
01  

  39الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

  :39الفصل�

 .العمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ�الدولة�التداب���الضرور�ة�لضمانھ����ظروف�الئقة�وعادلة

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ر�م�الثايري 

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

�وتتخذ� �مواطن، �ل�ل �حق العمل

�لضمانھ� �الضرور�ة �التداب�� الدولة

  .���ظروف�الئقة�وعادلة

�مساعدة� �تقديم �الدولة �واجب ومن

�العمل،� �عن �للعاطل�ن اجتماعية

تضمن�ل�م�ا��د��د�ى�من�مقومات�

�ع��� �ا��صول ����ن �الكر�م الع�ش

�الوطنية�و . عمل �املجموعة تتحمل

�ت �املساعدة�أت�اليف ��ذه م�ن

�والضرور�ة� ��ساسية �جتماعية

 لتحقيق�العدالة��جتماعية

�تقديم�و  �الدولة �واجب من

�للعاطل�ن� �اجتماعية مساعدة

�ا��د� �ل�م �تضمن �العمل عن

�الع�ش� �مقومات �من �د�ى

�ع��� �ا��صول ����ن الكر�م

�املجموعة�. عمل وتتحمل

��ذه� �تأم�ن �ت�اليف الوطنية

��ساسية� ��جتماعية املساعدة

�العدالة� �لتحقيق والضرور�ة

 .�جتماعية�

  اسكندر�بوعال��

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 ا��ديدي�السبو��

 محمد�ا��امدي

 أيمن�الزوا��

 فائزة�كدو���

 إبرا�يم�حامدي

 كمال�السعداوي 

 سعيد�ا��رشو��

 فؤاد�ثامر

 احمد�السا��

 مولدي�ز�دي

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 محمد�شفيق�زرق�ن

  �ش���النفزي 

 رفيق�التلي��

  محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

  فيصل�ا��دالوي 



  ال�ادي�الشاوش

  وجالفاضل�ال

  نور�الدين�املرابطي

  س�ية�تومية

02  

  60الفصل�:. املوضوع

 النص��ص��

  :60الفصل�

 .التصو�ت����مجلس�نواب�الشعب�������وال�يمكن�تفو�ضھ

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

  فائزة�كدو���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�النواب� �مجلس ��� التصو�ت

  .������واليمكن�تفو�ضھ

��سقط� �الناخب�ن، �حقوق و��ماية

�عضو� �غ�� �إذا �تلقائيا العضو�ة

�تر��� �ال�� �الصفة �النواب مجلس

  .��ا

  .و�شمل��ذا�ا��كم�ا��االت��تية

1-� �إذا�إذا �أو �ا��ز�ي �انتمائھ غ��

�السيا���� �للتيار �انتمائھ �عن تخ��

�قوائم� �ضمن �باسمھ �تر�� الذي

  .مستقلة

�للنظام�-2 �طبقا �حز�ھ �من �طرد إذا

�او� �حز�ھ ��� �بھ �املعمول الداخ��

  .القائمة�ال���تر�����ا�

�ضمن�-3 �م���� �من �غّ���صفتھ إذا

قائمة�مستقلة�غ���منتمية���زب�أو�

منتميا���زب�أو�تيار�سيا����وأصبح�

 تيار�سيا���

�الفصل� �إ�� �التالية �الفقرة إضافة

60:  

و��ماية�حقوق�الناخب�ن��سقط�"

�عضو� �غّ�� �إذا �تلقائيا العضو�ة

مجلس�النواب�الصفة�ال���تر���

� �ا��االت�. ��ا �ا��كم ��ذا و�شمل

  :�تية

�إذا�-1 �أو �ا��ز�ي �غ���انتمائھ إذا

�للتّيار�الّسيا���� �انتمائھ �عن �
ّ

تخ�

�ت �قوائم�الذي �ضمن �باسمھ ر��

ة�
ّ
  .مستقل

إذا�طرد�من�حز�ھ�طبقا�للنظام�-2

�أو� �حز�ھ ��� �بھ �املعمول الداخ��

  .القائمة�املستقلة�ال���تر�����ا

3- ... 

  اسكندر�بوعال��

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محمد�ا��امدي

 ر�م�الثايري 

 أيمن�الزوا��

 ا��ديدي�السبو��

 ا��رشو��سعيد�

 سل���سرسوط

 دليلة�بوع�ن

 وسام�ياس�ن

 ال�ش����اللزام

 .محمد�كر�م�كر�فة

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 كمال�السعداوي 

  فرج�بن�حاج�عمر

 �وثر��دغم



  مولدي�ز�دي

  احمد�السا��

  فيصل�ا��دالوي 

  محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

  عمر�الشتوي 

  توميةس�ية�
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  36الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :36الفصل�

حر�ة��جتماع�والتظا�ر�السل���مضمونة،�وتمارس�حسبما�يضبطھ�القانون�من�إجراءات�ال�تمس�من�جو�ر��ذه�

 .ا��ر�ة

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

املتدخل�(اسكندر�بوعال���

 )املق��ح�ص���للدفاع�عن�

�حسبما� �وتمارس �مضمونة �السل�� �والتظا�ر ��جتماع حر�ة

  .يضبطھ�القانون�من�إجراءات�ال�تمس�من�جو�ر��ذه�ا��ر�ة

�ل��ركة� �وا��ر�ة �واستقاللي��ا �ا��امعات �حرمة �الدولة تكفل

 .الطالبية

�إ��� إضافة

 36الفصل�

  أيمن�الزوا�� 

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 بادي�آزاد

 محمد�بن�يوسف�ا��امدي

  سعيد�ا��رشو��

 ا��ديدي�السبو��

 فائزة�الكدو���

 ر�م�الثائري 

 وسام�ياس�ن

 كمال�السعداوي 

 محمد�نجيب�ا��س��

 الفرجا�ي�دغما�ي

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 فيصل�ا��دالوي 

  أحمد�السا��

   محمد�الكراي�ا��ر�ي

  رفيق�التلي��

  سم���بن�عمر

  حظيالنفطي�امل



  س�ية�تومية
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  37الفصل�:. املوضوع

 النص��ص��

  :37الفصل�

�إ�سان �ل�ل �حق �السالمة�. ال��ة �لضمان �الضرور�ة �وتوفر��م�انيات �ال��ية، �والرعاية �الوقاية �الدولة وتكفل

  .وجودة�ا��دمات�ال��ية

وتضمن�ا��ق����التغطية��جتماعية�طبق�ما�. ولذوي�الدخل�املحدودتضمن�الدولة�العالج�املجا�ي�لفاقدي�السند،�

 .ينظمھ�القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ا��ديدي�السبو�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�إ�سان �ل�ل �حق وتكفل�. ال��ة

�ال��ية� �والرعاية �الوقاية الدولة

��وتوف �الضرور�ة�� �م�انيات

لضمان�السالمة�وجودة�ا��دمات�

  .ال��ية

�مواطن�و  ��ل �حق �الدولة تضمن

�و  �ال��ية �الرعاية تتحمل���

�ت �ت�اليف �الوطنية م�ن�املجموعة

�حقوق� �من ��سا��� �ا��ق �ذا

 .��سان

  .37إضافة�فقرة�للفصل�

�مواطن�" ��ل �حق �الدولة تضمن

�وتتحمل� �ال��ية �الرعاية ��

ت�اليف�تام�ن��املجموعة�الوطنية

�حقوق� �من ��سا��� �ا��ق �ذا

 "��سان

  ر�م�الثايري  -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 أيمن�الزوا�� -3

 محمد�بن�يوسف�ا��امدي -4

 فائزة�الكدو��� -5

 سعيد�ا��رشو�� -6

 اسكندر�بوعال�� -7

 إبرا�يم�حامدي -8

 حطاب�ال���ا�ي -9

 �شام�حس��-10

 العمدو�يمراد�-11

 فت���اللطيف-12

 �ش���اللزام-13

 وسام�ياس�ن-14

  احمد�السا��-15

 نور�الدين�املرابطي-16



  مولدي�ز�دي-17

  ا��ب�ب�ال�رقام-18

  رفيق�التلي��-19

  ال�ادي�الشاوش-20

  الفاضل�اللوج-21
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  1الفصل�:. املوضوع

 النص��ص��

 :الفصل��ول 

ة،�ذات�سيادة،��سالم�دي��ا،�والعر�ية�لغ��ا،�وا��م�ور�ة�نظام�اتو�س�
ّ
 .دولة�حّرة،�مستقل

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  محمد�ا��امدي�بن�يوسف -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�ذات� �مستقلة �حرة �دولة تو�س

�واملصدر� �دي��ا ��سالم سيادة

�لغ��ا���سا��� �والعر�ية ل�شر�عا��ا

 .وا��م�ور�ة�نظام�ا

� �عبارة واملصدر��سا����"إضافة

 "ل�شر�عا��ا�إ���الفصل��ول 

  ابرا�يم�ا��امدي -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سعيد�ا��رشو�� -3

 فائزة�كدو��� -4

 ر�م�الثايري  -5

 ا��ديدي�السبو�� -6

 أيمن�الزوا�� -7

 اسكندر�بوعال�� -8

 محمد�نجيب�ا��س�� -9

 كمال�السعداوي  -10

 م���بن�نصر -11

 �شام�بن�جامع -12

 عبدالباسط�بن�الشيخ -13

 احمد�السمي�� -14

  وسام�ياس�ن -15



 �وثر��دغم -16

  محمد�شفيق�زرق�ن -17

  م��وك�ا��ر�زي  -18

  س�ية�تومية -19
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  التوطئة�:املوضوع

 النص��ص��

�من�أجل��ستقالل� �شعبنا �بنضال �من��س�بداداع��ازا ص
ّ
�ا��ّرة،�وتحقيقا� و�ناء�الدولة،�والتخل استجابة�إلرادتھ

�ع���مّر��جيال،� ��برار،�ولت��يات�التو�سي�ن�والتو�سيات �لدماء�ش�دائنا �والكرامة،�ووفاًء أل�داف�ثورة�ا��ر�ة

 وقطعا�مع�الظلم�وا��يف�والفساد،

 مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  محمد�الطا�ر��ال�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�اجل� �من �شعبنا �بنضال اع��ازا

�ستقالل�و�ناء�الدولة�والتخلص�من�

�وتحقيقا� �ا��رة، �إلرادتھ �س�بداد

�ال��� �والكرامة �ا��ر�ة �ثورة أل�داف

� �يوم �شرار��ا د�سم����17انطلقت

�ولت��يات��2010 �بوز�د، �سيدي

�مّر��التو�سي�ن �ع�� والتو�سيات

�وا��يف� �الظلم �مع �وقطعا � �جيال

 والفساد

�الثورة� �اندالع �تار�خ إضافة

�التوطئة� �من ��و�� �الفقرة ��

  .لدستورنا�العظيم

� �شرار��ا�"و�� �اندلعت ال��

� �17يوم �2010د�سم��

  ".�سيدي�بوز�د

�التعر�ف� �يقع �التار�خ و��ذا

�تو�س� �الن �بالثورة ا��قيقي

�الث �من �بالعديد ورات�مرت

�ا��ر�ة� �ألجل ��ل�ا و�انت

�وفاء� �وكذلك والكرامة

 .للش�داء�وا��ر��

  ا��س���البدري  -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سعيد�ا��رشو�� -3

 نف�سة�وفاء�مرزوق  -4

 ا��ديدي�السبو�� -5

 مراد�العمدو�ي -6

 رمضان�الدغما�ي -7

 �شام�حس�� -8

 الناصر�ابرا��� -9

 بية�ا��وادي -10

 محمد�الطا�ر�التلي�� -11

 ال�ش���شمام -12

 فائزة�كدو��� -13

  محمد�ا��امدي -14



 ر�م�الثائري  -15
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  �30عديل�الفصل�:. املوضوع

 النص��ص��

  :30الفصل�

  .حر�ة�الرأي�والفكر�والتعب���و�عالم�وال�شر�مضمونة

  .حقوق�الغ���وسمع��م�وأم��م�و����مال�يمكن�ا��د�من�حر�ة�التعب���و�عالم�وال�شر�إال�بموجب�قانون�يح���

 .ال�يمكن�ممارسة�رقابة�مسبقة�ع����ذه�ا��ر�ات

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ال�ش���شمام -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

حر�ة�الرأي�والفكر�والتعب���و�عالم�

  .وال�شر�مضمونة

� �حر�ة �من �ا��د التعب���اليمكن

�قانون� �بموجب �وال�شر�إال و�عالم

�وأم��م� �الغ���وسمع��م �حقوق يح��

  .و����م

�و��� �باملقدسات �املساس و�حرم

�الكر�م� �والقرآن ��ال�ية الذات

  .والرسول��كرم

�ع��� �مسبقة �رقابة �ممارسة اليمكن

 .�ذه�ا��ر�ات�

  :إضافة

�و��� �باملقدسات �املساس و�جرم

�الك �والقرآن ��ال�ية ر�م�الذات

 .والرسول��كرم

  بية�جوادي -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محسن�الكع�� -3

 محمد�السعيدي -4

 �سمة�ا��با�� -5

 نجيب�مراد -6

 ا��ب�ب�اللوز  -7

 وردة�ال���ي -8

 عبد�الباسط�بن�الشيخ -9

 سناء�ا��داد -10

 م���بن�نصر -11

 م��وك�ا��ر�زي  -12

 اسكندر�بوعال�� -13

 معز�كمون  -14

  محمد�صا���شع��ات -15

 سعيد�ا��رشو�� -16
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  �12عديل�الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  :12الفصل�

�الرشيد� �و�ستغالل �ا���ات، �ب�ن �والتوازن �املستدامة، �والتنمية ��جتماعية، �العدالة �تحقيق �إ�� �الدولة �س��

 .لل��وات�الوطنية

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  انور�مرزو�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�تحقيق�: "12الفصل �ا�� �الدولة �س��

�والتنمية� ��جتماعية، العدالة

�ا���ات،� �ب�ن �والتوازن املستدامة،

�الوطنية� �لل��وات �الرشيد و�ستغالل

�التنمية� �مؤشرات �ا�� �اس�نادا وذلك

 ".واعتمادا�ع���مبدأ�التمي����يجا�ي

  :ـدد12الفصل�عـ

�س���الدولة�ا���تحقيق�العدالة�"

�املستدامة� �والتنمية �جتماعية،

�و�ستغالل� �ا���ات �ب�ن والتوازن

  "الرشيد�للثورات�الوطنية

�التعديل �ا���: مق��ح �جملة اضافة

وذلك�اس�نادا�ا���:"12آخر�الفصل

�ع��� �واعتمادا �التنمية مؤشرات

 ".مبدا�التمي����يجا�ي

  سعد�بوع�ش -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 معز�كمون  -3

 محمد�نزار�قاسم -4

 رمضان�الدغما�ي -5

 م��وك�ا��ر�زي  -6

 فرح�النصي�� -7

 خ��ة�الصغ��ي  -8

 نور�الدين�املرابطي -9

 محمد�صا���شع��ات -10

 محمد�العلوش -11

 ا��ديدي�السبو�� -12

 عبد�الرزاق�ا��لو�� -13

 نجيب�ا��س�� -14

  حسن�رضوان -15

 ابرا�يم�القصاص -16

  فيصل�ا��دالوي  -17

  طارق�العبيدي -18



  حليمة�الق�� -19
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  إضافة�فصل:. املوضوع

  ا��قوق�وا��ر�ات: الباب

  94الفصل��قبل: املوقع�املق��ح

 .تتع�د�ا���ومة�وتل��م�بتوجيھ��س�ثمار����القطاع�العمومي�بما�يخدم�الصا���العام: نص�الفصل�املق��ح

 

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  املق��حأ��اب�

  محمد�صا���شع��ات محمد�نزار�قاسم 

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  ا��س���البدري  مولدي�ز�دي 

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 فت���اللطيف منصف�الشار�ي 

 أنور�مرزو�� شكري�العرفاوي  

 كمال�السعداوي  طارق�بوغز�ز 

 إبرا�يم�حامدي ياس�نوسام� 

 ا��ب�ب�ال�رقام حسن�رضوا�ي 

 محمد�نجيب�حس�� س����الدردوري 

 أحمد�السا�� نور�الدين�املرابطي 

 ر�يعة�نجالوي  حنان�السا��� 

 عبد�اللطيف�عبيد محمد�العلوش 

 محمد�املنذر�بن�رحال سالف�القسنطي�� 

 عبد�الرزاق�ا��لو�� �الة�ا��امي 

 كمون �معز  �ش���اللزام 

 رمضان�الدعما�ي من��ة�عمري  
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  43الفصل�:املوضوع

 النص��ص��

  :43الفصل�

  .ا��ق����املاء�مضمون 

 .املحافظة�ع���املاء�وترشيد�استغاللھ�واجب�ع���الدولة�واملجتمع

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  محمد�صا���شع��ات -1

 )للدفاع�عن�املق��حاملتدخل��ص���(

�مضمون�وتل��م�الدولة� ا��ق����املاء

بإدارة�املرافق��ساسية�لتوز�ع�املياه�

��يا�ل� �ع�� �للمواطن والك�ر�اء

�قابلة� �غ�� �ل�ا �تا�عة وشب�ات

 للتفو�ت

  :الفصل��ص��

  .ا��ق����املاء�مضمون 

  :�ضافة����التعديل

�املرافق� �بإدارة �الدولة وتل��م

� �لتوز�ع املياه��ساسية

��يا�ل� �ع�� �للمواطن والك�ر�اء

�قابلة� �غ�� �ل�ا �تا�عة وشب�ات

 .للتفو�ت

  معز�كمون  -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محمد�نزار�قاسم -3

 انور�مرزو�� -4

 ا��س���بدري  -5

 طارق�بوعز�ز -6

 نف�سة�وفاء�املرزو�� -7

 �شام�بن�جامع -8

 سامية�حمودة�عبّو  -9

 من��ة�عمري -10

 حاتم�الكال��-11

 وسام�ياس�ن-12

 محمد�املنذر�بن�رحال-13

 محمد�العلوش-14

  سعدبوع�ش�-15
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  إضافة�فصل:. املوضوع

  ا��ماعات�املحلية: الباب

  139ي���الفصل�: املوقع�املق��ح

  : نص�الفصل�املق��ح

  :سنة�وذلك�قصد�20تنمو�ة�ملدة����إطار�التنمية�يقع�تمك�ن�ا���ات�الداخلية�من�امتيازات�

  تحقيق�التوازن�ا���وي �-

  الت�افؤ����الفرص��-

  .توز�ع�خ��ات�البالد�ع���أساس�العدالة�واملساواة�-

  2011جانفي��14تدارك���مال�لسنوات�ما�قبل��-

  .إحداث�فرص�العمل�-

  تث�يت�املواطن�بج�تھ�-

 تخفيف�عبء�ال��وح�-

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  رمضان�الدغما�ي نور�الدين�املرابطي 

