأي مطابق

.المختصة  

ـ إجراء التعيينات واالعفاءات في الوظائف العليا 

.برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها  

ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينص 

.عليها الدستور  

 ـ اسناد األوسمة

يعرض وجوبا على االستفتاء مشاريع قوانين 

المصادقة على المعاهدات الدولية التي 

.تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها  

يرأس المجلس األعلى لألمن والدفاع وهو 

.للقوات المسلحة القائد  األعلى   

يعين في الوظائف العسكرية العليا بإقتراح من 

.رئيس الحكومة  

.يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية  

يشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس 

 .الشعب بأغلبية الثلثين يمارس العفو الخاص 

يسمى رئيس الحكومة وأعضاءها في 

من قبل مناصبهم بعد حصولهم على الثقة 

 .مجلس الشعب

يعتمد بإقتراح من الحكومة الممثلين 

الدبلوماسيين بالخارج ويقبل إعتماد ممثلي 

 .الدول األجنبية لديه
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:22الفصل    

يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة 

الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد 

نية أخذ رأي مطابق ألغلبية أعضاء اللجنة البرلما

المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة 

الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات 

الدبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات 

االقليمية والدولية بإقتراح من وزير الخارجية كما 

يقبل إعتماد ممثلي الدول االجنبية  والهيئات 

 والمنظمات الدولية واالقليمية  لدي

:22الفصل   

 :يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية

 ـ تمثيل الدولة 

 ـ القيادة العليا للقوات المسلحة

ـ يعين في الوظائف الملحقة برئاسة 

 الجمهورية 

ـ يعتمد بإقتراح من الحكومة الممثلين 

الدبلوماسيين بالخارج ويقبل إعتماد ممثلي 

 .الدول األجنبية لديه

:22الفصل   

: 20الفصل    

س الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لرئي

لكيان الوطن وأمن البالد وإستقاللها بحيث يتعذر 

السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ االجراءات 

التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة 

رئيس الحكومة  والمحكمة الدستورية ورئيس 

مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا إلى 

 .الشعب

دف هذه االجراءات إلى تأمين عودة  ويجب أن ته

السير العادي للسلطات العمومية الدستورية 

في أقرب اآلجال وتستشار المحكمة الدستورية 

في شأن هذه االجراءات ويعتبر مجلس الشعب 

في حالة  إنعقاد دائمةطيلة هذه الفترة وبعد 

مرور ثالثين يوما على سريان هذه االجراءات 

أو ثالثين من  يحق لرئيس مجلس الشعب

أعضاءه االلتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد 

: 20الفصل   

 

:20الفصل   
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من هذا  3التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة 

الفصل ال تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها 

عالنية خالل أجل أقصاه خمسة عشر يوما 

وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها 

للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي 

تين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت س

 بعد ذلك األجل 

وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل 

مجلس الشعب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم 

 .ضد الحكومة

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس 

.الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب  

:22الفصل      

رية مباشرة أو بطلب من لرئيس الجمهو

الحكومة أن يعرض على االستفتاء 

الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة 

بالحقوق والحريات أو بالسلط العمومية 

أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص 

المصادقة على االتفاقيات الدولية على 

أن ال تتعارض مع الدستور بناء على رأي 

 .المحكمة الدستورية

ى االستفتاء إلى المصادقة وإذا أفض

على المشروع فإن رئيس الجمهورية 

يختمه وينشره في أجل ال يتجاوز 

خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن عن 

 .نتائجه
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ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على 

االستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد 

يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن 

يوافق عليها مجلس الشعب حسب 

يغ والشروط المنصوص عليها الص

 .بالدستور

ويضبط القانون االنتخابي صيغ إجراء 

 .االستفتاء واالعالن عن نتائجه

:22الفصل    

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات 

الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا 

 من القوانين

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص   

:22الفصل   

لحكومة على المعاهدات يصادق رئيس ا

الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى 

 .نفوذا من القوانين

 لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص 

:22الفصل   

 

 

 

:22الفصل      

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس 

الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان 

.يوجهه إليهما  

:22الفصل    

لوزراء في يرأس رئيس الجمهورية مجلس ا 

 .المساءل الراجعة له بالنظر

 

