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، تجمع النّظام الدّاخلي تعديل اثر التّصويت على  Marsad.tn)هذه الوثيقة هي من تصميم فريق 

، و ال ون األحمرلّ الب صلب القانون ، و هي مبيّنةالنّظام الدّاخليالتّنقيحات و االضافات التّي طرأت على 

نظرا المكانيّة وجود اختالف طفيف في  إثر تعديله نّظام الدّاخلييمكن االعتداد بها كوثيقة نهائيّة لل

 (نّظام الدّاخليالّصيغة النّهائيّة لل

 

 

 جديد :  43الفصل 

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضاءه أسبوعيا  و كلما  دعت 

ثلثي أعضاءه. و في صورة عدم توفّر حضور و اليصّح اجتماعه إالّ ب .الحاجة إلى ذلك

النّصاب القانوني ينعقد اجتماع مكتب المجلس صحيحا بعد ساعة بمن حضر على أن اليقّل 

 عدد  الحضور عن نصف األعضاء.

ويتّخذ مكتب المجلس قراراته بأغلبيّة أعضاءه الحاضرين و إذا تساوت األصوات يكون  

 صوت الّرئيس مرجحا.
 

 جديد : 25الفصل 

يعقد المجلس جلساته العاّمة بدعوة من رئيسه في المواعيد التّي يضبطها مكتب المجلس، أو 

بطلب من نصف أعضاء المجلس بواسطة عريضة تحدّد جدول أعمال الجلسة و مواعيدها 

كتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللّجان تكون ملزمة للّرئيس و ألحد نائبيه و لم

 تخصيص أسبوع من كّل شهر لألعضاء للتّواصل مع المواطنين.

 
 هل فیما نظام نقطة إلثارة الكلمة یطلب لمن العامة المناقشة أثناء األولویة تكون:  85 الفصل
 أن هوعلی الكالم بصدد كان من انتھاء بعد أو فورا الكلمة هل وتعطى الجلسة، بسیر مساس

 تتجاوز ال لمدة الداخلي النظام من معین بفصل عالقة من إثارتھا یرید التي للمسألة ما یبیّن
 .الكلمة منھ تسحب وإال الدقیقتین

 
 طلب عند ذلك یبیّن أن هفعلی ومستعجل، ھام أمر في للتحدث الكلمة النواب أحد طلب وإذا

 انتھت أمر في الكلمة تعطى ال كما .الجلسة نھایة في إال بالكالم هل یؤذن وال الكلمة،
 .هبرفض أو علیھ بالمصادقة سواء هفی المناقشة

 

تكون األولويّة أثناء مناقشة مشروع الدستور لمن يطلب الكلمة الثارة نقطة نظام فيما له 

في الجلسة لكل كتلة و أربعة مساس بسير الجلسة، و تعطى الكلمة، بحساب نقطة نظام واحدة 

نقاط نظام لغير المنتمين، و ذلك فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكالم، و عليه أن يبيّن ما 

المسألة التّي يريد اثارتها من عالقة بفصل معيّن من النّظام الدّاخلي  لمدّة ال تتجاوز الدّقيقتين 

 و إالّ تسحب منه  الكلمة.
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 التّقریر إلى باالستماع العامة الجلسة في الدّستور مشروع في المناقشة حتفتت :  013 الفصل

 .الدّستور حول العام
 

 .لألعضاء الكلمة فتعطى الدّستور مشروع حول العاّمة المناقشة تبدأ العام، التقریر تقدیم بعد
 

يفتتح النّقاش حول الفصول و التّصويت فصال فصال. و تقدّم بعد استكمال النّقاش العاّم، 

مقترحات التّعديل المتعلّقة بمشروع الدّستور إلى مكتب الّضبط من قبل خمسة عشر عضوا 

على األقّل و ال يمكن ألّي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نّص واحد يشمل كّل 

 التّعديالت في ذات الفصل.

  

 مقترح اضافة فصل واحد في كّل باب من قبل ثالثين عضوا على األقّل.كما يمكن تقديم 

و يشترط في مقترح التّعديل  أو االضافة أن يكون في صيغة  مضبوطة  و مكتوبة تحدّد  

الّصيغة الجديدة للنّص في صورة  إقرار المقترح و تبيّن من سيتناول  الكلمة أو من ينوبه  

 عند االقتضاء.

 

جلس عن فتح أجل يوم واحد لتقديم المقترحات في أي نص من نصوص و يعلن رئيس الم

المقترحات على النّواب و تنشر الموقع االلكتروني للمجلس في    مشروع الدّستور. و توّزع

 اليوم الموالي.

 

يمنح النّواب يوما واحد لتقديم طلبات التّدخّل ضدّ أّي مقترح أو دفاعا  عن أّي نّص  أصلي أو 

تحديد من سيتولّى التّدّخل في كّل موضوع على أساس  أن تكون الكلمة  من حّق  ضدّه. و يتمّ 

من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح األولويّة لمن لم يسبق تعيينه  للتدّخل  في موضوع 

و تجرى القرعة بينهم من قبل مكتب المجلس  .قبل ذلك، فإن تعدّدوا يتم التّحديد بالقرعة بينهم

 ّرر العاّم للدّستور أو أحد مساعديه.و بحضور المق

 

ال يتناول الكلمة حول  موضوع التّصويت إالّ عضو مساند و عضو معارض له و ال تتجاوز 

  مدّة أّي تدّخل  ثالث دقائق.

 

 و ال يمكن التّمديد في اآلجال المنصوص عليها في الفقرتين الّسادسة و الّسابعة.
 
 .األعضاء مداخالت على عقیبالتّ  للدّستور العام المقّرر یتولى ثمّ 
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 .إعالم دون المجلس أشغال عن التغیب للنائب یجوز ال:  073 الفصل

 
 إال معینة غیر لمدة اإلذن یجوز وال محدودة لمدة العضو بتغیب یأذن أن المجلس ولرئیس

 .المرض رخصة في
 

دون عذر ثالث جلسات في نفس الّشهر، على المكتب أن يقّرر االقتطاع إذا تجاوز الغياب 

من المنحة بما يتناسب و مدّة الغياب و تنشر قائمة األيّام المقتطعة على الموقع االلكتروني 

 للمجلس.
 