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  معز�كمون  ر�يعة�النجالوي  

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 أنور�مرزو�� مولدي�ز�دي 

 محمد�نزار�قاسم طارق�بوعز�ز 

 فرح�النصي�� ابرا�يم�قصاص 

 فيصل�ا��دوالي الفاضل�الوج 

 كمال�السعداوي  فت���اللطيف 

 �شام�حس�� حسن�رضوا�ي 

 سعد�بوع�ش رفيق�التلي�� 

 محمد�العلوش محمد�نجيب�ا��س�� 

 شكري�العرفاوي  فرح�بحاج�عمر 

 منصف�الشار�ي محمد�صا���شع��ات 

 ا��س���بدري  ع���ا��و��� 

 وسام�ياس�ن حاتم�الكال�� 



 ا��ب�ب��رقام عبد�الرزاق�ا��لو�� 

12  

   44الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

  :44الفصل�

 . ا��ق����ب�ئة�سليمة�ومتوازنة�مضمون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  معز�كمون  -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�ومتوازنة� �سليمة �ب�ئة ��� ا��ق

 ".تضمن�التنمية�املستديمة

سليمة�ا��ق����ب�ئة�: 44الفصل

  .ومتوازنة�مضمون 

  :مق��ح�التعديل

� ��لمة " مضمون "حذف

�التالية� �بالعبارة و�عو�ض�ا

 ".تضمن�التنمية�املستديمة"

  انور�مرزو�� -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محمد�نزار�قاسم -3

 رمضان�الدغما�ي -4

 سعد�بوع�ش -5

 محمد�العلوش -6

 ابرا�يم�حامدي -7

 وسام�ياس�ن -8

 العرفاوي �شكري  -9

 طارق�بوعز�ز-10

 منصف�الشار�ي-11

 ا��س���بدري -12

 محمد�صا���شع��ات-13

 فيصل�ا��دالوي -14

  احمد�السا��-15
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  إضافة�فصل :املوضوع

  ال�يئات�الدستور�ة: الباب

  ب�ن�القسم�الرا�ع�والقسم�ا��امس: املوقع�املق��ح

  :والبحث�العل���املجلس��ع���لل��بية�والت�و�ن

يتو���املجلس�إبداء�الرأي����السياسات�العمومية�والقضايا�الوطنية�ال�����م�ال��بية�والت�و�ن�والبحث�العل���كما�

��س�شار�املجلس� �واملقار�ات �وا��يارات �وال��امج �النتائج �حيث �من �والت�و��ية �ال��بو�ة �املنظومة �أداء �تقييم يتو��

 .املتصلة�بمجال�اختصاصھوجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�

 

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  عبد�السالم�شعبان منال�قادري  ن�يلة�العسكري 

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  �يثم�بلقاسم حسناء�مرسيط بية�جوادي

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 نوفل�الغر��� دليلة�بوع�ن 

 �ز�ر�الشم�� سليمان��الل 

 نف�سة�وفاء�مرزوق  م��وك�ا��ر�زي  

 شكري�القسط�� م���بن�نصر 

 محمد�كحيلة وسام�ياس�ن 

 ر�م�الثايري  �شام�بن�جامع 

 محمد�بن�يوسف�ا��امدي كمال�السعداوي  

 جمال�الطو�ر رفيق�التلي�� 

 جالل�فرحات فائزة�كدو��� 

 أنور�مرزو�� نزار�مخلو�� 

 س����الدردوري محمد�ع���نصري  

 الناصر�ابرا��� سعاد�عبد�الرحيم 

 أزاد�بادي عبد�اللطيف�عبيد 
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   32الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :32الفصل�

  .ا��ر�ات���اديمية�وحر�ة�البحث�العل���مضمونة

 .توفر�الدولة��م�انيات�الالزمة�لتطو�ر�البحث�العل���والتكنولو��

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

  فيصل�ا��دالوي  -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�البحث� �وحر�ة ���اديمية ا��ر�ات

�يضبطھ� �ما �طبق �مضمونة العل��

��م�انيات�� �الدولة �توفر القانون

�العل��� �البحث �لتطو�ر الالزمة

 .والتكنولو��

  :�عديل�الفقرة��و��

� ���اديمية وحر�ة�ا��ر�ات

البحث�العل���مضمونة�طبق�

 .ما�يضبطھ�القانون 

  ازاد�بادي -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 اسكندر�بوعال�� -3

 سعد�بوع�ش -4

 وسام�ياس�ن -5

 انور�مرزو�� -6

  حافظ��سود -7

 كمال�السعداوي  -8

 ع���حو��� -9

 عبد�الرزاق�ا��لو�� -10

 منصف�الشار�ي-11

 العرفاوي شكري�-12

 أيمن�الزوا��-13

 �ش���اللزام-14

 ا��ب�ب�اللوز -15
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  إضافة�فصل: املوضوع

  السلطة�القضائية: الباب

  و�تقدم�القسم��ول �102ي���الفصل�: املوقع�املق��ح

  : نص�الفصل�املق��ح

� �ا��قوق �عن �والدفاع �العدل �إقامة ��� ��شارك �مستقلة �حرة �م�نة �بالضمانات�املحاماة �املحامي �يتمتع وا��ر�ات

 القانونية�ال���تكفل�حمايتھ�وتمكنھ�من�تأدية�م�امھ

 

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  فيصل�ا��دالوي  عبد�الرزاق�ا��لو�� سليمان��الل

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  فر�دة�العبيدي محمد�نجيب�ا��س�� 

 )�ص���عند�ا��اجةمعوض�املتدخل�(

 أحمد�السا�� لطيفة�حبا��� 

 سم���بن�عمر سناء�مرس�� 

 عمر�الشتوي  �لثوم�بدر�الدين 

 �شام�بن�جامع العر�ي�عبيد 

 ع���فارس حنان�السا��� 

 صا��ة�بن�عا�شة وسام�ياس�ن 

 محمد�نزار�قاسم أزاد�بادي 

 محمد�كر�م�كر�فة طارق�بوعز�ز 

 العبيديطارق� منصف�الشار�ي 

 سامية�حمودة�عبو �ش���النفزي  

 محمد�قحب�ش جمال�القرقوري 

 رابح�ا��رايفي خليد�با��اج 

 عبد�العز�ز�شعبان فرح�النصي�� 
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   108الفصل�:.وضوعامل

 النص��ص��

  :108الفصل�

 .موجب�قانو�يتصدر��ح�ام�وتنفذ�باسم�الشعب،�و���ر��متناع�عن�تنفيذ�ا�أو��عطيل�تنفيذ�ا�دون�

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  فيصل�ا��دالوي  -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�الشعب،� �باسم �وتنفذ تصدر��ح�ام

�او� �تنفيذ�ا �عن ��متناع و���ر

 �عطيل�تنفيذ�ا�دون�إذن�قضا�ي

�موجب� �دون �عبارة �غي��

� ��عبارة �إذن�"قانو�ي دون

  ازاد�بادي -2 "قضا�ي

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 طارق�بوعز�ز -3

 احمد�السا�� -4

 الكراي�الـجر�ي�مدمح -5

 رفيق�التلي�� -6

  �ش���النفزي  -7

 ا��ب�ب�ال�رقام -8

 �يثم�بلقاسم -9

 عبد�السالم�شعبان -10

 وسام�ياس�ن-10

 عبد�الرزاق�ا��لو��-11

 انور�مرزو��-12

 محمد�صا���شع��ات-13

 محمد�نزار�قاسم-14
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  132الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :132الفصل�

�للصالحيات� �مالئمة �املوارد ��ذه �وت�ون �املركز�ة، �السلطة �من �إل��ا �محالة �وموارد �ذاتية، �موارد �املحلية ل��ماعات

  .املسندة�إل��ا�قانونا

  .السلطة�املركز�ة�إ���ا��ماعات�املحلية،�ي�ون�مق��نا�بما�يناسبھ�من�موارد�ل�إحداث�لصالحيات�أو�نقل�ل�ا�من�

 .يتم�تحديد�النظام�املا���ل��ماعات�املحلية�بمقت����القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  فيصل�ا��دالوي  -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

� �املحلية �ذاتية�ل��ماعات موارد

�السلطة� �من �إل��ا �محالة وموارد

�مالئمة� �املوارد ��ذه �وت�ون املركز�ة

  .للصالحيات�املسندة�إل��ا�قانونا

�ل�ا� �نقل �أو �لصالحيات �إحداث �ل

�ا��ماعات� �إ�� �املركز�ة �السلطة من

املحلية�ي�ون�مق��نا�بما�يناسبھ�من�

  .موارد

تخصص��سبة�من�املداخيل�املتأتية�

�ال��و �استغالل �الباطنية�من ات

�يتم� �ا���و�ة �بالتنمية لل��وض

�ل��ماعات� �املا�� �النظام تحديد

 .املحلية�بمقت����القانون 

�املداخيل� �من ��سبة تخصص

�ال��وات� �استغالل �من املتأتية

�بالتنمية� �لل��وض الباطنية

 .ا���و�ة

  عبد�السالم�شعبان -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 شكري�العرفاوي  -3

 ياس�نوسام� -4

 سعد�بوع�ش -5

 محمد�العلوش -6

  معز�كمون  -7

 محمد�نزار�قاسم -8

 رمضان�الدغما�ي -9

 انور�مرزو�� -10

 ا��س���بدري  -11

 املنصف�شيخ�روحھ-12

 شكري�القسط��-13

 سليمان��الل�-14

 محمد�الصغ��-15

  الز�رة�صميدة-16

  حسن�الرضوا�ي-17

  عبد�اللطيف�عبيد -18

  طارق�العبيدي -19



  نور�الدين�مرابطي -20

  نجيب�مراد -21

  عبد�ا��ليم�الزواري  -22

  يامينة�الزغالمي-23

  خ��ة�الصغ��ي  -24

  حليمة�الق�� -25

  خاليد�ب��اج -26

  فرح�النصي�� -27

  �ش���اللزام -28

  صالح�الدين�الل�يبة -29

  ع���فارس -30

  منية�القصري  -31

  كمال�عمار -32

  كمال�بن�رمضان -33

  جامع�شام�بن� -34

  محمد�املنذر�بن�الرحال -35

  رفيق�التلي��� -36
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  ـدد29الفصل�عـ:.املوضوع

 النص��ص��

  :29الفصل�

  .ل�ل����ن�ا��ق����معاملة�إ�سانية�تحفظ�كرامتھ

���� �وإدماجھ �ال���ن �تأ�يل �إعادة �ع�� �و�عمل ��سرة، �مص��ة �ل��ر�ة �السالبة �العقو�ات �تنفيذ ��� �الدولة ترا��

 .املجتمع

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح



  محمد�العلوش -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

ل�ل����ن�ا��ق����معاملة�إ�سانية�

���� �الدولة �ترا�� �كرامتھ تحفظ

�ل��ر�ة� �السالبة �العقو�ات تنفيذ

�إعادة� �ع�� �و�عمل ��سرة مص��ة

  .تأ�يل�ال���ن�وإدماجھ����املجتمع

�صاح��ا� �بال��ن �العقو�ة �تحرم ال

�سالف� �ممارسة �إ�� �العودة من

 .�شاطھ�امل���إال�بحكم�قضا�ي

  : 29إضافة�فقرة����آخر�الفصل

�بال��ن� �العقو�ة �تحرم ال

�ممارسة� �إ�� �العودة �من صاح��ا

�بحكم� �إال �امل�� ��شاطھ سالف

 قضا�ي

  ع���ا��و��� -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 بوع�شسعد� -3

 معز�كمون  -4

 محمد�نزار�قاسم -5

 رمضان�الدغما�ي -6

  انور�مرزو�� -7

 عبد�الرزاق�ا��لو�� -8

 عبد�العز�ز�شعبان -9

 منصف�الشار�ي -10

 حنان�السا���-11

 سامية�حمودة�عبو-12

 رفيق�التلي��-13

 حسناء�مرسيط-14

 نف�سة�وفاء�املرزو��-15
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   46الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :46الفصل�

  .حق�الطفل�ع���أبو�ھ�وع���الدولة�ضمان�الكرامة�وال��ة�والرعاية�وال��بية�والتعليم

 .من�غ���تمي���وفق�املص��ة�الفض���للطفل ع���الدولة�توف����ل�أنواع�ا��ماية���ميع��طفال

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

حق�الطفل�ع���أبو�ھ�أو��افليھ�وع���  توميةس�ية� -1 � �عبارة ��افليھ"إضافة " أو



�وال��ة� )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح( �الكرامة �ضمان الدولة

ع���الدولة�. والرعاية�وال��بية�والتعليم

���ميع� �ا��ماية �أنواع ��ل توف��

�املص��ة� �غ���تمي���وفق �من �طفال

 الفض���للطفل

�ا��ملة ��� �و����مباشرة

  محمد�الطا�رتلي�� -2 "أبو�ھ"وتحديدا��عد�عبارة�

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 جمال�بو��اجة -3

 خليد�ب��اج -4

 فرح�النصي�� -5

 محمد�الصغ�� -6

  سليمان��الل� -7

 عبد�اللطيف�عبيد -8

 ايمن�الزوا�� -9

 سعيد�ا��رشو�� -10

 اسكندر�بوعال�� -11

 ر�م�الثائري  -12

 الكدو����فائزة -13

 محمد�بن�يوسف�ا��امدي -14

 انور�مرزو�� -15
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  إضافة�فصل :املوضوع

  ال�يئات�الدستور�ة: الباب

  126والرا�ع��125ب�ن�القسم�الثالث�: املوقع�املق��ح

  :املجلس��ع���لل��رة: نص�الفصل�املق��ح

التو�سي�ن�با��ارج�لغاية�حماية�حقوق�م��يئة�م�م��ا�إبداء�الرأي�حول�سياسات�الدولة�املتعلقة��شؤون�املواطن�ن�

�لتعز�ز� �وكذلك ��ستقبال، �بلدان ��� �العمل ���ا �ا��اري �والقوان�ن �الدو��، �التعاون �إطار�اح��ام ��� ومصا���م،

  العالقات�والروابط�مع�ال�و�ة�الوطنية

  .ل��رةكما�تتو����ذه�ال�يئة�تقييم�أداء�املنظمات�واملؤسسات�واملؤسسات�العمومية�ذات�الصلة�با

 .�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

 

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح



  �ش���النفزي  محمد�نجيب�ا��س�� محمد�كراي�ا��ر�ي

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  دليلھ�بية سم���بن�عمر 

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 عبد�الستار�الضيفي زرق�ن�محمد�شفيق 

 م��وكة�مبارك نور�الدين�املرابطي 

  نورة�بن�حس�ن  سامية�عبو 

 فت���العيادي من���الرحوي  

 عامر�العر�ض أحمد�السا�� 

 ا��ديدي�السبو�� سعيد�ا��رشو�� 

 محرز�ة�العبيدي محمد�العلوش 

 محمد�زر�ق فيصل�ا��دالوي  

 املصدعإقبال� محمود�البارودي 

 أيمن�الزوا�� محمد�املنذر�بن�رحال 

 العر�ي�عبيد طارق�العبيدي 

 عمر�الشتوي  د�بوع�شسع 

 املنصف�شيخ�روحھ ا��ب�ب�ال�رقام 
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  إضافة�فصل:. املوضوع

  ا��قوق�ا��ر�ات: الباب

  �39عد�الفصل�: املوقع�املق��ح

  :فصل�جديد: نص�الفصل�املق��ح

 .و�عمل�الدولة�ع���ضمانھالسكن�الالئق�حق�ل�ل�مواطن�

 

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  �شام�حس�� إبرا�يم�حامدي 

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  مراد�العمدو�ي كمال�السعداوي  

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(



 ال�ادي�الشاوش ا��ديدي�السبو�� 

 الفاضل�الوج ر�م�الثائري  

 ا��س���البدري  يوسف�ا��امدي�محمد 

 معز�كمون  شسعد�بو�ع� 

 محمد�العلوش محمد�صا���شع��ات 

 منصف�الشار�ي من���الرحوي  

 شكري�العرفاوي  فؤاد�ثامر 

 طارق�بوعز�ز محمد�كحيلة 

 محمد�نزار�قاسم ر�يعة�النجالوي  

 رمضان�الدغما�ي رفيق�التلي�� 

 فت���اللطيف مولدي�الز�دي 

 حطاب�ال���ا�ي السا��أحمد� 

 سعيد�ا��رشو��  الناصر�ابرا��� 
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  39الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :39الفصل�

 .العمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ�الدولة�التداب���الضرور�ة�لضمانھ����ظروف�الئقة�وعادلة

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  "غ���منت��"�شام�حس�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  :39الفصل

العمل�الالئق�حق�ل�ل�مواطن،وتتخذ�

���� �لضمانھ �التداب���الضرور�ة الدولة

 .ظروف�الئقة�وعادلة

� ��لمة ���ق�"إضافة الئق

 "العمل

  مراد�العمدو�ي -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 حطاب�ال���ا�ي -3

 سعيد�ا��رشو�� -4

 كدو���فائزة� -5



 فيصل�ا��دالوي  -6

  معز�كمون  -7

 شكري�العرفاوي  -8

 محمد�العلوش -9

 سعد�بوع�ش -10

 ر�م�الثايري  -11

 محمد�بن�يوسف�ا��امي -12

 الفاضل�الوج -13

 ال�ادي�الشاوش -14

 محمد�كر�م�كر�فة -15
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  6الفصل��:املوضوع

 نص��ص��ال

  : 6فصل�ال

� �املعتقد ���ر�ة ��افلة �للدين، �راعية ���ياد�الدولة �ضامنة �للمقدسات، �حامية �الشعائر�الدي�ية، والضم���وممارسة

 .املساجد�ودور�العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

الدولة�راعية�للدين��افلة���ر�ة�املعتقد� وسام�ياس�ن�

حامية�للمقدسات�ضامنة���ياد�

العبادة�عن�التوظيف�املساجد�و�دور�

 .ا��ز�ي

الدولة�راعية�للدين��افلة���ر�ة�

ارسة�الشعائر�ماملعتقد�و�الضم���و�م

الدي�ية�حامية�للمقدسات�ضامنة�

د�املساجد�و�دور�العبادة�عن���يا

   .يف�ا��ز�يالتوظ

و�الضم���و�ممارسة�الشعائر��:حذف

 الدي�ية�

 ابرا�يم�حامدي

 طارق�بوعز�ز�

 قاسممحمد�نزار�

 رمضان�الدغما�ي

 أنور�مرزو���

 سعد�بوع�ش

 شمحمد�العلو 



 معز�كمون 

 فيصل�ا��دالوي 

 منصف�الشار��

 �شام�بن�جامع

 كمال�السعداوي 

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 اسكندر�بوعال��
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  39الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  :39الفصل�

 .الدولة�التداب���الضرور�ة�لضمانھ����ظروف�الئقة�وعادلة�العمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  39الفصل� وسام�ياس�ن