:22الفصل    
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 :22الفصل  

يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك 

المعاهدات ويصدر المراسيم ويسهر على 

نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما إبتداء من 

 .بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب

ئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد ولر

مشروع القانون إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا 

تمت المصادقة باألغلبية المطلقة ألعضاءه في 

القوانين العادية  و بأغلبية ثلثي أعضائه 

بالنسبة للقوانين األساسية فإنه يقع إصداره 

ونشره في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما 

 .اريخ بلوغه إلى رئيس الجمهوريةإبتداء من ت

 

, وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون

يتم نشره فــــي صـــورة مالء  مته ومطابقته 

 .  للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية

: 22الفصل   

يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل ال 

يقل عن سبعة أيام وال يزيد عن خمسة عشر 

إبتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس يوما 

مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون 

 .إليه أن يرجعه إلى المجلس لتالوة  ثانية

إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة 

المصادقة األولى يختم القانون رئيس مجلس 

 .الشعب

:22الفصل   

  

:22الفصل      

تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس 

يتم اعادة إمضاء األوامر ذات الوزراء و

الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني 

 .باألمر
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:22الفصل   

 

:22الفصل   

يسند رئيس الجمهورية بإقتراح من رئيس 

الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي 

وعند عدم إبداء . من اللجان البرلمانية المختصة

من تاريخ وصول  يوما 02الرأي في أجل ال يتجاوز 

 .الملف إلى المجلس يعتبر ذلك قبوال ضمنيا

:22الفصل   

 .يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية

:22الفصل   

 :22الفصل  

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه 

بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس 

 الحكومة 

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب 

.فويضه المؤقت لسلطاتهبت  

:22الفصل   

إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه 

بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى رئيس 

 .الحكومة 

 

:22الفصل   

 

 :22الفصل  

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو 

الستقالة أو لعجز تام تجتمع المحكمة 

ة وتقر الشغور النهائي باألغلبي, الدستورية فورا

وتبلغ تصريحا في ذلك إلى , المطلقة ألعضائها

رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام 

رئاسة الدولة بصفة مؤقتة ألجل أدناه خمسة 

 .وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما

 

:22لفصل ا  

, عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

تصدر المحكمة الدستورية , ألي سبب كان

تقل بموجبه سلطات رئيس قرارا في ذلك تن

 .الجمهورية إلى رئيس الحكومة

خالل مدة الشغور النهائي أو المؤقت ال يمكن 

.حل المجلس أو توجيه الئحة لوم ضد الحكومة  

:22الفصل   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مكرر  20فصل ال

وال يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة 

مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة 

 تقديم إستقالته

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:مكرر  20الفصل   

:20الفصل   

في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم  

اليمين  بمهام رئيس الجمهورية 

وعند , الدستورية أمام مجلس الشعب

 .االقتضاء أمام مكتب المجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مكرر 20الفصل 

 

: 22الفصل   

 

 

 

 

 

وله أن يحل مجلس الشعب 

ويدعو النتخابات تشريعية 

سابقة ألوانها وفقا للفصل أ 

 من الدستور

 :22الفصل 

مارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خالل ي

الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية وال 

يحق له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى االستفتاء 

أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو 

إتخاذ التدابير االستثنائية المنصوص عليها 

 .بالفصل أ من الدستور

قتية يتم إنتخاب رئيس وخالل المدة الرئاسية الو

جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة 

 .خمس سنوات

 

:22الفصل   

 02ينتخب رئيس جديد للجمهورية في غضون 

يوما من إقرار المحكمة الدستورية للشغور 

 .النهائي

:22الفصل   
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 : 22الفصل  

يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضاءه 

نة العظمى وال أن يتهم رئيس الجمهورية بالخيا

يصدر القرار إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس 

وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة 

الدستورية الصدار حكم في شأنه وتعد خيانة 

 عظمى

ـ االنحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد 

للدستور الذين ينجم عنهما تهديد لكيان الدولة 

 .ية أو للسير السليم للمؤسسات الدستور

الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف 

 .أجنبية على المصالح العليا للوطن

وال يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في 

 .صورة إالدانة إال بالعزل

ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح 

 .مرة أخرى

:22الفصل   

يمكن طلب إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه 

مقدم من ثلث أعضاء مجلس  تبعا لطلب معلل

وال يتم االعفاء إال بمصادقة أغلبية . الشعب

وبعد صدور رأي , الثلثين من أعضاء المجلس

المحكمة الدستورية في خرق الرئيس 

 .للدستور

:22الفصل   
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 الحكومــــــــــــــــــة: القسم الثاني 