و����ل�ل�مواطنالعمل�حق�أسا��

تتخذ�الدولة��ل�التداب���

���ظروف��ھالضرور�ة�لضمان

مبدأ��راعاةالئقة��و�عادلة�مع�م

 .ت�افؤ�الفرص

   39الفصل�

العمل�حق�ل�ل�مواطن�و�تتخذ�

�ھالدولة�التداب���الضرور�ة�لضمان

   .���ظروف�الئقة�وعادلة

  أسا�����:اضافة

  :ضافة����آخر�الفصلوإ

 ة�مبدأ�ت�افؤ�الفرصمع�مراعا�

 أنور�مرزو��

 محمد�نزار�قاسم

 رمضان�الدغما�ي

 معز�كمون 

 طارق�بوعز�ز

 منصفالشار�ي

 املحطيالنفطي�

 �شام�بن�جامع

 �رقامالا��ب�ب�

 �ش���النفزي 

 رابطينور�الدين�امل

 ا��س���محمد�نجيب



 عبد�الستار�الصيفي

 عبد�السالم�شعبان
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   73الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  : 73الفصل�

  .الوالدة،�دينھ��سالم�ال�����ملنصب�رئ�س�ا��م�ور�ة�حق�ل�ل�ناخبة�أو�ناخب�تو�����ا���سية�منذ

�العمر�أر�ع�ن�سنة�ع��� �من �ش��ط����امل�����يوم�تقديم�تر��ھ�أن�ي�ون�غ���حامل����سية�أخرى�و�الغا

  .�قل�وخمسا�وسبع�ن�سنة�ع����ك��

�املحلية� �ا��ماعات �مجالس �أو�رؤساء �الشعب �نواب �مجلس �أعضاء �من �عدد �قبل �من �امل���� �تزكية �ش��ط

 .الناخب�ن�املرسم�ن�حسبما�يضبطھ�القانون��نتخا�ياملنتخبة�أو�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�ش��ط����امل�����يوم�تقديم�"  طارق�بوعز�ز�

��ھ�أن�ي�ون�غ���حامل����سية�تر 

و��او�بالغا�من�العمر�خمس�أخرى 

ثالث�ن�سنة�ع����قل�وخمسا�و�

 "سبع�ن�سنة�ع����ك��

  الفقرة�الثانية�

  موضوع�التعديل�

تحديد�السن�الدنيا�و�

  السن�القصوى�

لل�����لرئاسة�

 ا��م�ور�ة�

 منصف�الشار�ي

 ر��شأحمد�امل

 انور�املرزو��

 وسام�ياس�ن

 رمضان�الدغما�ي

 معز�كمون�

 محمد�نزار�قاسم

 د�بوع�شسع

 فيصل�ا��دالوي 

 �شام�بن�جامع

 ع��اتمحمد�صا���ش



 مولدي�ز�دي�

 ابرا�يم�حامدي

 محمد�نجيب�ا��س��
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  133الفصل��:املوضوع

  النص��ص��

  :133الفصل�

� �و�اعتماد �التضامن �ملبدإ �تكر�سا �املحلية �ل��ماعات �إضافية �بتوف���موارد �املركز�ة �السلطة �ال�سو�ة�تتكفل آلية

  .والتعديل

 .�عمل�السلطة�املركز�ة�ع���بلوغ�الت�افؤ�ب�ن�املوارد�و�عباء�املحلية

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

تتكفل�السلطة�املركز�ة�بتوفر�موارد� سعد�بوع�ش

�إا�ملبدإضافية�ل��ماعات�املحلية�تكر�س

سو�ة�و��التضامن�و�باعتماد�آلية�ال

   .التعديل

و�تضمن�السلطة�املركز�ة�ل��ماعات�

املحلية��سبة�مائو�ة�من�موارد�ال��وة�

  .ا���و�ة�يضبط�بقانون 

�عمل�السلطة�املركز�ة�ع���بلوغ�الت�افؤ�

 .عباء�املحليةب�ن�املوارد�و�� 

ل�السلطة�املركز�ة�بتوف���تتكف

ة�ل��ماعات�املحلية�يضافموارد�إ

و�باعتماد�ا�ملبدأ�التضامن��ستكر 

  .و�التعديل�سو�ة�آلية�ال

ع���بلوغ���عمل�السلطة�املركز�ة

 .عباء�املحليةالت�افؤ�ب�ن�املوارد�و� 

 معز�كمون 

 شمحمد�العلو 

 محمد�نزار�قاسم

 رمضان�الدغما�ي

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 أنور�مرزو��

 �ر�زي م��وك�ا�

 فارسع���

 فيصل�ا��دالوي 

 ع��اتشمحمد�صا���

 ع���ا��و���

 رفيق�التلي��



  يمان��اللسل

 ي�منصف�الشار 
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  �الفقرة��و�: التوطئة :املوضوع

 النص��ص��

  نحن�نواَب�الشعب�التو����،�أعضاَء�املجلس�الوط���التأس����،�

� �من ص
ّ
�والتخل �الدولة، �و�ناء ��ستقالل �أجل �من �شعبنا �بنضال �ا��ّرة،� �س�بداداع��ازا �إلرادتھ استجابة

وتحقيقا�أل�داف�ثورة�ا��ر�ة�والكرامة،�ووفاًء�لدماء�ش�دائنا��برار،�ولت��يات�التو�سي�ن�والتو�سيات�ع���

 مّر��جيال،�وقطعا�مع�الظلم�وا��يف�والفساد،

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

عضاء�املجلس�الشعب�التو�����أ�نحن�نواب سعد�بوع�ش

����اع��از�بنضال�شعبنا�و�الوط���التأس�

 ... لالستقالل�و�بناء�الدولةتكر�سا�

نحن�نواب�الشعب�

ء�املجلس�عضاالتو�����أ

الوط���التأس�����اع��ازا�

جل�أبنضال�شعبنا�من�

 �ستقالل�و�ناء�الدولة

 معز�كمون�

 مولدي�ز�دي

 وسام�ياس�ن

 قاسممحمد�نزار�

 رمضان�الدغما�ي

 انور�مرزو��

 فيصل�ا��دالوي 

 ر�يعة�النجالوي 

 شكري�العرفاوي 

 الطا�ر��ميلة

 �حاتم�الكال�

 طارق�بوعز�ز�



 ي�منصف�الشار 

 محمد�العلوش
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  4الفصل�عدد��:املوضوع

 النص��ص��

بھ�نجم�أحمر�ذو�خمسة�أشعة�يحيط�بھ��الل�أحمر��علم�ا��م�ور�ة�التو�سية�أحمر،�يتوسطھ�قرص�أبيض

 .حسبما�يضبطھ�القانون 

 .و�ضبط�بقانون " حماة�ا����"ال�شيد�الرس���ل��م�ور�ة�التو�سية��و�

 ."حر�ة،�كرامة،�عدالة،��نظام"شعار�ا��م�ور�ة�التو�سية��و�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ا��م�ور�ة�التو�سية�أحمر��علم سعد�بوع�ش

ھ�قرص�أبيض�بھ�نجم�أحمر�يتوسط

شعة�يحيط�بھ��الل�من�ذو�خمسة�أ

  .اليم�ن

ور�ة�التو�سية�ال�شيد�الرس���ل��م�

   .ضبط�بقانون و�" حماة�ا����"�و�

حر�ة،��"شعار�ا��م�ور�ة�التو�سية��و�

 ."نظام،�عدالة

علم�ا��م�ور�ة�

التو�سية�أحمر�

ھ�قرص�أبيض�يتوسط

أحمر�ذو�بھ�نجم�

شعة�يحيط�خمسة�أ

بھ��الل�أحمر�حسبما�

  يضبطھ�القانون 

ال�شيد�الرس���

ل��م�ور�ة�التو�سية�

و�" حماة�ا����"�و�

  قانون�بيضبط�

شعار�ا��م�ور�ة�

التو�سية��و�حر�ة،�

 . نظام�،كرامة،�عدالة

 معز�كمون 

 شمحمد�العلو 

 محمد�نزار�قاسم

 رمضان�الدغما�ي

 انور�مرزو��

 شكري�العرفاوي 

 ي�منصف�الشار 

 طارق�بوعز�ز

 مراد�العمدو�ي

 �شام�حس��

 حاتم�الكال��

 وسام�ياس�ن



 فيصل�ا��دالوي 

 �شام�بن�جامع
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   10صل�الف: املوضوع

 النص��ص��

  .أداء�الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�وفق�نظام�عادل�ومنصف

تضع�الدولة��ليات�الكفيلة�بضمان�استخالص�الضر�بة،�واملسا�مة����الت�اليف�العامة،�وحسن�التصرف�

 . ���املال�العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

الت�اليف�داء�الضر�بة�و�تحمل�أ فيصل�ا��دالوي 

العامة�واجب�وفق�نظام�يرتكز�ع���

  .مبدأ�املساواة�و�العدالة�ا��بائية

الكفيلة�بضمان�ليات�تضع�الدولة��

املسا�مة����استخالص�الضر�بة�و 

حسن�التصرف����،�و الت�اليف�العامة

و�منع�الفساد�و�مقامة��،املال�العمومي

 .ال��رب�و�الغش�ا��با�ي

  :�عديل�الفقرة��و��

تحمل�ر�بة�و أداء�الض

الت�اليف�العامة�

واجب�وفق�نظام�

جبا�ي�يرتكز�ع���مبدأ�

العدالة�املساواة�و 

 .ا��بائية

 طارق�بوعز�ز�

 سعد�بوع�ش

 شمحمد�العلو 

 ابرا�يم�القصاص�

 رفيق�التلي��

 د�السا��احم

 مولدي�ز�دي

 حاتم�الكال��

 محمد�كر�م�كر�فة

 عبيدالعر�ي�

 الزوا��من�أي

 طحسناء�مرسي

 فائزة�كدو���



  محمد�بن�يوسف�ا��امدي

  فؤاد�ثامر

 جمال�الطو�ر
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   127الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

�وم�افحتھ� �الفساد �ومنع �الرشيدة �ا��وكمة �سياسات ��� �الفساد �وم�افحة �الرشيدة �ا��وكمة ��يئة �س�م

  . ومتا�عة�تنفيذ�ا�و�شر�ثقاف��ا،�و�عّزز�مبادئ�الشفافية�وال��ا�ة�واملساءلة

  . نيةتتو���ال�يئة�رصد�حاالت�الفساد����القطاع�ن�العام�وا��اص،�والتحقيق�ف��ا،�وإحال��ا�ع���ا���ات�املع

  . �س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

  . لل�يئة�أن�تبدي�رأ��ا����النصوص�ال��تي�ية�العامة�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

تت�ون�ال�يئة�من�أعضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�مّد��ا�

 .ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�نسّت�سنوات�و�جّدد�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�س�م��يئة�ا��وكمة�الرشيدة� فيصل�ا��دالوي 

 اتس�افحة�الفساد����سيامو 

اد�و�ا��وكمة�الرشيدة�و�منع�الفس

�شر�م�افحتھ�و�متا�عة�تنفيذ�ا�و 

و��عزز�مبادئ�الشفافية�و��.ثقاف��ا

تتو���ال�يئة�رصد��.ال��ا�ة�و�املساءلة

حاالت�الفساد����القطاعي�ن�العام�و�

ق�م��ا�ا��اص�و�التق����ف��ا�و�التحق

  .املعنية�حال��ا�ع���ا���اتوإ

�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�

�.�االقوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص

��ا����النصوص�أن�تبدي�ر ألل�يئة�

�تي�ية�العامة�املتصلة�بمجال�ال�

: �عديل�الفقرة�الثانية

د�تتو���ال�يئة�رص

الت�الفساد����اح

القطاعي�ن�العام�

ق����ا��اص�و�التو 

ق�م��ا�ف��ا�و�التحق

حال��ا�ع���ا���ات�وإ

 املعنية�

 نور�الدين�املرابطي

 �ش���النفزي 

 نورة�بن�حسن

 طارق�بوعز�ز

 سعد�بوع�ش

 شمحمد�العلو 

 ابرا�يم�القصاص

 رفيق�التلي��

 ي ز م��وكة�ا��ر�

 ع���ا��و���



   .اختصاص�ا م���بن�نصر

عضاء�مستقل�ن�تت�ون�ال�يئة�من�أ

محايدين�من�ذوي�الكفاءة�و�ال��ا�ة�

يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�مد��ا�

عضا��ا�ثلث�أست�سنوات�و�يجدد�

 .�ل�س�ت�ن

 احمد�السا��

 مولدي�ز�دي

  حاتم�الكال��

 جمال�طو�ر
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  51الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

  .يتمتع�مجلس�نواب�الشعب�باالستقاللية��دار�ة�واملالية����إطار�م��انية�الدولة

  .يضبط�مجلس�نواب�الشعب�نظامھ�الداخ���و�صادق�عليھ�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ

 .ال�شر�ة�واملادية�الالزمة���سن�أداء�النائب�مل�امھتضع�الدولة�ع���ذمة�املجلس�املوارد�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الشعب� سم���بن�عمر �نواب �مجلس يتمتع

�إطار� ��� �واملالية ��دار�ة باالستقاللية

  .م��انية�الدولة

�نظامھ� �الشعب �نواب �مجلس يضبط

�باألغلبية� �عليھ �و�صادق الداخ��

  .املطلقة�ألعضائھ

�املوارد� �املجلس �ذمة �ع�� �الدولة تضع

�أداء� ���سن �الالزمة �واملادية ال�شر�ة

  .النائب�مل�امھ

بامل�ام�ال����و�ل��م�النائب�بالقيام" 

��م�با��ضور�جل�ا�كما�يلانتخب�من�أ

���ال��ان�و����ا��لسات�العامة�و

 "باملشاركة����التصو�ت

�4إضافة�فقرة�

التنصيص� 51للفصل�

 ع���واجبات�النائب
 �يثم�بلقاسم

 محمد�نجيب�ا��س��

 يفيعبد�الستار�الض

 عبد�السالم�شعبان

 ازاد�بادي

 فيصل�ا��دالوي 

 ا��ب�ب��رقام

 اسكندر�بوعال��

 وسام�ياس�ن�

 ع��اتشمحمد�صا���

 س����الدردوري

 �ش���نفزي 



 ا��ر�ي محمد�الكراي

  اللوز ا��ب�ب�

  ���النفطي�املح

 نجيب�مراد�
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  109الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

يت�ّون�املجلس��ع���للقضاء�من�أر�عة��يا�ل����مجلس�القضاء�العد��،�ومجلس�القضاء��داري،�ومجلس�

  .القضاء�املا��،�و�يئة�املجالس�القضائية

أغل��م�منتخبون�وقضاة�معين�ن�بالصفة�و���النصف�ي��كب��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل����نصفھ�من�قضاة�

  .املتبقي�من�غ���القضاة

  .ي�تخب�املجلس��ع���للقضاء�رئ�سا�لھ�من�ب�ن�أعضائھ�من�القضاة��ع���رتبة

 .يضبط�القانون�اختصاص��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل��ر�عة،�وتركي�تھ،�وتنظيمھ،�و�جراءات�املتبعة�أمامھ

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

إضافة�العبارات�التالية����آخر� - سم���بن�عمر

��عضاءو�باشر�: " 109من�الفصل��2الفقرة�

املنتخبون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�مد��ا�ست�

 "سنوات

" املجلس��ع���للقضاء"�غي��� -

اين�ما�" املجلس��ع���للسلطة�القضائية"ب

 وردت

تحديد�مدة�م�ام� -

 �عضاء

  

  

  

�غي����سمية� -

 املجلس

 محمد�نجيب�ا��س��

 يفيعبد�الستار�الض

 كمال�السعداوي 

 �يثم�بلقاسم�

 عبد�السالم�شعبان�

 فيصل�ا��دالوي 

 ا��ب�ب�ال�رقام

 اسكندر�بوعال��

 د�ا��رشو��يسع

 وسام�ياس�ن

 سامية�حمودة�عبو

 شع��اتمحمد�صا���



 نور�مرزو��أ

  أيمن�الزوا��

  س����الدردوري

  محمد�الكراي�ا��ر�ي

  �ش���النفزي 

 نجيب�مراد

 النفطي�املح���

 ا��ب�ب�اللوز 
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  49الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

  :49الفصل�

 .�ستفتاءيمارس�الشعب�السلطة�ال�شر�عية�ع���ممثليھ�بمجلس�نواب�الشعب�أو�عن�طر�ق�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� سم���بن�عمر �الشعب"�غي�� �نواب �" مجلس مجلس�"بـ

 أين�ما�وردت" الشعب

�املجلس� ��سمية �غي��

�بال�شر�ع ��ذا��امل�لف ��

 .الفصل�وأينما�وردت
 محمد�نجيب�ا��س��

 يفيضعبد�الستار�ال

 عداوي سكمال�ال

 �يثم�بلقاسم�

 عبد�السالم�شعبان

 ازاد�بادي

 فيصل�ا��دالوي 

 �رقامالا��ب�ب�

 اسكندر�بوعال��

 سعيد�ا��رشو��

 وسام�ياس�ن



 محمد�صا���شع��ات�

 انور�مرزو��

  سامية�حمودة�عبو

  س����الدردوري

  محمد�الكراي�ا��ر�ي

  �ش���النفزي 

  نجيب�مراد

 ا��ب�ب�اللوز 
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  100الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

  :100الفصل�

  . القضاء�سلطة�مستقلة�تضمن�إقامة�العدل،�وعلو�ة�الدستور،�وسيادة�القانون،�وحماية�ا��قوق�وا��ر�ات

 .القا����مستقل�ال�سلطان�عليھ����قضائھ�لغ���الدستور�والقانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  أ��اب�املق��ح

القا����مستقل�ال�سلطان�عليھ����قضائھ�"  سم���بن�عمر

 "لغ���القانون�

��خ��ة�إ �الفقرة �صياغة عادة

 محمد�نجيب�ا��س�� 100للفصل�

 كمال�سعداوي 

 عبد�الستار�الضيفي

 �يثم�بلقاسم

 عبد�السالم�شعبان

 ازاد�بادي

 فيصل�ا��دالوي 

 �رقاما��ب�ب�

 اسكندر�بوعال��

 سعيد�ا��رشو��



 وسام�ياس�ن

 ع��اتشمحمد�صا���

 ور�مرزو��أن

  أيمن�الزوا��

  س����الدردوري

  سامية�عبو

  محمد�الكراي�ا��ر�ي

  �ش���النفزي 

  نجيب�مراد

  النفطي�املح���

 ا��ب�ب�اللوز 
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   35الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  :35الفصل�

 .ا��ق�النقا�ي�بما����ذلك�حق��ضراب�مضمون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ا��ق�النقا�ي�بما����ذلك�حق� - ��ياحمد�السم

 مضمون���ضراب

�الوظائف� - �القانون يضبط

� �يمارس �ال�� سلطة��أ��ا��اوامل�ام

�ل�م� �يحق �ال �والذين �الدولة باسم

  �ضرابممارسة�

- � �حر�ة���ضرابحق �يل�� ال

 العمل�

�أد�ي�� - �حدا �القانون يضمن

من�ا��دمات�الضرور�ة�للمواطن�ن����

  :إضافة�املطات�التالية�

�الوظائف� - �القانون يضبط

�أو  �يمارس �ال�� �سلطة�امل�ام ��ا��ا

�ل�م��سمبا �يحق �ال �و�الذين الدولة

  .ممارسة��ضراب

�حر�ة� - �ال�يل�� ��ضراب حق

 العمل�

�اد�ي� - �حدا �القانون يضمن

�للمواطن�ن� �الضرور�ة �ا��دمات من

 ���حالة��ضراب

 محمد�السعدي

 صرصوط�سل��

 ال�ش���شمام

 من���عمري 

 سناء�ا��داد

 عبد�ا��ليم�زواري 

 املز �ش���ال

 جمال�بو��اجة



 .�ضرابحالة� جو�رة�الت�س

 �سمة�ا��با��

 كمال�بن�عمارة

 عادل�بن�عطية�

 خ��ة�الصغ��ي 

 الز�رة�صميدة
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  47الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  .تح���الدولة�ذوي��عاقة�من��ل�تمي��

���� �ال�امل ��ندماج �من �تمكنھ �التداب���ال�� �ب�ل �إعاقتھ، �طبيعة �حسب ��نتفاع، ��� �ا��ق �إعاقة �ذي �مواطن ل�ل

 .املجتمع

  التعديل�مق��حات

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  .تح���الدولة�ذووي��عاقة�من��ل�تمي�� نور�الدين�املرابطي

ل�ل�مواطن�ذي�إعاقة�ا��ق�����نتفاع�

حسب�طبيعة�اعاقتھ�بمورد�رزق�قار�و��ل�

التداب���ال���تمكنھ�من��ندماج�ال�امل����

 .املجتمع

ل�ل�مواطن�ذي�إعاقة�

����نتفاع،�حسب�ا��ق�

طبيعة�إعاقتھ�بمورد�رزق�

قار�و��ل�التداب���ال���

تمكنھ�من��ندماج�ال�امل�

 .���املجتمع

 فيصل�ا��دالوي 

 سعد�بو�ع�ش

 محمد�صا���شع��ات

 أنور�مرزو��

 محمد�نزار�قاسم

 ياس�نوسام�

 ال�ش���شمام

 جمال�بو���اجة

 محمد�ع���نصري 

 مرسيطحسناء�

 نف�سة�وفاء�املرزو��



 أيمن�الزوا��

 مولدي�ز�دي

  اسكندر�بو�عال��

  منصف�الشار�ي

 فائزة�كدو���
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  52 الفصل�:املوضوع

 النص��ص��

ال�����لعضو�ة�مجلس�نواب�الشعب�حق�ل�ل�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�عشر�سنوات�ع����قل،�بلغ�من�

�املة�يوم�تقديم�تر��ھ،�شرط�أن�ال�ي�ون�مشموال�بأي�صورة�من�صور�ا��رمان��العمر�ثالثا�وعشر�ن�سنة

 .ال���يضبط�ا�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ال�����لعضو�ة�مجلس�نواب�الشعب�حق� نور�الدين�املرابطي

ل�ل�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�عشر�

سنوات�ع����قل،�بلغ�من�العمر�عشر�ن�

سنة��املة�يوم�تقديم�تر��ھ،�شرط�أن�ال�

ي�ون�مشموال�بأي�صورة�من�صور�ا��رمان�

  . ال���يضبط�ا�القانون 

�عو�ض�ثالثا�وعشر�ن�

 فيصل�ا��دالوي  .سنة��عشر�ن�سنة

 عز�زطارق�بو�

 سعد�بو�ع�ش

 محمد�العلوش

 م���بن�نصر

 رفيق�التلي��

 عادل�بن�عطية

 حاتم�الكال��

 مولدي�ز�دي

 محمود�البارودي

 ابرا�يم�قصاص

 حسناء�مرسيط



 أيمن�الزوا��

 فائزة�كدو���
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  9  الفصل�:املوضوع

 النص��ص��

 . ا��فاظ�ع���وحدة�الوطن�والدفاع�عن�حرمتھ�واجب�مقدس�ع����ل�املواطن�ن

 .ا��دمة�الوطنية�واجب�حسب�الصيغ�والشروط�ال���يضبط�ا�القانون 

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  :جديد��09الفصل� طارق�العبيدي

ا��فاظ�ع���وحدة�الوطن�والدفاع� -

وأداء�ا��دمة�الوطنية�واملسا�مة�عن�حرمتھ�

���الت�اليف�العمومية�واجبات�مقدسة�

  يتحمل�ا��ل�املواطن�ن�واملواطنات

�ناك�تداخل�ب�ن�ن����

�10و��9الفصل�ن�

و�ستحسن�إعادة�صياغ��ا�

وذلك�بتخصيص�الفصل�

للواجبات�املقدسة��09

للضرائب��10والفصل�

ومختلف��قتطاعات�

  .�جبار�ة

الواجبات�الوطنية� -

ملقدسة�املرتبطة�بكيان�ا

الدولة�ل�ا�نفس�املرتبة�

 :و�تم�ع���الت��ية

 الت��ية�بالنفس -1

 الت��ية�باملال -2

يجب�أن��ستوعب��ذا�

الفصل�الت��يت�ن�

و�سوي�بي��ما�و�ضع�ما����

نفس�املرتبة�ودرجة�

 عبداللطيف�عبيد

 أحمد�السا��

 محمد�املنذر�بن�رحال

 عماد�ا��مامي

 الطا�ر��ميلة

 ا��ب�ب��رقام

 �شام�بن�جامع

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 لب���ا��ر���

 فرجا�ي�دغمان

 نجيب�مراد

 �ز�ر�الشم��

  نجيب�حس��محمد�

  ضم���املنا��



  .التقد�س  خاليد�ب��اج

إضافة�: مق��ح�التعديل

أداء�ا��دمة�"عبارة�

الوطنية�واملسا�مة����

للفقرة��الت�اليف�العمومية

" املواطنات"مع��لمة��1

 2وحذف�الفقرة�

  أحمد�السمي��

  م���بن�نصر

  مختار�سالم�اللمو���

  سناء�مر���

   وسام�ياس�ن

 حسن�رضوا�ي

 فيصل�ا��دالوي 

 أنور�مرزو��

 لطيفة�حبا���

 فطوم�عطية

 �ش���النفزي 

 كمال�السعداوي 

   رفيق�التلي��

 القسط��شكري�

 حنان�سا���

 محمد�شفيق�زرق�ن

 س����الدردوري

 م��وك�ا��ر�زي 

 ع���ا��و���

 جمال�الطو�ر

 مولدي�ز�دي

 ابرا�يم�قصاص

 أيمن�الزوا��

 فائزة�كدو���
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  10الفصل: وضوعامل

 النص��ص��

  .عادل�ومنصف�أداء�الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�وفق�نظام

تضع�الدولة��ليات�الكفيلة�بضمان�استخالص�الضر�بة،�واملسا�مة����الت�اليف�العامة،�وحسن�التصرف�

 . ���املال�العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

   10الفصل� طارق�العبيدي�

الضرائب�و�مختلف� -

�قتطاعات��جبار�ة�واجبة�ع���

ا��ميع�و�تفرض�بموافقة�الشعب�

ع���ممثليھ�و�طبقا�لنظام�عادل�

 ومنصف�

و�تضع�الدولة��ليات� -

الكفيلة�بضمان�توظيف�واستخالص�

الضرائب�ومختلف��قتطاعات�

ملسا�مات��جبار�ة�،و�تام�ن�حسن�او 

التصرف����املال�العمومي،�و�منع��

ساد�وال��رب�الضر����و�النحيل�الف

 .ا��با�ي

  :اسباب�املق��ح��عديل�

يتداخل�مع�الفصل���09ذا�الفصل�

و�ال�يم���ب�ن�الواجبات�املقدسة�و��09

  الضرائب�

الواجبات�املقدسة�اوسع�من�

الضرائب�و�تق��ن�عادة�ب��ديد�كيان�

الدولة�ب�نما�الضرائب�واجبات�يومية�

و�عادية�و�ينظر�ل�ا�عادة�من�

  ور�نمنظ

  موافقة�الشعب�ع���دفع�الضرائب��1 

حسن�التصرف����املال�العمومي�و��2

  عدم�جواز�ال��رب�من�دفع�الضر�بة�

حذف�عبارة�تحمل�: مق��ح�التعديل�

الت�اليف�العامة�و�عبارة�املسا�مة����

الت�اليف�العامة�و�عبارة�الغس�

ا��با�ي�و��عو�ض�ا��قتطاعات�

  عبد�اللطيف�عبيد

  

  

  

  

  

  

  



�جبار�ة�و�موافقة�الشعب�و�  

تخالص�و�توظيف�او�التحيل�اس

   ا��با�ي
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  إضافة�فصل:.املوضوع

  ...............السلطة�املحلية: .......الباب

  ..........فصال�140و�صبح�الباب�فيھ��138عوض����ال��ت�ب�الفصل�: .......املوقع�املق��ح

 .تم���إيجابيا�الواليات��قل�تنمية�بما�يحقق�التوازن�بي��ا: نص�الفصل�املق��ح

 .......40: .....العدد�بمكتب�الضبط

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

 مختار�بن�سالم�اللمو��� وردة�ال���ي 

 الوليد�بنا�ي ال�ش���شمام 

 دليلة�بوع�ن الز�رة�صميدة 

 كمال�بن�رمضان� �الة�ا��امي 

 �ح��النفطي�امل دليلة�الببة 

 من��ة�عمري  أيمن�الزوا�� 

 سامية�الفرش���� حب�بة�ال��ي�ي 

 عادل�بن�عطية عا�شة�الذوادي 

 نجيبة�بر�ول  آمال�عزوز 

 حافظ��سود� نب��ة�ال��جمان 

 عبد�القادر�القادري  سناء�ا��داد 

 محمد�زر�ق بية�جوادي 

 ن�يلة�العسكري  محسن�الكع�� 

 فطوم�عطية محمد�السعيدي 

 مفيدة�مرزوق  ال�ادي�بن�ابرا�م 
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 37الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

وتكفل�الدولة�الوقاية�والرعاية�ال��ية،�وتوفر��م�انيات�الضرور�ة�لضمان�. ال��ة�حق�ل�ل�إ�سان

  .السالمة�وجودة�ا��دمات�ال��ية

�املجا�ي �العالج �الدولة �املحدود�تضمن �الدخل �ولذوي �السند، �التغطية�. لفاقدي ��� �ا��ق وتضمن

 .�جتماعية�طبق�ما�ينظمھ�القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(فرح�النصي���

 )للدفاع�عن�املق��ح

  :37الفصل�

وتكفل��إ�سانال��ة�حق�ل�ل�

الدولة�الوقاية�والرعاية�ال��ية�

الضرور�ة�لضمان���م�انياتوتوفر�

��دمات�ال��ية�السالمة�وجودة�ا

الالمركز�ة��وترا������ذلك�مبدأ

  .والتوازن�ب�ن�ا���ات

تضمن�الدولة�العالج�املجا�ي�

لفاقدي�السند�ولذوي�الدخل�

املحدود�وتضمن�ا��ق����التغطية�

 .القانون �جتماعية�طبق�ما�ينظمھ�

إضافة�ا���الفقرة��و���من�

وترا������ذلك�" 37الفصل�

مبدا�الالمركز�ة�والتوازن�ب�ن�

 ".ا���ات

املعوض�املتدخل�(�ش���اللزام

 )�ص���عند�ا��اجة

 خليد�ب��اج

 منية�القصري 

 خ��ة�الصغ��ي 

 حليمة�الق��

 جمال�بو��اجة

 عبد�ا��ليم�زواري 

 تلي��محمد�الطا�ر�

 عادل�بن�عطية

 س�ية�تومية

 حافظ��سود

 نجيبة�بر�ول 

 آسيا�النفا�ي

  ح���النفطي�امل

  

  

  



42  

 الفصل��ول : املوضوع

  النص��ص��

 .تو�س�دولة�حرة�مستقلة�ذات�سيادة،��سالم�دي��ا،�والعر�ية�لغ��ا،�وا��م�ور�ة�نظام�ا

 مق��حات�التعديل

  42: الضبطالعدد�بمكتب�

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(مولدي�ز�دي�

 )للدفاع�عن�املق��ح

تو�س�دولة�حرة�مستقلة�ذات�

دي��ا�والعر�ية�لغ��ا���سالمسيادة�

وا��م�ور�ة�نظام�ا�والقرآن�والسنة�

 .ل�شر�ع�ا��سا���املصدر�

  : الفصل��ول 

والسنة�والقرآن�"اضافة�عبارة�

املعوض�(جمال�بو��اجة "املصدر��سا����ل�شر�ع�ا

 )املتدخل��ص���عند�ا��اجة

 مال�عمارك

 كمال�بن�رمضان

 شسعد�بوع�

 رمضان�الدغما�ي

 ا��س�ن�بدري 

 محمد�السعدي

 �ش���شمام

 فرح�بن�حاج�عمر

 ع���ا��و���

 عبد�الستار�الضيفي

 محسن�الكع��

 عادل�بن�عطية

  ابرا�يم�قصاص
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   44الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

 . ا��ق����ب�ئة�سليمة�ومتوازنة�مضمون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(مولدي�ز�دي�

 )للدفاع�عن�املق��ح

ا��ق����ب�ئة�سليمة�ومتوازنة�

الدولة�توف���الوسائل�وع���. مضمون 

 .الكفيلة�للقضاء�ع���التلوث�البي��

وع���الدولة�: إضافة�عبارة

توف���الوسائل�الكفيلة�للقضاء�

املعوض�املتدخل�(فؤاد�ثامر .ع���التلوث�البي��

 )�ص���عند�ا��اجة

 عماد�ا��مامي

 نور�الدين�املرابطي

 محسن�الكع��

 رفيق�التلي��

 القسط��شكري�

 ا��ديدي�السبو��

 سامية�حمودة�عبو

 ايمن�الزوا��

 سعيد�ا��رشو��

 حنان�السا���

 وريس����الدرد

 ازاد�بادي

  ال�ادي�شاوش
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  6الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

حامية�للمقدسات�ضامنة�الدولة�راعية�للدين��افلة���ر�ة�املعتقد�والضم���وممارسة�الشعائر�الدي�ية�

 .��ياء�املساجد�ودور�ا��ياة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(مولدي�ز�دي�

 )للدفاع�عن�املق��ح

الدولة�راعية�للدين��افلة���ر�ة�

املعتقد�والضم���وممارسة�الشعائر�

الدي�ية�حامية�للمقدسات�ضامنة�

عن��العبادة��ياد�املساجد�ودور�

  .التوظيف�ا��ز�ي

 

  

املساجد��ضامنة���ياد: حذف

ودور�العبادة�عن�التوظيف�

 ا��ز�ي

املعوض�(جمال�بو��اجة

 )املتدخل��ص���عند�ا��اجة

 القصري منية�

 ا��ديديالسبو��

 محسن�الكع��

 عبد�الباسط�بن�الشيخ

 سعيد�ا��رشو��

 محمد�العلوش

 مال�عمارك

 كمال�بن�رمضان�

 ��احمد�السمي

 منصف�ا��دالوي 

 فائزة�كدو���

 من��ة�عمري 

  �سمة�ا��با��
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  55الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  .مجلس�نواب�الشعب�ملدة�خمس�سنوات�خالل��يام�الست�ن��خ��ة�من�املدة�النيابيةُي�تخب�

 .إذا��عذر�إجراء��نتخابات��س�ب�خطر�دا�م�فإن�مدة�املجلس�تمدد�بقانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل�(م��وك�ا��ر�زي�

 )�ص���للدفاع�عن�املق��ح

ُي�تخب�مجلس�نواب�الشعب�ملدة�

خمس�سنوات�خالل��يام�الست�ن�

  .�خ��ة�من�املدة�النيابية

إذا��عذر�إجراء��نتخابات��س�ب�"

حالة�است�نائية�فان�مدة�املجلس�

  ."تمدد�بقانون 

 

�عديل�الفقرة�الثانية�من�

وحذف�عبارة��55الفصل�

حالة�"خطر�دا�م�و�عو�ض�ا�

 " .است�نائية

ملعوض�املتدخل�ا(ع���ا��و���

 )�ص���عند�ا��اجة

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 محمد�نجيب�حس��

 عبد�الستار�الضيفي

 كمال�السعداوي 

 رفيق�التلي��

 ازاد�بادي

 س����الدردوري

 انور�مرزو���

 معز�كمون 

 سعد�بوع�ش

 حنان�السا���

 طارق�بوعز�ز

  منصف�الشار�ي

  ا��دالوي فيصل�

  محمد�نزار�قاسم

  ي��ر محمد�الكراي�ا�

  طارق�العبيدي
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 41الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  .ا��ق����الثقافة�مضمون 

�وتنوع�ا� �تأصل�ا ��� �الوطنية �الثقافة �وتدعم �الثقا��، ��بداع �الدولة �و���ع �مضمونة، ��بداع حر�ة

� �ونبذ �ال�سامح �قيم �يكرس �بما �ب�ن�وتجدد�ا، �وا��وار �الثقافات �مختلف �ع�� �و�نفتاح العنف

  .ا��ضارات

 .تح���الدولة�املوروث�الثقا���وتضمن�حق��جيال�القادمة�فيھ

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل�(م��وك�ا��ر�زي 

 )�ص���للدفاع�عن�املق��ح

  .ا��ق����الثقافة�مضمون 

مضمونة�و���ع���بداعحر�ة�

الثقا���وتدعم���بداعالدولة�

الثقافة�الوطنية����تأصل�ا�وتنوع�ا�

  .وتجدد�ا

تح���الدولة�املوروث�الثقا���

  .وتضمن�حق��جيال�القادمة�فيھ

 

�41حذف�جملة�من�الفصل�

 .."بما�يكرس"انطالقا�من�

املعوض�(عبد�الرؤوف�العيادي�

 )املتدخل��ص���عند�ا��اجة

 ع���ا��و���

 رفيق�التلي��

 ازاد�بادي

 معز�كمون 

 انور�مرزو��

 حنان�السا���

 طارق�بوعز�ز

 منصف�الشار�ي

 رمضان�الدغما�ي

 محمد�نزار�قاسم

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 عبيديطارق�الـ

  جمال�الطو�ر

  ر�يع�العابدي
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 122الفصل�: املوضوع

  �ص��النص�

  .�عمل�ال�يئات�الدستور�ة�املستقلة�ع���دعم�الديمقراطية

�تخب�من�قبل�مجلس�نواب�
ُ
تتمتع��ذه�ال�يئات�بال��صية�القانونية�و�ستقاللية��دار�ة�واملالية،�وت

  . وع����افة�مؤسسات�الدولة�ت�س���عمل�ا. الشعب،�وترفع�إليھ�تقر�را�سنو�ا،�وت�ون�مسؤولة�أمامھ

 .تركيبة��ذه�ال�يئات�وتنظيم�ا�وسبل�مساءل��ا�يضبط�القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل�(م��وك�ا��ر�زي 

 )�ص���للدفاع�عن�املق��ح

�عمل�ال�يئات�الدستور�ة�املستقلة�

ع���دعم�الديمقراطية�وع����افة�

  .مؤسسات�الدولة�ت�س���عمل�ا

تتمتع��ذه�ال�يئات�بال��صية�

��دار�ةالقانونية�و�ستقاللية�

واملالية،�وت�تخب�من�قبل�مجلس�

نواب�الشعب،�وت�ون�مسؤولة�

امامھ�وترفع�اليھ�تقر�را�سنو�ا�

يناقش�بال�سبة�ا����ل��يئة����

  .جلسة�عامة�مخصصة�للغرض

 