:22الفصل   

وال تعرض االتفاقيات الدولية 

والت التقنية على مدا

مجلس الشعب للمصادقة 

وتنفذ بمجرد إمضاءها , عليها

من قبل رئيس الحكومة أو 

من قبل الوزير المعني في 

صورة االتفاقيات التقنية 

 .القطاعية

 : 22الفصل 

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة 

ويسهر على تنفيذها  باستثناء ما تم إسناده 

لترتيبية لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة ا

العامة ويتصرف في االدارة ويصدر األوامر 

الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة 

مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية ويبرم 

االتفاقيات الدولية الفنية وتسهر الحكومة على 

تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض 

 .بعض صالحياته للوزراء

مة وحده عالوة على ما ويختص رئيس الحكو

 :سبق بـ

إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة ( 3

الراجعة له بالنظر وضبط إختصاصاتها وصالحياتها 

بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس 

 .الجمهورية

إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت ( 0

العمومية والمصالح االدارية وضبط إختصاصاتها 

ها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم وصالحيات

 .رئيس الجمهورية

 .تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء( 1

 

 

: 22الفصل   

 ـ ترسم الحكومة السياسة العامة للبالد

ـ تسهر الحكومة على تنفيذ األحكام القضائية 

بما في ذلك األحكام الصادرة ضد االدارة وتكون 

 لس الشعبمسؤولة عن ذلك أمام مج

ـ يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين 

 .ويمارس السلطة الترتيبية العامة

يتصرف رئيس الحكومة في دواليب االدارة  

وفي قوات األمن الداخلي ويسير أعمال 

 الحكومة ويرأس مجلس الوزراء

ـ يختص رئيس الحكومة بإحداث وحذف وتعديل 

ها الوزارات وكتابات الدولة وضبط إختصاصات

وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم 

.رئيس الجمهورية  

ـ يختص رئيس الحكومة بإحداث وحذف وتعديل 

المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح 

االدارية وضبط إختصاصاتها وصلوحياتها بعد 

 مداولة مجلس الوزراء واعالم رئيس الجمهورية

دات ـ يبرم رئيس الحكومة أو من ينوبه المعاه

.الدولية  

ـ يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الصادرة 

.عن الوزراء  

:22الفصل   
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 : 22الفصل  

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة  

يعينهم رئيس الجمهورية بإقتراح من رئيس 

الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات 

 الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية 

ورية مرشح الحزب أو يكلف رئيس الجمه

االئتالف الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس 

الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد 

 .مرة واحدة 

عند تجاوز األجل المحدد دون تشكيل الحكومة 

أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس 

الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات 

النيابية لتكليف مع األحزاب واإلئتالفات والكتل 

الشخصية األقدر على تأليف حكومة في أجل 

 .أقصاه شهر

إذا مرت ثالثة أشهر على االنتخابات التشريعية 

ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف  

لرئيس الجمهورية الحق في  حل . حكومة

مجلس الشعب  والدعوة الى  انتخابات 

 . تشريعية جديدة

 

 

 

 

: 22الفصل   

 .ومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة تتكون الحك

يمكن إختيار رئيس الحكومة وبقية أعضاءها 

 .من بين أعضاء مجلس الشعب أو من خارجه

يكلف رئيس الجمهورية بعد كل انتخابات 

تشريعية مرشح الحزب أو اإلئتالف االنتخابي 

الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس 

 .الشعب بتشكيل الحكومة

لحكومة المكلف بتشكيل يقوم رئيس ا

الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس 

الجمهورية بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا 

يتولى عرضه على .موجزا حول برنامجها

 .مجلس الشعب

على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل 

الحكومة على رئيس مجلس الشعب فور 

 .بلوغه إليه

ى يتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة إل

جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة باألغلبية 

 .المطلقة لألعضاء

في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة 

, مجلس الشعب يقترح رئيس الجمهورية

بالتشاور مع المجموعات الممثلة داخل 

 .لتشكيل الحكومة, شخصية أخرى, المجلس

لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب 

إذا فشل  والدعوة النتخابات تشريعية جديدة

:22الفصل   
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أعضاءه في االتفاق على حكومة في غضون 

ثالثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو في 

 غضون شهرين من استقالة الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

:22الفصل   

يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس 

 .الجمهورية

 .الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب

:22لفصل ا   

يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية وال 

 مجلس الشعب

ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا ألحكام 

 القانون االنتخابي

 :22الفصل 

يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية 

 مجلس الشعب

وال يجوز لرئيس الحكومة أو ألعضائها ممارسة 

 .أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها

:22الفصل   

:22الفصل   22الفصل     

 

أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور :  22الفصل  

.في صورة طلب صادر عن المجلس  

وولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم إلى 

الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية  أو طلبات 

 إحاطة

تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس 

  الشعب وأعضاء الحكومة

: 22الفصل   

لحق في عضو في مجلس الشعب ا لكّل

 .تقديم أسئلة كتابية وشفاهية للحكومة

ألعضاء الحكومة الحق في الحضور داخل 

اللجان وداخل الجلسة العامة, ويكون حضورها 

 .واجبا بطلب من أغلبية أعضاء المجلس

:22الفصل   
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:22الفصل   

ال ضرورة لتقديم مرشح 

بديل لرئيس الحكومة 

.لمقبولية الئحة اللوم  

 :22الفصل 

التصويت على الئحة لوم ضد الحكومة أو يمكن 

ألحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس 

. مجلس الشعب من ثلث األعضاء على األقل

وال يقع التصويت على الئحة اللوم إال بعد مرور 

خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة 

 .المجلس

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة 

عضاء المجلس وتقديم األغلبية المطلقة من أ

مرشح بديل عن رئيس الحكومة والذي ينال 

 .الثقة في نفس التصويت

 

ال , في صورة عدم تحقق األغلبية المذكورة

 يمكن أن تعاد الئحة اللوم

 

 

 .ضد الحكومة إال بعد ستة أشهر 

وال يجوز للمجلس توجيه أكثر من الئحتي لوم 

 .ضد الحكومة خالل نفس المدة النيابية

لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد  يمكن

الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس 

من ثلث األعضاء على األقل على أن يتم 

 التصويت على سحب الثقة باألغلبية المطلقة

: 22الفصل   

يمكن لثلث اعضاء مجلس الشعب تقديم 

الئحة لوم ضّد الحكومة يقع التصويت عليها 

ون ذلك إّلا بعدما بأغلبية أعضاء المجلس وال يك

يوما من تقديمها وبعد سماع  02ال يقّل عن 

الحكومة واتفاق أغلبية أعضاء المجلس على 

الحكومة البديلة التي تنال الثقة بنفس 

 .التصويت

:22الفصل   
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:20الفصل   

يمكن للحكومة أن تطلب من 

مجلس الشعب التصويت 

على الثقة في مواصلة 

نشاطها ويتم التصويت 

 النواب  بأغلبية

وفي صورة عدم الحصول 

على الثقة تعد الحكومة 

مستقيلة ويتولى رئيس 

الجمهورية تكليف رئيس 

حكومة جديد بنفس إجراءات 

 رمن الدستو...الفصل 

 :20الفصل 

تم الغاءه ألن أحكامه ال تتماشى مع إقرار الئحة 

  اللوم البناءة

:20الفصل   

 إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة

تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون 

يكون التصويت السلبي , مقدم من طرفها

على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من 

 .الحكومة التي تكون ملزمة باالستقالة

ال يكون التصويت في هذه الحالة على 

مشروع القانون إال باألغلبية المطلقة ألعضاء 

 .مجلس الشعب

ألي سبب , مهامهاعند انتهاء , تواصل الحكومة

تصريف األعمال الى أن تحصل , من األسباب

حكومة جديدة على ثقة مجلس الشعب 

وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس 

 .الجمهورية

:20الفصل   

 : 22الفصل  

عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة 

لعجز تام أو لوفاة أو الستقالة يتولى رئيس 

حزب أو االئتالف الجمهورية تكليف مرشح ال

الحاصل على أغلبية المقاعد في مجلس 

الشعب للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا 

 .ألحكام الفصل أ من الدستور

: 22الفصل   

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه 

 .بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء

, عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة

تصدر المحكمة الدستورية , ألي سبب كان

 .قرارا في ذلك

ويعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو 

اإلتالف االنتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد 

داخل مجلس الشعب ليتولى مهام رئاسة 

 .ثقة المجلس الحكومة بعد حصوله على

:22الفصل   
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:22الفصل      

ترفع النزاعات المتعلقة بإختصاص كل 

مهورية ورئيس الحكومة من رئيس الج

إلى المحكمة الدستورية الذي تبت في 

النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء 

على طلب يرفع إليها من أحرص  

.الطرفين  
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