من���و���عديل�الفقرة�

  .122الفصل�

�عديل�الفقرة�الثانية�من�

 فصل�ال

املعوض�(ي���ر محمد�الكراي�ا�

 )املتدخل��ص���عند�ا��اجة

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 محمد�نجيب�حس��

 كمال�السعداوي 

 رفيق�التلي��

 ازاد�بادي

 انور�مرزو��

 سعد�بوع�ش

 ع���ا��و���

 حنان�السا���

 منصف�الشار�ي

 رمضان�الدغما�ي

 محمد�نزار�قاسم

  فيصل�ا��دالوي 

  ر�يع�العابدي
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 111الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

�استقاللھ �واح��ام �س���القضاء �حسن �للقضاء ��ع�� �املجلس �القضائية�. يضمن �املجالس ��يئة وتق��ح

�وجو�ا،� �عل��ا ��عرض �ال�� �بالقضاء �املتعلقة �القوان�ن �ومشار�ع �مق��حات ��� �الرأي �وتبدي �صالحات،

  .�ل�من�املجالس�الثالثة����املسار�امل���للقضاة�و���التأديب�و��ّت 

�نواب� �مجلس �ورئ�س �ا��م�ور�ة، �رئ�س �من ��ل �إ�� �يحيلھ �سنو�ا �تقر�را �للقضاء ��ع�� �املجلس �عّد

 .الشعب،�ورئ�س�ا���ومة،�و�تم��شره

 مق��حات�التعديل

  48: العدد�بمكتب�الضبط

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل�(م��وك�ا��ر�زي 

 )�ص���للدفاع�عن�املق��ح

�للقضاء� ��ع�� �املجلس يضمن

�واح��ام� �القضاء �س�� حسن

�املجالس�. استقاللھ ��يئة وتق��ح

�الرأي� �وتبدي ��صالحات، القضائية

�القوان�ن� �ومشار�ع �مق��حات ��

�عل��ا� ��عرض �ال�� �بالقضاء املتعلقة

�املجالس� �من ��ل �و��ّت وجو�ا،

�و��� �للقضاة �املسار�امل�� ��� الثالثة

  .التأديب

�عد�املجلس��ع���للقضاء�تقر�را�

سنو�ا�يحيلھ�ا����ل�من�رئ�س�

ا��م�ور�ة�ورئ�س�مجلس�نواب�

الشعب�ورئ�س�ا���ومة����أجل�

أقصاه�ش�ر�جو�لية�من��ل�سنة�

  .و�تم��شره

يناقش�مجلس�نواب�الشعب�

التقر�ر�السنوي����مفتتح��ل�سنة�

��جلسة�عامة�ل��وار�مع�قضائية��

 .املجلس��ع���للقضاء

�عديل�الفقرة�الثانية�من�

بتحديد�اجل��111الفصل�

  للتقر�ر�السنوي�واضافة�

 .111فقرة�ثالثة�للفصل�

املعوض�املتدخل�(ازاد�بادي�

 )�ص���عند�ا��اجة

 محمد�نجيب�ا��س��

 عبد�الستار�الضيفي�

 كمال�السعداوي 

 رفيق�التلي��

 م���بن�نصر

 انور�مرزو��

 سعد�بوع�ش

 ع���ا��و���

 حنان�السا���

  طارق�بوعز�ز

 منصف�الشار�ي

 فيصل�ا��دالوي 

 رمضان�الدغما�ي

  محمد�نزار�قاسم

  ا��ر�زي  محمد�الكراي

  ر�يع�العابدي
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 69الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

� �أو �املجلس �حل �حالة �ع����� ��عرض �إصدار�مراسيم �ا���ومة �لرئ�س �يمكن �النيابية �عطلتھ أثناء

  .مصادقة�املجلس����الدورة�العادية�التالية،�و�س�ث���النظام��نتخا�ي�من�مجال�املراسيم

يمكن�ملجلس�نواب�الشعب�بثالثة�أخماس�أعضائھ�أن�يفوض�بقانون�ملدة�محدودة�ولغرض�مع�ن�إ���

� �إصدار�مراسيم �ا���ومة �ع���رئ�س �املذ�ورة �املدة �انقضاء �حال ��عرض �القانون �مجال ��� تدخل

 .مصادقة�املجلس

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل�(م��وك�ا��ر�زي 

 )�ص���للدفاع�عن�املق��ح

���حالة�حل�املجلس�أو�أثناء�عطلتھ�

النيابية�يمكن�لرئ�س�ا���ومة�

مراسيم��عرض�ع���مصادقة��إصدار 

املجلس����الدورة�العادية�التالية،�

و�س�ث���النظام��نتخا�ي�من�مجال�

  .املراسم

 

ـدد�من�02حذف�الفقرة�عــ

ـدد�و�قتصار�69الفصل�عـ

املعوض�(محمد�الكراي�ا��ر�ي .ع���الفقرة��و��

 )املتدخل��ص���عند�ا��اجة

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 السعداوي كمال�

 رفيق�التلي��

 ازاد�بادي

 معز�كمون 

 انور�مرزو��

 سعد�بوع�ش

 ع���ا��و���

  حنان�السا���

 طارق�بوعز�ز

 منصف�الشار�ي

 فيصل�ا��دالوي 

  رمضان�الدغما�ي

  محمد�نزار�قاسم

  ر�يع�العابدي
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 112الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  .القضاء�العد���من�محكمة��عقيب،�ومحاكم�درجة�ثانية،�ومحاكم�درجة�أو��يت�ون�

�لھ �املكفولة �الضمانات �و�شمل�ا �العد��، �القضاء �من �جزء �العمومية �النيابة�. النيابة �قضاة و�مارس

  .العمومية�م�ام�م����إطار�السياسة�ا��زائية�للدولة�طبق��جراءات�ال���يضبط�ا�القانون 

الشعب،�نواب��عّد�محكمة�التعقيب�تقر�را�سنو�ا�تحيلھ�إ����ل�من�رئ�س�ا��م�ور�ة،�ورئ�س�مجلس�

  .ورئ�س�ا���ومة،�ورئ�س�املجلس��ع���للقضاء،�و�تم��شره

� ��سا����اليضبط �والنظام �لديھ، �املتبعة �و�جراءات �واختصاصاتھ، �العد��، �القضاء �تنظيم قانون

 .ا��اص�بقضاتھ

 يلمق��حات�التعد

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

املتدخل�(محمود�البارودي�

 )�ص���للدفاع�عن�املق��ح

يت�ون�القضاء�العد���من�محكمة�

�عقيب،�ومحاكم�درجة�ثانية،�

  .ومحاكم�درجة�أو��

النيابة�العمومية�جزء�من�القضاء�

املكفولة�العد���و�شمل�ا�الضمانات�

لھ�بالدستور�و�مارس�قضاة�النيابة�

م�ام�م�املقررة�بالقانون�العمومية�

السياسة�ا��زائية�للدولة��إطار  و��

ال���يضبط�ا���جراءاتطبق�

ج�ة�قضائية��إشرافالقانون�وتحت�

الوكيل�العام�لدى�محكمة�(

  )التعقيب

�سنو�ا� �تقر�را �التعقيب �محكمة �عّد

تحيلھ�إ����ل�من�رئ�س�ا��م�ور�ة،�

� �مجلس �ورئ�س الشعب،�نواب

�املجلس� �ورئ�س �ا���ومة، ورئ�س

  .�ع���للقضاء،�و�تم��شره

قانون�تنظيم�القضاء�اليضبط�

العد��،�واختصاصاتھ،�و�جراءات�

املتبعة�لديھ،�والنظام��سا����

  .ا��اص�بقضاتھ

مية�جزء�من�النيابة�العمو 

القضاء�العد���و�شمل�ا�

لھ��املكفولةالضمانات�

بالدستور�و�مارس�قضاة�

النيابة�العمومية�م�ام�م�

طار����إاملقررة�بالقانون�و

السياسة�ا��زائية�ل���ومة�

ال���يضبط�ا��اتطبق��جراء

 .القانون 

املعوض�(عبد�العز�ز�القطي�

 )املتدخل��ص���عند�ا��اجة

 املرابطينور�الدين�

 ايمن�الزوا���

 سعيد�ا��رشو��

 مولدي�ز�دي

 فائزة�كدو���

 سعد�بوع�ش

 حاتم�الكال��

 طارق�بوعز�ز�

 رفيق�التلي��

  ثامرفؤاد�

 منصف�الشار�ي

 ال�ش���النفزي 

 محمد�ا��امدي

  نجالء�بور�ال

  شكري�القسط��

  خم�س�قسيلة

  النجالوي ر�يعة�



   الفاضل�الوج

  محمد�كر�م�كر�فة
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  109الفصل: املوضوع��

 النص��ص��

�ومجلس� ��داري، �القضاء �ومجلس �العد��، �القضاء �مجلس ��� ��يا�ل �أر�عة �من �للقضاء ��ع�� �املجلس يت�ّون

  .القضاء�املا��،�و�يئة�املجالس�القضائية

قضاة�أغل��م�منتخبون�وقضاة�معين�ن�بالصفة�و���النصف�املتبقي�ي��كب��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل����نصفھ�من�

  .من�غ���القضاة

  .ي�تخب�املجلس��ع���للقضاء�رئ�سا�لھ�من�ب�ن�أعضائھ�من�القضاة��ع���رتبة

 .يضبط�القانون�اختصاص��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل��ر�عة،�وتركي�تھ،�وتنظيمھ،�و�جراءات�املتبعة�أمامھ

  ديلمق��حات�التع

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  املجلس��ع���للسلطة�القضائية محمود�البارودي

�للسلطة� - ��ع�� �املجلس يت�ون

�مجلس� �من ��يا�ل، �أر�عة �من القضائية

��داري� �القضاء �ومجلس �العد�� القضاء

�املجالس� �و�يئة �املا�� �القضاء ومجلس

�. القضائية ��ذه �أعضاء �عدد ال�يا�ل�و��ون

 .عددا�فرديا

ي��كب��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل���� -

�و�قي��م� �منتخبون �أغل��م �قضاة �من ثلثيھ

�غ��� �من �املتبقي �والثلث �بالصفة معينون

�القانونية� �ال��صيات �من القضاة

�والكفاءة� ��شعاع �ذات �املستقلة وا��قوقية

ع���أن�ت�ون�أغلبية�أعضاء��ذه�ال�يا�ل�من�

 قضاة�منتخب�ن��

 �ع���للقضاءاملجلس�

 عبد�العز�ز�القطي

 نور�الدين�املرابطي

 أيمن�الزوا��

 سعيد�ا��رشو��

 مولدي�ز�دي

 فائزة�كدو���

 سعد�بو�ع�ش

 حاتم�الكال��

 طارق�بو�عز�ز

 رفيق�التلي��

 فؤاد�ثامر

 �ش���النفزي 

 محمد�ا��امدي



 نجالء�بور�ال

 شكري�القسط��

 خم�س�قسيلة

 ر�يعة�النجالوي 

 محمد�كر�م�كر�فة
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   6الفصل�:  املوضوع�

 النص��ص��

���ياد� �ضامنة �للمقدسات، �حامية �الشعائر�الدي�ية، �والضم���وممارسة �املعتقد ���ر�ة ��افلة �للدين، �راعية الدولة

 .املساجد�ودور�العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

���ر�ة� نجيبة�بر�ول  ��افلة �للدين، �راعية الدولة

�الشعائر� �وممارسة �والضم�� املعتقد

 .الدي�ية،�حامية�للمقدسات

� �الفصل �السطر��خ���من  6حذف

�ودور�" �املساجد ���ياد ضامنة

 ".العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي
 كمال�السعداوي 

 ا��ب�ب�اللوز 

 �لثوم�بدر�الدين

 حافظ��سود

 ال�ادي�بن�إبرا�م

 عادل�بن�عطية

 حب�بة�ال��ي�ي

 خ��ة�الصغ��ي 

 �وثر��دغم

 محمد�نجيب�ا��س��

 نب��ة�ال��جمان

 سناء�ا��داد

 ال�ش���شمام



 بية�ا��وادي
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  التوطئة�الفقرة�ا��امسة�:املوضوع�

 النص��ص��

�من� �وانطالقا �و�سالمية، �العر�ية �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� �النتمائنا �وتوثيقا �مكّرما، ��ائنا ���سان �م��لة �ع�� و�ناء

�باعتبار�ا� �املغار�ية �للوحدة �ودعما ��جتماعية، �والعدالة �والت�افل �و�خّوة �املواطنة �ع�� �القائمة �الوطنية الوحدة

�والت �العر�ية، �الوحدة �نحو�تحقيق
ً
�شعوب�خطوة �مع �والتعاون ��فر�قية، �والشعوب ��سالمية �الشعوب �مع �امل

العالم،�وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�العادلة�و���مقدم��ا�

 حركة�التحّرر�الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ��حأ��اب�املق

و�ناء�ع���م��لة���سان��ائنا�مكّرما،�وتوثيقا� رفيق�التلي��

�العر�ية� �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� النتمائنا

�الوطنية� �الوحدة �من �وانطالقا و�سالمية،

�والت�افل� �و�خّوة �املواطنة �ع�� القائمة

�للوحدة� �ودعما ��جتماعية، والعدالة

� �تحقيق�املغار�ية �نحو
ً
�خطوة باعتبار�ا

�و  �العر�ية، �شعوب�الوحدة ��ل �مع الت�امل

��� �ا��نوب �وأمر��ا� دول �وآسيا إفر�قيا

�والشعوب� الالتي�ية ��سالمية �الشعوب ومع

�العالم،� �شعوب �مع �والتعاون �فر�قية،

�و��ّق� �م�ان، ��ّل ��� �للمظلوم�ن وانتصارا

الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�

�التحّرر�العادل �حركة �مقدم��ا �و�� ة

��حتالل� �أش�ال �ل�ّل �ومنا�ضة الفلسطي��،

 والعنصر�ة،

 

�شعوب� ��ل �مع الت�امل

��� �ا��نوب إفر�قيا� دول

 .وآسيا�وأمر��ا�الالتي�ية
 س����الدردوري

 محمد�الكرايا��ر�ي

 أحمد�السا��

 محمد�ع���نصري 

 رمضان�الدغما�ي

 محمد�نزار�قاسم

 مرزو��أنور�

 ع���ا��و���

 م��وك�ا��ر�زي 

 عبد�السالم�شعبان

 محمد�العلوش

 معز�كمون 

 منصف�الشار�ي

 فيصل�ا��دالوي 



 محمد�شفيق�زرق�ن

 سعيد�ا��رشو��

 أيمن�الزوا��
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  )الفقرة�ا��امسة( التوطئة�:املوضوع�

 النص��ص��

� ��ائنا ���سان �م��لة �ع�� �من�و�ناء �وانطالقا �و�سالمية، �العر�ية �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� �النتمائنا �وتوثيقا مكّرما،

�باعتبار�ا� �املغار�ية �للوحدة �ودعما ��جتماعية، �والعدالة �والت�افل �و�خّوة �املواطنة �ع�� �القائمة �الوطنية الوحدة

�والشع ��سالمية �الشعوب �مع �والت�امل �العر�ية، �الوحدة �نحو�تحقيق
ً
�شعوب�خطوة �مع �والتعاون ��فر�قية، وب

العالم،�وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�العادلة�و���مقدم��ا�

 حركة�التحّرر�الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�مكرما� رفيق�التلي�� ��ائنا ���سان �م��لة �ع�� و�ناء

،�وتوثيقا�النتمائنا�الثقا���مستخلفا�����رض

�و�سالمية،� �العر�ية �لألّمة وا��ضاري

�ع��� �القائمة �الوطنية �الوحدة �من وانطالقا

�والعدالة� �والت�افل �و�خّوة املواطنة

�املغار�ية� �للوحدة �ودعما �جتماعية،

 
ً
�خطوة �الوحدة��باعتبار�ا �تحقيق نحو

��سالمية� �الشعوب �مع �والت�امل العر�ية،

�شعوب� �مع �والتعاون ��فر�قية، والشعوب

�م�ان،� ��ّل ��� �للمظلوم�ن �وانتصارا العالم،

�و��ر�ات� �تقر�ر�مص���ا، ��� �الشعوب و��ّق

�التحّرر� �حركة �مقدم��ا �و�� �العادلة التحرر

الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�

 �ة،والعنصر 

مستخلفا�����رض�" إضافة�عبارة�

 رمضان�الدغما�ي "�عد�عبارة��ائنا�مكرما

 محمد�نزار�قاسم

 أنور�مرزو��

 ع���ا��و���

 محمد�الكرايا��ر�ي

 م��وك�ا��ر�زي 

 عبد�السالم�شعبان

 سعد�بو�ع�ش

 محمد�العلوش

 معز�كمون�

 منصف�الشار�ي

 حنان�السا���

 فيصل�ا��دالوي 

 نور�الدين�املرابطي

 محمد�شفيق�زرق�ن



 سعيد�ا��رشو��

 فائزة�كدو���

 أيمن�الزوا��
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  )الفقرة�الثالثة(التوطئة��: املوضوع�

 النص��ص��

سمة�بالتفّتح�و�عتدال،�وع���القيم���سانية�ومبادئ�حقوق�
ّ
��سان�وتأس�سا�ع����عاليم��سالم�ومقاصده�امل�

�املس�ن��ة� ��صالحية �حر�اتنا �ومن �تار�خنا، �أحقاب ��عاقب �ع�� �ا��ضاري �رصيدنا �من �واستل�اما �السامية، ال�ونية

�من� �شعبنا �حّققھ �بما �وتمّس�ا ���سا�ي، �ا��ضاري �الكسب �وإ�� ��سالمية �العر�ية ��و��نا �مقّومات �إ�� املس�ندة

 امل�اسب�الوطنية،

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

��سالم� رفيق�التلي�� �بتعاليم �شعبنا �تمسك �عن و�عب��ا

�أحد� �باعتباره ��ليھ �ومقاصد �عليا مثال

���سانية� �ل��داثة �ا��قيقي�ن املؤسس�ن

�ال�ونية ���سان �من�و��قوق �واستل�اما ،

�أحقاب� ��عاقب �ع�� �ا��ضاري رصيدنا

��صالحي �حر�اتنا �ومن �املس�ن��ة�تار�خنا، ة

�العر�ية� ��و��نا �مقّومات �إ�� املس�ندة

���سا�ي،� �ا��ضاري �الكسب �وإ�� �سالمية

�امل�اسب� �من �شعبنا �حّققھ �بما وتمّس�ا

 الوطنية،

 

�شعبنا� �تمسك �عن و�عب��ا

�عليا� �مثال ��سالم بتعاليم

�باعتباره� ��ليھ ومقاصد

�ا��قيقي�ن� �املؤسس�ن أحد

���سانية� ل��داثة

 ال�ونية�و��قوق���سان

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 رمضان�الدغما�ي

 محمد�نزار�قاسم

 ع���ا��و���

 م��وك�ا��ر�زي 

 عبد�السالم�شعبان

 سعد�بو�ع�ش

 محمد�العلوش

 معز�كمون 

 منصف�الشار�ي

 فيصل�ا��دالوي 

 م��وكة�ميارك

 �ش���النفزي 

 نورة�بن�حس��

 عمر�الشتوي 



 محمدشفيق�زرق�ن

 سعيد�ا��رشو��

 أيمن�الزوا��
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  )الفقرة�ا��امسة(التوطئة�:. املوضوع

 النص��ص��

�من� �وانطالقا �و�سالمية، �العر�ية �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� �النتمائنا �وتوثيقا �مكّرما، ��ائنا ���سان �م��لة �ع�� و�ناء

� �املواطنة �ع�� �القائمة �الوطنية �باعتبار�ا�الوحدة �املغار�ية �للوحدة �ودعما ��جتماعية، �والعدالة �والت�افل و�خّوة

�شعوب� �مع �والتعاون ��فر�قية، �والشعوب ��سالمية �الشعوب �مع �والت�امل �العر�ية، �الوحدة �نحو�تحقيق
ً
خطوة

عادلة�و���مقدم��ا�العالم،�وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�ال

 حركة�التحّرر�الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  رفيق�التلي��

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

��حتالل� �أش�ال �ل�ل ومنا�ضة

�أش�ال� �ل�ل �ورفضا والعنصر�ة

� �مع �الص�يو�ي�التطبيع الكيان

 .البغيض

�الفقرة� ���اية ��� �ا��ملة إضافة

�أش�ال�: "ا��امسة �ل�ل ورفضا

�الص�يو�ي� �الكيان �مع التطبيع

 "البغيض

  س����الدردوري

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 رمضان�الدغما�ي

 محمد�نزار�قاسم

 أنور�مرزو��

 محمد�كراي�ا��ر�ي

 م��وك�ا��ر�زي 

 سعد�بوع�ش

 محمد�العلوش

 معز�كمون 

 منصف�الشار�ي

 فيصل�ا��دالوي 

 محمد�شفيق�زرق�ن



 سعيد�ا��رشو��

 فائزة�كدو���

  أيمن�الزوا��

  

  

57  

  الفصل��ول : املوضوع

  النص��ص��

 :الفصل��ول 

ة،�ذات�سيادة،��سالم�دي��ا،�والعر�ية�
ّ
  .لغ��ا،�وا��م�ور�ة�نظام�اتو�س�دولة�حّرة،�مستقل

  

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  رفيق�التلي��

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�ذات� نفس�الصيغة �مستقلة �حرة �عر�ية �دولة تو�س

�شع��ا،� �دين ��سالم سيادة،

�مدنية� �دولة �و�� �نظام�ا وا��م�ور�ة

 وجزء�من��مة�العر�ية

...  

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سامية�عبو

 س����الدردودي

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 أحمد�السا��

 ع���ا��و���

 حسناء�مرس�ن

 رمضان�الدغما�ي

 محمد�نزار�قاسم

 أنور�مرزو��

 منصف�الشار�ي

 م��وك�ا��ر�زي 



 عبد�السالم�شعبان

 سعد�بوع�ش

  محمد�العلوش

  معز�كمون 

  فيصل�ا��دالوي 

  محمد�شفيق�زرق�ن
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  109الفصل�: املوضوع�

  النص��ص��

  :109الفصل�

�ومجلس� ��داري، �القضاء �ومجلس �العد��، �القضاء �مجلس ��� ��يا�ل �أر�عة �من �للقضاء ��ع�� �املجلس يت�ّون

  .القضاء�املا��،�و�يئة�املجالس�القضائية

�ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل����نصفھ�من�قضاة�أغل��م�منتخبون�وقضاة�معين�ن�بالصفة�و���النصف�املتبقي�ي��كب��ل�

  .من�غ���القضاة

  .ي�تخب�املجلس��ع���للقضاء�رئ�سا�لھ�من�ب�ن�أعضائھ�من�القضاة��ع���رتبة

  .ات�املتبعة�أمامھيضبط�القانون�اختصاص��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل��ر�عة،�وتركي�تھ،�وتنظيمھ،�و�جراء

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  عبد�الرؤوف�العيادي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

�أر�عة� �من �للقضاء ��ع�� �املجلس يت�ون

�يا�ل����مجلس�القضاء�العد���ومجلس�

�املا��� �القضاء �ومجلس ��داري القضاء

  .القضائيةو�يئة�املجالس�

���� �ال�يا�ل ��ذه �من ��ي�ل ��ل ي��كب

نصفھ�من�قضاة�أغل��م�منتخبون�وقضاة�

�غ��� �من �املتبقي �النصف �و�� معين�ن

القضاة�ع���أن�ال�يقل�تمثيل�املحام�ن�عن�

  .الثلث

�لھ� �رئ�سا �للقضاء ��ع�� �املجلس ي�تخب

 

  أزاد�بادي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 ر�يع�العابدي

 م��وك�ا��ر�زي 

 ع���ا��و���

 محمد�الكراي�ا��ر�ي



  .من�ب�ن�أعضائھ�من�القضاة��ع���رتبة م���بن�نصر

�م ��ي�ل ��ل �اختصاص �القانون ن�يضبط

�وتنظيمھ� �وتركي�تھ ��ر�عة �ال�يا�ل �ذه

 .و�جراءات�املتبعة�أمامھ

 رفيق�التلي��

 طارق�بوعز�ز

 فائزة�كدو���

 سعد�بوع�ش

 حب�ب��رقام

 محمد�شفيق�زرق�ن

 أيمن�الزوا��

 سعيد�ا��رشو��
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  إضافة�فصل: املوضوع�

  املبادئ�العامة: الباب�

  �19عد�الفصل�: املوقع�املق��ح

  .�ل�أش�ال�التطبيع�مع�الص�يونية�والكيان�الص�يو�ي�جر�مة��عاقب�عل��ا�بقانون : نص�الفصل�املق��ح

 

 

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  أزاد�بادي �ز�ر�الشم�� 

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  ر�يع�العابدي محمد�الكراي�ا��ر�ي 

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 رفيق�التلي�� عبد�الستار�الضيفي 

 طارق�بوعز�ز سليم�بن�حميدان 

 رمضان�الدغما�ي نزار�مخلو�� 

 منصف�الشار�ي السا��أحمد� 

 فيصل�ا��دالوي   

 عبد�الرؤوف�العيادي  

 ع���ا��و���  



 م��وك�ا��ر�زي   

 مولدي�ز�دي  

 وسام�ياس�ن  

 شكري�العرفاوي   
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  15الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

 .تضمن�الدولة�حياد�املؤسسات�ال��بو�ة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

�املؤسسة� عبد�الرؤوف�العيادي� �بدور �ال��وض �ع�� �الدولة �عمل

�بما� �وعلميا �معنو�ا ��جيال �تأ�يل ��� ال��بو�ة

�والعلم� �املعرفة �إنتاج �ع�� �قادر�ن يجعل�م

�ا��ياة� �مجاالت �جميع ��� و�بداع

  .�جتماعية

 

 ازاد�بادي

 ر�يع�العابدي

 ا��ر�زي م��وك�

 ع���ا��و���

 محمد�الكرايا��ر�ي

 رفيق�التلي��

 م���بن�نصر

 �ش���النفزي 

 نورة�بن�حسن

 م��وكة�مبارك

 سامية�عبو

 إقبال�املصدع

 �يثم�بلقاسم

 عمر�الشتوي 



 نزار�مخلو��

61  

  التوطئة: املوضوع�

  النص��ص��

� ���سان �م��لة �ع�� �من�و�ناء �وانطالقا �و�سالمية، �العر�ية �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� �النتمائنا �وتوثيقا �مكّرما، �ائنا

�باعتبار�ا� �املغار�ية �للوحدة �ودعما ��جتماعية، �والعدالة �والت�افل �و�خّوة �املواطنة �ع�� �القائمة �الوطنية الوحدة

��سالمية �الشعوب �مع �والت�امل �العر�ية، �الوحدة �نحو�تحقيق
ً
�شعوب��خطوة �مع �والتعاون ��فر�قية، والشعوب

العالم،�وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�العادلة�و���مقدم��ا�

 حركة�التحّرر�الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

  

 مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ر�يع�العابدي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

��حتالل� �أش�ال �ل�ل ومنا�ضة

 والعنصر�ة�وع���رأس�ا�الص�يونية

 "وع���رأس�ا�الص�يونية"إضافة�عبارة�

  أزاد�بادي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 م��وك�ا��ر�زي 

 م���بن�نصر

 فيصل�ا��دالوي 

 الشار�يمنصف�

 حنان�سا���

 وسام�ياس�ن

 طارق�بوعز�ز

 مولدي�ز�دي

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 ع���ا��و���

 رمضان�الدغما�ي



 محمد�العلوش

 أحمد�السا��

  سليم�بن�حمدان
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  6الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  : 6الفصل�

� �املعتقد ���ر�ة ��افلة �للدين، �راعية ���ياد�الدولة �ضامنة �للمقدسات، �حامية �الشعائر�الدي�ية، والضم���وممارسة

 .املساجد�ودور�العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

  

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  أزاد�بادي

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�املعتقد� ���ر�ة ��افلة �للدين �راعية الدولة

� �حامية�وممارسة �الدي�ية الشعائر

�ودور� �املساجد ���ياد �ضامنة للمقدسات

 العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

 "والضم��"إلغاء�عبارة�

  م��وك�ا��ر�زي 

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 رفيق�التلي��

 م���بن�نصر

 ر�يع�العابدي

 دليلة�الببة

 العياديعبد�الرؤوف�

 نزار�مخلو��

 �ز�ر�الشم��

 ا��ب�ب�ال�رقام

 ع���ا��و���

 عبد�الستار�الضيفي
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  التوطئة: املوضوع�

 النص��ص��

سمة�بالتفّتح�و�عتدال،�وع���القيم���سانية�ومبادئ�حقوق���سان�
ّ
وتأس�سا�ع����عاليم��سالم�ومقاصده�امل�

� �املس�ن��ة�ال�ونية ��صالحية �حر�اتنا �ومن �تار�خنا، �أحقاب ��عاقب �ع�� �ا��ضاري �رصيدنا �من �واستل�اما السامية،

�من� �شعبنا �حّققھ �بما �وتمّس�ا ���سا�ي، �ا��ضاري �الكسب �وإ�� ��سالمية �العر�ية ��و��نا �مقّومات �إ�� املس�ندة

 امل�اسب�الوطنية،

  

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  أ��اب�املق��ح

  أزاد�بادي

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�بتعاليم� �شعبنا �تمسك �عن و�عب��ا

���سانية� �القيم �وع�� �سالم

�ال�ونية� ���سان �حقوق ومبادئ

�مع� �ي���م �بما السامية

�للشعب� �الثقافية ا��صوصيات

 التو����

� �مع�"إضافة �ي���م بما

�للشعب� �الثقافية ا��صوصيات

  ع���ا��و��� "التو����

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 فيصل�ا��دالوي 

  م��وك�ا��ر�زي 

 ر�يع�العابدي

 وسام�ياس�ن

 نزار�مخلو��

 اسكندر�بوعالق

 أيمن�الزوا��

 عبد�الرؤوف�العيادي

 سعد�بوع�ش



 مولدي�ز�دي

 محمد�نجيب�ا��س��

 انور�مرزو��

 محمد�العلوش
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  الباب�ا��امس: املوضوع�

  النص��ص���

السلطة�القضائية: الباب�ا��امس  

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  أزاد�بادي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

�التا��� العدالة: الباب�ا��امس �النحو �ع�� �الباب �عنوان �غي��

 "العدالة"ا��امس�الباب�

  ر�يع�العابدي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 م��وك�ا��ر�زي 

  م���بن�نصر

 فيصل�ا��دالوي 

 منصف�الشار�ي

 حنان�سا���

 وسام�ياس�ن

 طارق�بوعز�ز

 مولدي�ز�دي

 رفيق�التلي��

 محمد�الكراي�ا��ر�ي



 ع���ا��و���

 س����الدردوري

 دليلة�الببة
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  الباب�ا��امس�الفرع��ول : املوضوع�

 النص��ص��

  

  املجلس��ع���للقضاء: الفرع��ول 

  

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  أزاد�بادي

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�النحو��غي��� املجلس��ع���للعدالة: الفرع��ول� �ع�� ��ول �الفرع عنوان

 املجلس��ع���للعدالة: التا��

  عبد�الرؤوف�العيادي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 م��وك�ا��ر�زي 

 م���بن�نصر

 فيصل�ا��دالوي 

 منصف�الشار�ي

 حنان�سا���

 وسام�ياس�ن

 طارق�بوعز�ز

 مولدي�ز�دي

 رفيق�التلي��



 الكراي�ا��ر�ي�محمد

 ع���ا��و���

 س����الدردوري

 ر�يع�العابدي
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  125الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

  :125الفصل�

تراقب��يئة�حقوق���سان�اح��ام�ا��ر�ات�وحقوق���سان،�و�عمل�ع����عز�ز�ا،�وتق��ح�ما�تراه�لتطو�ر�منظومة�

  .القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�احقوق���سان،�و�س�شار�وجو�ا����مشار�ع�

  .تحقق�ال�يئة����حاالت�ان��اك�حقوق���سان�ل�سو���ا�أو�إحال��ا�ع���ا���ات�املعنية

تت�ون�ال�يئة�من�أعضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة،�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة،�مد��ا�سّت�

 .سنوات

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  �يثم�بلقاسم -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�الرا�ع �التنمية�: القسم �يئة

 .املستدامة�والتضامن�ب�ن��جيال

�املستدامة� �التنمية ��يئة �غي���اسم

�بـ �القادمة ��جيال �يئة�"وحقوق

�ب�ن� �والتضامن �املستدامة التنمية

 أين�ما�وردت" �جيال

  السالم�شعبانعبد� -2

املعـــــــــــوض�للمتــــــــــــدخل��صـــــــــــ���عنــــــــــــد�(

 )ا��اجة

 اقبال�مصوع -3

 سليم�بن�حميدان -4

 �ش���النفزي  -5

 م���بن�نصر -6

  نورة�بن�حسن -7

 عبد�الو�اب�معطر -8



 عمر�الشتوي  -9

 سامية�عبو -10

 جالل�بوز�د -11

 �ز�ر�الشم�� -12

 س����الدردوري -13

 نور�الدين�املرابط -14

 سم���بن�عمر -15
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  52الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

  : 52الفصل�

ال�����لعضو�ة�مجلس�نواب�الشعب�حق�ل�ل�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�عشر�سنوات�ع����قل،�بلغ�من�العمر�

ثالثا�وعشر�ن�سنة��املة�يوم�تقديم�تر��ھ،�شرط�أن�ال�ي�ون�مشموال�بأي�صورة�من�صور�ا��رمان�ال���يضبط�ا�

 .القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  الفاضل�الوج -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�نواب� �مجلس �لعضو�ة ال����

�تو����� �ناخب �ل�ل �حق الشعب

 .ا���سية

�ع���" حذف �سنوات �عشرة منذ

 )شرط�ال�����للعضو�ة"(�قل

  ال�ادي�الشاوش -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 مولدي�ز�دي -3

 أم��ة�مرزوق  -4

  محمد�كر�م�كر�فة -5

 نجالء�بور�ال -6

 محمود�املاي -7

 نادية�شعبان -8

 محمد�ا��امدي -9



 فاطمة�الغر�ي -10

 خم�س�قسيلة -11

 فاضل�مو��� -12

 حسناء�مرسيط -13

  سم���الطيب -14

  سعد�بوع�ش -15

  سعيد�ا��رشو�� -16

  شكري�القسط�� -17
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  51الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

  : 51الفصل�

  .يتمتع�مجلس�نواب�الشعب�باالستقاللية��دار�ة�واملالية����إطار�م��انية�الدولة

  .يضبط�مجلس�نواب�الشعب�نظامھ�الداخ���و�صادق�عليھ�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ

 .ئب�مل�امھتضع�الدولة�ع���ذمة�املجلس�املوارد�ال�شر�ة�واملادية�الالزمة���سن�أداء�النا

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ال�ادي�الشاوش -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�الشعب� �نواب �مجلس يتمتع

 .باالستقاللية��دار�ة�واملالية�

 "���إطار�م��انية�الدولة"حذف

  فاضل�الوج -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 ز�دي�مولدي -3

 وسام�ياس�ن -4

 ايمن�الزوا�� -5

  معز�كمون  -6

 رمضان�الدغما�ي -7

 محمد�نزار�قاسم -8

 أنو�ر�مرزو�� -9

 ام��ة�مرزوق -10

 محمد�كر�م�كر�فة-11

 نجالء�بور�ال-12

  محمود�البارودي�-13

  محمود�املاي-14

  سعد�بوع�ش-15
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  138الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

  : 138الفصل�

  .مجلس�ا��ماعات�املحلية��ي�ل�تمثي���ملجالس�ا���ات�مقره�خارج�العاصمة

ينظر�مجلس�ا��ماعات�املحلية����املسائل�املتعلقة�بالتنمية�والتوازن�ب�ن�ا���ات،�و�بدي�الرأي����مشار�ع�القوان�ن�

  .مداوالت�مجلس�نواب�الشعب�املتعلقة�بالتخطيط�وامل��انية�واملالية�املحلية،�و�مكن�دعوة�رئ�سھ���ضور 

 .تضبط��تركيبة�مجلس�ا��ماعات�املحلية�وم�امھ�بقانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ال�ادي�الشاوش -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�املحلية� �ل��ماعات ��ع�� املجلس

�ملجالس �منتخب ا��ماعات�"�ي�ل

 .خارج�العاصمةمقره�"املحلية

املجلس�"ليصبح�" اع��"اضافة��لمة�

  "�ع��

  "منتخب"اضافة��لمة�-2

3-� �ا��ماعات�"اضافة مجالس

�" املحلية �عن مجالس�"عوضا

 "ا���ات

  فاضل�الوج -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 من���الرحوي  -3

 مولدي�ز�دي -4

 وسام�ياس�ن -5

 أيمن�الزوا�� -6

  معز�كمون  -7

 الدغما�ي�رمضان -8

 محمد�نزار�قاسم -9

 أنو�ر�مرزو�� -10

 محمد�كر�م�كر�فة -11

 نجالء�بور�ال� -12

 نادية�شعبان -13

  ر�يعة�النجالوي  -14

  محمد�ا��امدي -15

  سامية�عبو -16

  أم��ة�مرزوق  -17
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  إضافة�فصل:. املوضوع

  ال�يئات�الدستور�ة: الباب

  مكرر �127: املوقع�املق��ح

يتو���املجلس��سالمي��ع���تقديم�املشورة����مشار�ع�القوان�ن�ال���: املجلس��سالمي��ع���:املق��حنص�الفصل�

�عرض�ا�عليھ�مجلس�نواب�الشعب،�كما��س���املجلس��سالمي��ع���ل��فاظ�ع���وحدة�املجتمع����ظل�املوروث�

  .ھ�ا��قيقية�فكرا�وثقافة�وحضارةالس��،�والعمل�ع����شر�املفا�يم�ال��يحة�لإلسالم�وإبراز�أسس

�واحدة�مد��ا� �من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة�و�باشرون�م�ام�م�لف��ة ��سالمي��ع���من��سعة�أعضاء يت�ون�املجلس

 .سنوات�ع���أن�يجدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن)06(ستة�

 

  أ��اب�املق��ح  �مضاءات  أ��اب�املق��ح  �مضاءات

 ال�ش���شمام   عبد�القادر�القادري  

 حب�بة�ال��ي�ي   الز�رة�صميدة 

 محمد�السعيدي   عبد�ا��ليم�زواري  

 من��ة�العمري    سامية�الفرش���� 

 كمال�عمار   خ��ة�الصغ��ي  

 نب��ة�ترجمان   فرح�النصي�� 

 مختار�اللمو���   نجيب�مراد 

 فرج�بن�حاج�عمر   ا��ب�ب�اللوز� 

 سناء�ا��داد   �سمة�ا��با�� 

 �ش���الــلزام   صرصوطسل��� 

 جمال�بو��اجة   وردة�ال���ي 

 عبد�املجيد�النجار   معز�ب��اج�رحومة 

 عادل�بن�عطية   نجيبة�بر�ول  

 منية�القصري    حافظ��سود 

 حليمة�الق��   عبد�الباسط�بن�الشيخ 
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  100الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

  :100الفصل�

  . القضاء�سلطة�مستقلة�تضمن�إقامة�العدل،�وعلو�ة�الدستور،�وسيادة�القانون،�وحماية�ا��قوق�وا��ر�ات

 .القا����مستقل�ال�سلطان�عليھ����قضائھ�لغ���الدستور�والقانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  منية�ابرا�يم -1

 )املق��حاملتدخل��ص���للدفاع�عن�(

�مستقلة� - �سلطة القضاء

�وعلو�ة� �العدل �إقامة تضمن

�وحماية� �القانون �وسيادة الدستور

  .ا��قوق�وا��ر�ات�

�سلطان� - �ال �مستقل القا���

�الدستور� �لغ�� �قضائھ ��� عليھ

  .والقانون 

�من� - �القضاء ��� �تدخل �ل

شأنھ�أن�يؤثر����القا����أو�يمس�من�

استقاللية�قراره�جر�مة��عاقب�عل��ا�

 .القانون 

�أن� �شانھ �من �القضاء ��� �تدخل �ل

�من� �يمس �آو �القا��� ��� يؤثر

استقاللية�قراره�جر�مة��عاقب�عل��ا�

 .القانون 

  سالف�القسنطي�� -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 عبد�اللطيف�عبيد -3

 حليمة�الق�� -4

 ال�ادي�ابرا�م -5

 نجيبة�بر�ول  -6

  �وثر��دغم -7

 حافظ��سود -8

 عطيةعادل�بن� -9

 سعاد�عبد�الرحيم� -10

 الز�رة�صميدة� -11

 خ��ة�الصغ��ي � -12

 سامية�الفرش�������-13

 م���بن�نصر���-14

 طارق�بوعز�ز���-15

  محمد�نجيب�ا��س�����-16

  كمال�السعداوي �-17

  جمال�بو��اجة -18



  من��ة�عمري  -19

  دليلة�بوع�ن -20

  آسيا�النفا�ي -21
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  38 الفصل: املوضوع�

 النص��ص��

  :38الفصل�

  .التعليم�إجباري�إ���سن�السادسة�عشرة

�لتحقيق� �الضرور�ة �توف����م�انيات �إ�� �و�س�� �مراحلھ، ��امل ��� �املجا�ي �العمومي �التعليم ��� �ا��ق �الدولة تضمن

 .جودة�التعليم�وال��بية�والت�و�ن�وترسيخ�اللغة�العر�ية�ودعم�ا

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  منية�ابرا�يم -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�و�و�- �مواطن �ل�ل �حق التعليم

  .إجباري�إ���سن�السادسة�عشرة

�التعليم�- ��� �ا��ق �الدولة تضمن

�مراحلھ� ��امل ��� �املجا�ي العمومي

��م�انيات� �توف�� �إ�� و�س��

�التعليم� �جودة �لتحقيق الضرور�ة

� �اللغة�وال��بية �وترسيخ والت�و�ن

 .العر�ية�ودعم�ا

التعليم�حق�ل�ل�مواطن�و�و�إجباري�

 .إ���سن�السادسة�عشر

  جمال�بو��اجة -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 محمد�زر�ق -3

 حليمة�الق�� -4

 �وثر��دغم -5

 حافظ��سود -6

  عادل�بن�عطية -7

 خ��ة�الصغ��ي  -8

 الز�رة�صميدة -9

 الفرش����سامية� -10

 طارق�بوعز�ز� -11

  محمد�نجيب�ا��س�� -12

  كمال�السعداوي  -13

  صا��ة�بن�عا�شة -14

  وردة�ال���ي -15



  آسيا�النفا�ي -16
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  44الفصل: ا��قوق�وا��ر�ات:الباب�الثا�ي�: املوضوع�

 النص��ص��

  :44الفصل�

 .ا��ق����ب�ئة�سليمة�ومتوازنة�مضمون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ضم���املنا�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

� �سالمة�: 44الفصل ��� املسا�مة

املناخ�وا��ق����ب�ئة�سليمة�ومتوازنة�

 .مضمونان

� �جملة �سالمة�"إضافة ��� املسا�مة

  "املناخ

� �من��44للفصل �الثا�ي �الباب من

 الدستور 

  معز�كمون  -2

عند��املعوض�للمتدخل��ص��(

 )ا��اجة

 حاتم�الكال�� -3

 حسناء�مرسيط -4

 شفيق�زرق�ن -5

  كمال�عمارة -6

 جمال�الطو�ر -7

 عصام�الشا�ي -8

 سم��ة�مر�� -9

 سعاد�عبد�الرحيم -10

 عادل�عطية -11

 النفطي�املح���� -12

 عبد�الرؤوف�العيادي� -13

 محمد�كر�م�كر�فة� -14

  ر�م�الثائري � -15

  �الة�ا��امي -16



  احمد�املشر�� -17

  حاتم�الكال�� -18

  محمد�صا���شع��ات -19

  يمينة�الزغالمي -20

  الطا�ر��ميلة -21

  نف�سة�وفاء�مرزو�� -22

  عبد�السالم�شعبان -23

  طارق�العبيدي -24

  محمد�املنذر�بن�رحال -25

  سعد�بوع�ش -26

  انور�مرزو�� -27

  سناء�مر��� -28

  مفيدة�مرزو�� -29

  وردة�ال���ي -30

  اسامة�الصغ�� -31

  ع���ا��و��� -32

  وسام�ياس�ن -33

  مختار�اللمو��� -34

  فرج�بن�حاج�عمر -35

  رابح�ا��رايفي -36

  فيصل�ا��دالوي  -37

  �شام�بن�جامع -38

  آسيا�النفا�ي -39

  حليمة�الق�� -40

  فرح�النصي�� -41

  خاليد�ب��اج� -42

  سالف�القسنطي�� -43

  نجالء�بور�ال -44

  املنصف�شيخ�روحھ -45

  من��ة�عمري  -46

  عبد�الرزاق�ا��لو�� -47

  ا��امديمحمد� -48

  كمال�السعداوي  -49



  محمد�العلوش -50

  محمود�املاي -51

  محمد�نجيب�ا��س�� -52

  �عمان�الف�ري  -53

  محمود�البارودي -54

  محمد�الطا�ر��ال�� -55

  اسكندر�بوعال�� -56

  سليمان��الل -57

  من���الرحوي  -58

  فاطمة�الغر�ي -59

  جمال�القرقوري -60
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  )الفقرة��خ��ة(التوطئة�: املوضوع

 النص��ص��

�بما�يضمن�استدامة�مواردنا�الطبيعية�واستمرار�ة�ا��ياة��منة�لألجيال�
ً
ووعيا�بضرورة�ا��فاظ�ع���الب�ئة�سليمة

القادمة،�وتحقيقا�إلرادة�الشعب����أن�ي�ون�صا�عا�لتار�خھ،�مؤمنا�بأن�العلم�والعمل�و�بداع�قيم�إ�سانية�سامية،�

 �� �إ�� �متطلعا �الر�ادة، �إ�� �العاملية،�ساعيا �والسلم �القرار�الوط��، �استقالل �أساس �ع�� �وذلك �ا��ضار�ة، ضافة

 والتضامن���سا�ي،

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ضم���املنا�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�سالمة� ��� �املسا�مة �بضرورة ووعيا

� �الب�ئة �ع�� �وا��فاظ سليمة�املناخ

�مواردنا� �استدامة �يضمن بما

��منة� �ا��ياة �واستمرار�ة الطبيعية

 )البقية�دون��غي��. (لألجيال�القادمة

�عبارة �سالمة" إضافة ��� " املسا�مة

�ع���". املناخ �ا��فاظ �ع�� عالوة

��خ��ة� �الفقرة �بداية ��� �وذلك الب�ئة

 .من�التوطئة

  معز�كمون  -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

  ضم���املنا�� -3

 حسناء�مرسيط -4

 شفيق�زرق�ن -5

  كمال�عمارة -6



 جمال�الطو�ر -7

 عصام�الشا�ي -8

 سم��ة�مر�� -9

 سعاد�عبد�الرحيم -10

 عادل�عطية -11

 النفطي�املح���� -12

 عبد�الرؤوف�العيادي� -13

 محمد�كر�م�كر�فة�� -14

  ر�م�الثائري � -15

  �الة�ا��امي -16

  احمد�املشر�� -17

  الكال��حاتم� -18

  محمد�صا���شع��ات -19

  يمينة�الزغالمي -20

  الطا�ر��ميلة -21

  نف�سة�وفاء�مرزو�� -22

  عبد�السالم�شعبان -23

  طارق�العبيدي -24

  محمد�املنذر�بن�رحال -25

  سعد�بوع�ش-26

  انور�مرزو��-27

  اسامة�الصغ��-28

  سناء�مر���-29

  مفيدة�مرزو��-30

  وردة�ال���ي-31

  ع���ا��و���-32

  وسام�ياس�ن-33

  فرج�بن�ا��اج�عمر-34

  مختار�اللمو���-35

  رابح�ا��رايفي-36

  فيصل�ا��دالوي -37

  �شام�بن�جامع-38



  آسيا�النفا�ي-39

  حليمة�الق��-40

  فرح�النصي��-41

  خاليد�ب��اج�-42

  سالف�القسنطي��-43

  نجالء�بور�ال-44

  املنصف�شيخ�روحھ-45

  من��ة�عمري -46

  عبد�الرزاق�ا��لو��-47

  محمد�ا��امدي-48

  كمال�السعداوي -49

  محمد�العلوش-50

  محمود�املاي-51

  محمد�نجيب�ا��س��-52

  �عمان�الف�ري -53

  محمود�البارودي-54

  محمد�الطا�ر��ال��-55

  اسكندر�بوعال��-56

  سليمان��الل-57

  من���الرحوي -58

  فاطمة�الغر�ي-60

  جمال�القرقوري-61
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  123الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :123الفصل�

تتو����يئة��نتخابات�إدارة�وتنظيم��نتخابات�و�ستفتاءات،�و�شراف�عل��ا����جميع�مراحل�ا،�وتضمن�سالمة�

  .وشفافّيتھ،�وتصّرح�بالنتائجاملسار��نتخا�ي�ونزا�تھ�

  .تتمتع�ال�يئة�بالسلطة�ال��تي�ية����مجال�اختصاص�ا

ت��كب�ال�يئة�من��سعة�أعضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة،�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة،�مّد��ا�

 .سّت�سنوات،�و�جّدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

 مق��حات�التعديل



 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ال�ادي�الشاوش -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�مستقل�ن� �أعضاء �من �ال�يئة ت��كب

 ا��...محايدين�

� ��لمة �تركيبة�" �سعة"حذف من

 .ال�يئة

  الفاضل�الوج -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 مولدي�ز�دي -3

 محمد�كر�م�كر�فة -4

  محمود�املاي -5

 حسناء�مرسيط -6

 ال�ادي�الشاوش -7

 ام��ة�مرزوق  -8

 سعد�بوع�ش -9

 ايمن�الزوا�� -10

 فت���اللطيف��� -11

 �شام�حس��� -12

 اياد�الد�ما�ي� -13

  طارق�بوعز�ز� -14

  �ش���النفزي  -15

  اقبال�مصدع -16
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  124الفصل�:املوضوع

 النص��ص��

  :124الفصل�

�إ��� �النفاذ �وحق �التعب���و�عالم �حر�ة �ضمان �و�س�ر�ع�� �وتطو�ره، ��عالم، �قطاع ��عديل ��عالم ��يئة تتو��

  . املعلومة،�وع���ضمان�إعالم��عددي�نز�ھ

  .و�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

الكفاءة�وال��ا�ة،�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة،�مد��ا�تت�ون�ال�يئة�من��سعة�أعضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�

 .ست�سنوات،�و�جّدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

 مق��حات�التعديل



 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ال�ادي�الشاوش -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

... تت�ون�ال�يئة�من�أعضاء�مستقل�ن�

 ا��

 "�سعة"حذف��لمة�

  الفاضل�الوج -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 مولدي�ز�دي -3

 محمد�كر�م�كر�فة -4

 حسناء�مرسيط -5

 ام��ة�مرزوق  -6

 سعد�بوع�ش� -7

 ايمن�الزوا�� -8

 فت���اللطيف� -9

 �شام�حس��� -10

 اياد�الد�ما�ي� -11

  طارق�بوعز�ز� -12

  �ش���النفزي  -13

  ضم���منا�� -14

  حطاب�بر�ا�ي -15
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  ا��قوق�وا��ر�ات: إضافة�فصل�الباب:. املوضوع

    إضافة: املوقع�املق��ح  

 تضمن�الدولة�حر�ة�العمل�وحر�ة�املبادرة��قتصادية�: إضافة�فصل: نص�الفصل�املق��ح

 

  أ��اب�املق��ح  �مضاءات  أ��اب�املق��ح  �مضاءات

 فطوم�عطية   �اجر�عز�ز 

 محمود�البارودي   لطيفة�حبا���� 



 معز�ب��اج�رحومة�   ال�ش���شمام 

 من���الرحوي    سالف�القسنطي�� 

 محمد�كر�م�كر�فة   صالح�الدين�ل�يبة 

 ر�م�م��وب   حافظ��سود 

 محمد�ا��امدي   طارق�العبيدي 

 رفيق�التلي��   آسيا�النفا�ي 

 جمال�القرقوري   �اجر�منيفي 

 احمد�السا��   فرح�النصي�� 

 ا��امي��الة   ا����ة�الصغ��ي  

 من��ة�عمري    نجيبة�بر�ول  

 كمال�بن�رمضان�   نب��ة�ترجمان� 

 الز�رة�صميدة   منية�ابرا�يم 

 �عمان�الف�ري    محمد�الكراي�ا��ر�ي 

  عبد�العز�ز�شعبان    سناء�املرس�� 

  مفيدة�املرزو��    سل���صرصوط 

  �ش���اللزام    نجيب�املراد 

  احمد�السم��     
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  7الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  .وع���الدولة�حماي��ا, �سرة����ا��لية��ساسية�للمجتمع: 7الفصل�

 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  من��ة�العمري 

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

���� �الزواج �ع�� �القائمة �سرة

� �للمجتمع ��ساسية �عمل�. ا��لية

�ا��قوقية� �توف���ا��ماية �ع�� الدولة

� �الفصل ��� ��لمة�,  7تحو�ر �عد

�" �سرة" �ع���" نظيف القائمة

  أحمد�السمي��  "الزواج



املعوض�للمتدخل��ص���عند�( 

 )ا��اجة

�لألسرة� �و�قتصادية ��جتماعية و

�واستقرار�ا� �وحد��ا �يضمن بما

 .واملحافظة�عل��ا

� �حماي" تحذف �الدولة " ��اع��

� �بــ �توف���" و�عوض �ع�� �الدولة �عمل

��جتماعية� �و �ا��قوقية ا��ماية

�يضمن� �بما �لألسرة و�قتصادية

 "وحد��ا�واستقرار�ا�واملحافظة�عل��ا

 �ال -16

17-  

18-  

19-  

20-  

21-  

22-  

 �شام�حس��� -23

24-   

25-   

26-   

27-   

  

  79    

  34الفصل�: باب�ا��قوق�وا��ر�ات:املوضوع�

 النص��ص��

  .حر�ة�ت�و�ن��حزاب�والنقابات�وا��معيات�مضمونة�:34الفصل�

  .يضبط�القانون�إجراءات�ت�و�ن��حزاب�والنقابات�وا��معيات،�ع���أن�ال�ينال�من�جو�ر��ذه�ا��ر�ة

أ�شط��ا�بأح�ام�الدستور�والقانون�و�الشفافية�املالية��تل��م��حزاب�والنقابات�وا��معيات����أنظم��ا��ساسية�و��

 .ونبذ�العنف

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  سامية�الفرش����

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�والنقابات� ��حزاب �ت�و�ن حر�ة

  .وا��معيات�مضمونة�

�وا��معيات� �والنقابات ��حزاب تلزم

�أ�شط��ا���� �و�� ��ساسية أنظم��ا

�والقانون� �الدستور بأح�ام

  .و�الشفافية�املالية�ونبذ�العنف

�وا��معيات� �النقابات �تلزم كما

�وا��معيات� �النقابات �تلزم كما

 .با��ياد�عن�التوظيف�ا��ز�ي�

  عبد�القادر�القادري 

املعوض�للمتدخل��ص���عند�( 

 )ا��اجة

 �ال -28

29-  



 .با��ياد�عن�التوظيف�ا��ز�ي�  -30

31-  

32-  

33-  

34-  

 �شام�حس��� -35

36-   

37-   

38-   

39-   
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  31الفصل�: باب�ا��قوق�وا��ر�ات:املوضوع�

 النص��ص��

� ����: 31الفصل �املضمنة �و�ا��قوق �الوط�� �باألمن �املساس �عدم �حدود ��� �مضمون �املعلومة �إ�� �النفاذ ��� ا��ق

  .الدستور 

  

 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  حنان�السا���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

ا��ق����النفاذ�إ���املعلومة�مضمون�

�باألمن� �املساس �عدم �حدود ��

 " .القومي

� �عبارة �عدم�" إضافة �حدود ��

 " .املساس�باألمن�القومي

  سالف�قسنطي��

املعوض�للمتدخل��ص���عند�( 

 )ا��اجة

 �ال -40

41-  

42-  

43-  

44-  



45-  

46-  

 �شام�حس��� -47

48-   

49-   

50-   

51-   
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  ���باب�ا��قوق�وا��ر�ات�35الفصل�: املوضوع

   النص��ص��  

  .ا��ق�النقا�ي�بما����ذلك�حق��ضراب�مضمون :  35الفصل�

 

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ا��ق�النقا�ي�مضمون� )�ص��املتدخل�(حنان�السا����

 .وال�ينطبق�ع���املؤسسة�العسكر�ة

  إضافة�فقرة�

�ع���" �ا��ق ��ذا وال�ينطبق

 "املؤسسة�العسكر�ة
 )املعوض(سالف�القسنطي���

 نور�الدين�املرابطي

 محمد�صا���شع��ات

 كمال�السعداوي 

 محمد�نجيب�ا��س��

 دليلة�الببة

 �لثوم�بدر�الدين



 ع���ا��و���

 رمضان�الدغما�ي

 طارق�بوعز�ز

 حب�بة�ال��ي�ي

 منصف�الشار�ي

 س����الدردوري

 أزاد�بادي
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  39الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

  .العمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ�الدولة�التداب���الضرور�ة�لضمانھ����ظروف�الئقة�وعادلة: 39الفصل�

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  . العمل�حق�ل�ل�مواطن )املتدخل��ص��(سالف�القسنطي���

���� �لضمانھ �التداب���الضرور�ة �الدولة وتتخذ

  .ظروف�الئقة�وعادلة

�وتر�ية� �العمل ��شر�ثقافة �ع�� �الدولة �عمل

 ".الناشئة�عل��ا

  إضافة�فقرة�

��شر� �ع�� �الدولة �عمل

� �العمل وتر�ية�ثقافة

 "الناشئة�عل��ا

 )املعوض(عبد�اللطيف�عبيد�

 حنان�السا���

 نور�الدين�املرابطي

 محمد�صا���شع��ات

 محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

 س����الدردوري

 أزاد�بادي

 ع���ا��و���

 م���بن�نصر



 نورة�بن�حسن

 م��وكة�مبارك

 الفرجا�ي�دغمان

 جمال�بو��اجة

 حب�بة�ال��ي�ي

 ال�ش���شمام
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  )باب�السلطة�القضائية( 107الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

و�منع�إحداث�محاكم�است�نائية،�أو�سّن�إجراءات�است�نائية�من�شأ��ا�. تحدث�أصناف�املحاكم�بقانون : 107الفصل�

  .املساس�بمبادئ�املحاكمة�العادلة

� �محاكم �العسكر�ة �العسكر�ةاملحاكم �ا��رائم ��� �وتنظيم�ا�. متخّصصة �وتركيب��ا �اختصاص�ا �القانون و�ضبط

  .و�جراءات�املتبعة�أمام�ا�والنظام��سا����لقضا��ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

���� )املتدخل��ص��(حنان�السا���� �متخصصة �محاكم �العسكر�ة املحاكم

 "الصلة�بالشؤون�العسكر�ةا��رائم�ذات�

� �عبارة ا��رائم�"�غي��

�" العسكر�ة ا��رائم�"�عبارة

�بالشؤون� �الصلة ذات

 "العسكر�ة

 )املعوض(سالف�القسنطي���

 نورالدين�املرابطي

 محمد�صا���شع��ات

 كمال�السعداوي 

 محمد�نجيب�ا��س��

 دليلة�الببة



 رمضان�الدغما�ي

 طارق�بوعز�ز

 حب�بة�ال��ي�ي

 فيصل�ا��دالوي 

 منصف�الشار�ي

 س����الدردوري

 أزاد�بادي

 ع���ا��و���
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  10املوضوع�الفصل�

 النص��ص��

  .أداء�الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�وفق�نظام�عادل�ومنصف:  10الفصل�

تضع�الدولة��ليات�الكفيلة�بضمان�استخالص�الضر�بة،�واملسا�مة����الت�اليف�العامة،�وحسن�التصرف����املال�

 . العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

  

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�أداء� )املتدخل��ص��(حسناء�مرسيط�

ع���أساس��نصاف�و��دف�تحقيق�العدالة�

�الكفيلة� ��ليات �الدولة �تضع �جتماعية

���� �واملسا�مة �الضر�بة �استخالص بضمان

�املال� ��� �التصرف �وحسن �العامة الت�اليف

�ال��رب� �ومقاومة �الفساد �ومنع العمومي

 ."والغش�ا��بائي�ن

 

�وتحمل� �الضر�بة أداء

�واجب�ا �العامة لت�اليف

  .وفق�نظام�عادل�ومنصف

��ليات� �الدولة تضع

الكفيلة�بضمان�استخالص�

���� �واملسا�مة الضر�بة

�وحسن� �العامة الت�اليف

�العمومي� �املال ��� التصرف

�ومقاومة� �الفساد ومنع

 )املعوض(محمود�البارودي�

 محمد�ا��امدي

 ال�ادي�الشاوش

 الفاضل�الوج

 فاطمة�العز�ي

 نجالء�بور�ال

 نف�سة�وفاء�مرزو��



 "ال��رب�والغش�ا��بائي�ن ر�يعة�النجالوي 

 �شام�حس��

 إياد�الد�ما�ي

 مية�ا��ر���

 محمود�املاي

 ر�م�م��وب

 محمد�كر�م�كر�فة
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  21الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

 .املساس�بھ�إال����حاالت�قصوى�يضبط�ا�القانون �ا��ق����ا��ياة�مقدس،�ال�يجوز :  21الفصل�

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ا��ق����ا��ياة�مقدس،�و�ح���القانون��ذا� )املتدخل��ص��(حسناء�مرسيط�

 .ا��ق�وال�تجوز�عقو�ة��عدام

�ال� �مقدس، �ا��ياة ��� ا��ق

���� �إال �بھ �املساس يجوز

� �يضبط�ا�ا��االت قصوى

 "القانون 

 )املعوض(نف�سة�وفاء�املرزو���

 محمد�ع���النصري 

 نورالدين�املرابطي

 سامية�حمودة�عبو

 محمد�العلوش

 سعد�بوع�ش

 محمود�البارودي

 س����الدردوري

 أحمد�السا��



 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 محمد�املنذر�بن�رحال

 رفيق�التلي��

 ال���ا�ي�حطاب

 فاطمة�الغر�ي
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  13الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 .تل��م�الدولة�بدعم�الالمركز�ة�واعتماد�ا�ب�امل�ال��اب�الوط������إطار�وحدة�الدولة: 13الفصل�

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� )املتدخل��ص��(م���بن�نصر� �واعتماد�ا�تل��م �الالمركز�ة �بدعم الدولة

  .ب�امل�ال��اب�الوط������إطار�وحدة�الدولة

�العادل� �التوز�ع �ضمان �ع�� �الدولة �عمل

�والفئات� �ا���ات �ب�ن �وا��دمات للمرافق

�بتحقيق� �الكفيلة ��جراءات �وتتخذ و�جيال

 ".ذلك

 إضافة�فقرة

 )املعوض(عبداللطيف�عبيد�

 نورة�بن�حسن

 املنذر�بن�رحالمحمد�

 عبد�العز�ز�شعبان

 محمود�البارودي

 ع���ا��و���

 م��وك�ا��ر�زي 

 جمال�الطو�ر

 فائزة�كدو����



 �يثم�بلقاسم�

 سل���صرصوط

 فرج�بن�حاج�عمر

 سناء�مرس��

 رفيق�التلي��
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  )باب�ا��قوق�وا��ر�ات( 38املوضوع�الفصل�

 �ص��النص�

  .التعليم�إجباري�إ���سن�السادسة�عشرة : 38الفصل�

�لتحقيق� �الضرور�ة �توف����م�انيات �إ�� �و�س�� �مراحلھ، ��امل ��� �املجا�ي �العمومي �التعليم ��� �ا��ق �الدولة تضمن

 .جودة�التعليم�وال��بية�والت�و�ن�وترسيخ�اللغة�العر�ية�ودعم�ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  أ��اب�املق��ح

  .التعليم�إلزامي�إ���سن�السادسة�عشرة )املتدخل��ص��(م���بن�نصر�

�العمومي� �التعليم ��� �ا��ق �الدولة تضمن

�توف��� �إ�� �و�س�� �مراحلھ �ب�امل املجا�ي

�ال��بية� �جودة �لتحقيق �الضرور�ة �م�انيات

�والت�و�ن �تجذير�. والتعليم �ع�� ��عمل كما

�ال ��و���ا ��� �وع���الناشئة ��سالمية عر�ية

�و�عميم� �ودعم�ا �العر�ية �اللغة ترسيخ

 .استخدام�ا

  �عو�ض�إجباري�بإلزامي�

� �عبارة ��عمل�"إضافة كما

���� �الناشئة �تجذير ع��

 .�و���ا�العر�ية��سالمية

 )املعوض(عبد�اللطيف�عبيد�

 محمد�املنذر�بن�رحال�

 طارق�العبيدي

 �شام�بن�جامع

 إقبال�املصدع

 فيصل�ا��دالوي 

 محمد�العلوش



 وسام�ياس�ن

 أنور�مرزو��

 سم���بن�عمر

 عمر�الشتوي 

 م��وك�ا��ز�ري 

 أزاد�بادي

 رفيق�التلي��

  �ز�ر�الشم���

  محمد�الكراي�ا��ر�ي
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  )باب�ا��قوق�وا��ر�ات( 46الفصل�:املوضوع�

 النص��ص��

  .ع���أبو�ھ�وع���الدولة�ضمان�الكرامة�وال��ة�والرعاية�وال��بية�والتعليمحق�الطفل�: 46الفصل�

 .من�غ���تمي���وفق�املص��ة�الفض���للطفل ع���الدولة�توف����ل�أنواع�ا��ماية���ميع��طفال

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� )املتدخل��ص��(م���بن�نصر� �وع����حق: 46الفصل �أبو�ھ �ع�� الرضيع

  .الدولة�ضمان�الرعاية�وال��ة

�وال��ة� �الكرامة �أبو�ھ �ع�� �الطفل حق

  .والرعاية�وال��بية�والتعليم

���ميع� �ا��ماية �أنواع �توف����ل �الدولة ع��

 .�طفال�من�غ���تمي���وفق�املص��ة

�أبو�ھ� �ع�� �الطفل حق

�والرعاية� �وال��ة الكرامة

  .وال��بية�والتعليم

ولة�توف����ل�أنواع�ع���الد

��طفال� ���ميع ا��ماية

من�غ���تمي���وفق�املص��ة�

  .الفض���للطفل

إضافة�فقرة�أو���إ���النص�

 .�ص��

 )املعوض(أزاد�بادي�

 محمد�صا���شع��ات

 ر�م�التايري 

 عبد�اللطيف�عبيد

 سالف�القسنطي��

 الز�رة�صميدة

 سامية�حمودة�عبو



 منية�إبرا�يم

 فائزة�كدو���

 م��وكة�مبارك

 فيصل�ا��دالوي 

 عبد�العز�ز�شعبان

 �ز�ر�الشم��

 أحمد�السا��
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  )باب�ا��قوق�وا��ر�ات( 37الفصل�:  املوضوع

  النص��ص��

الضرور�ة�لضمان�وتكفل�الدولة�الوقاية�والرعاية�ال��ية،�وتوفر��م�انيات�. ال��ة�حق�ل�ل�إ�سان: 37الفصل�

  .السالمة�وجودة�ا��دمات�ال��ية

وتضمن�ا��ق����التغطية��جتماعية�طبق�ما�. تضمن�الدولة�العالج�املجا�ي�لفاقدي�السند،�ولذوي�الدخل�املحدود

 .ينظمھ�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� )املتدخل��ص��(م���بن�نصر� �الدولة�ال��ة �وتكفل �إ�سان، �ل�ل حق

��م�انيات� �وتوفر �ال��ية، الرعاية

الضرور�ة�لضمان�السالمة�وجودة�ا��دمات�

  .ال��ية

�ملستحقيھ� �املجا�ي �العالج �الدولة تضمن

�طبق� ��جتماعية �التغطية ��� �ا��ق وتضمن

 .ما�ينظمھ�القانون 

�إ�سان �ل�ل �حق . ال��ة

�الرعاية� �الدولة وتكفل

�وتوفر��م� انيات�ال��ية،

�السالمة� �لضمان الضرور�ة

  .وجودة�ا��دمات�ال��ية

�العالج� �الدولة تضمن

�السند،� �لفاقدي املجا�ي

 )املعوض(�يثم�بلقاسم�

 عبد�اللطيف�عبيد

 الز�رة�صميدة

 منية�إبرا�يم

 ا��ر�زي م��وك�



  . ولذوي�الدخل�املحدود م��وكة�مبارك

�التغطية� ��� �ا��ق وتضمن

�ينظمھ� �ما �طبق �جتماعية

 .القانون 

 إقبال�املصدع�

 �ز�ر�الشم��

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 جمال�الطو�ر

 محمد�العلوش

 نورة�بن�حسن�

 فرج�بن�حاج�عمر

 سامية�الفرش����
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  )باب�السلطة�ال�شر�عية( 51الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  .الشعب�باالستقاللية��دار�ة�واملالية����إطار�م��انية�الدولةيتمتع�مجلس�نواب�: 51الفصل�

  .يضبط�مجلس�نواب�الشعب�نظامھ�الداخ���و�صادق�عليھ�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ

 .تضع�الدولة�ع���ذمة�املجلس�املوارد�ال�شر�ة�واملادية�الالزمة���سن�أداء�النائب�مل�امھ

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلة�الصيغة  أ��اب�املق��ح

�باالستقاللية� )املتدخل��ص��(م���بن�نصر� �الشعب �نواب �مجلس يتمتع

  .�دار�ة�واملالية����إطار�م��انية�الدولة

يضبط�مجلس�نواب�الشعب�نظامھ�الداخ���

  .و�صادق�عليھ�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ

��م�انيات� �النائب �ذمة �ع�� �املجلس يضع

 .لالزمة���سن�أداء�م�امھال�شر�ة�واملادية�ا

�نواب� �مجلس يتمتع

�باالستقاللية� الشعب

�إطار� ��� �واملالية �دار�ة

  .م��انية�الدولة

�نواب� �مجلس يضبط

�الداخ��� �نظامھ الشعب

�باألغلبية� �عليھ و�صادق

 )املعوض(سامية�عبو�

 أزاد�بادي

 م��وك�ا��ر�زي 

 فيصل�ا��دالوي 

 أحمد�السا��



  .املطلقة�ألعضائھ محمد�الكراي�ا��ر�ي

�ذمة� �ع�� �الدولة تضع

�ال�شر�ة� �املوارد املجلس

واملادية�الالزمة���سن�أداء�

  .مل�امھالنائب�

�من� ��خ��ة �الفقرة �عو�ض

 . الفصل�بفقرة�جديدة

 إقبال�املصدع

 �يثم�بلقاسم

 فائزة�كدو���

 محمد�العلوش

 نورة�بن�حسن

 فرج�بن�حاج�عمر

 �ش���النفزي 

 من��ة�العمري 
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  18الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

�من�الوط���م�لفة�بحفظ��من،�والنظام�العام،�وحماية��فراد�واملؤسسات�واملمتل�ات،�وإنفاذ�القانون،����قوات�

 .كنف�اح��ام�ا��ر�ات�و���إطار�ا��ياد�التامّ 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  بية�جوادي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

�من�الوط���امن�جم�وري�و�و�قوة�

�العام� �والنظام ��من �بحفظ م�لفة

�واملؤسسات� ��فراد وحماية

�كنف� ��� �القانون �وإنفاذ واملمتل�ات

�ا��ياد� �اطار �و�� �ا��ر�ات اح��ام

 .التام

�عو�ض�قوات�" امن�جم�وري: "اضافة

 "�من�الوط��"�من�بـ

  دليلة�الببة

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 آمال�غو�ل



 حب�بة�ال��ي�ي

 ال�ش���شمام

 كمال�عمار

 مختار�اللمو���

 منية�القصري 

 احمد�السم��

 خ��ة�الصغري 

 سامية�الفرش����

 �وثر��دغم

 حنان�السا���

 الز�رة�صميدة

  ن�يلة�العسكري 

  

  

  

  

  

  

  

92  

  11الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

�أو�عضو�ة� �الشعب �نواب �مجلس �أو�عضو�ة �أو�عضو���ا �ا���ومة �أو�رئاسة �ا��م�ور�ة �رئاسة �يتو�� �من ��ل ع��

 .ال�يئات�الدستور�ة�املستقلة�أو�أي�وظيفة�عليا�أن�يصرح�بم�اسبھ�وفق�ما�يضبطھ�القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  بية�جوادي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�( 

 )املق��ح

ع����ل�من�يتو���رئاسة�ا��م�ور�ة�أو�

رئاسة�ا���ومة�أو�عضو���ا�أو�عضو�ة�

مجلس�الشعب�أو�عضو�ة�ال�يئات�

الدستور�ة�املستقلة�أو�رأي�وظيفة�عليا�

وم�اسب�الزوجة�و�بناء�"اضافة�

 "و�عده.....

  جمال�بو��اجة



املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

وم�اسب�الزوجة�أن�يصرح�بم�اسبھ�

و�بناء�قبل�تو���الوظيفة�و�عده�وفق�ما�

 حب�بة�ال���ي .يضبطھ�القانون 

 ال�ش���شمام

  دليلة�الببة

 كمال�عمار

 كمال�بن�رمضان�

 سل���صرصوط

 منية�القصري 

 احمد�السم��

 خ��ة�الصغ��ي 

 �وثر��دغم

  عبد�ا��ليم�زواري 

 حنان�السا���

 الز�رة�صميدة

  ن�يلة�العسكري 
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  138الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  .مجلس�ا��ماعات�املحلية��ي�ل�تمثي���ملجالس�ا���ات�مقره�خارج�العاصمة

املحلية����املسائل�املتعلقة�بالتنمية�والتوازن�ب�ن�ا���ات،�و�بدي�الرأي����مشار�ع�القوان�ن�ينظر�مجلس�ا��ماعات�

  .املتعلقة�بالتخطيط�وامل��انية�واملالية�املحلية،�و�مكن�دعوة�رئ�سھ���ضور�مداوالت�مجلس�نواب�الشعب

 .تضبط��تركيبة�مجلس�ا��ماعات�املحلية�وم�امھ�بقانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة املق��ح�أ��اب



  نورة�بن�حسن

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

مجلس�ا��ماعات�املحلية��ي�ل�تمثي���

  .ملجالس�ا���ات

ينظر�مجلس�ا��ماعات�املحلية����

املسائل�املتعلقة�بالتنمية�والتوازن�ب�ن�

ا���ات�و�بدي�الراي����مشار�ع�القوان�ن�

بالتخطيط�وامل��انية�واملالية�املتعلقة�

املحلية�ولرئ�س�مجلس�ا��ماعات�

املحلية�حق�حضور�مداوالت�املجلس�

  .النيا�ي�ومخاطبتھ

تضبط�تركيبة�مجلس�ا��ماعات�املحلية�

 وم�امھ�بقانون 

  �عديل����الفقرت�ن��و���والثانية

 

  م��وكة�مبارك

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 �يثم�بلقاسم

 عبد�الو�اب�معطر

 عبد�السالم�شعبان

 اقبال�مصدع�

 م���بن�نصر

 السليم�بن�حميدان

 رفيق�التلي��

 عمر�الشتوي 

 حنان�السا���

 �شام�حس��

 ر�يع�العابدي

  �ش���النفزي 

  فيصل�ا��دالوي 
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 2الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

 .املواطنة،�وإرادة�الشعب،�وعلو�ة�القانون تو�س�دولة�مدنية،�تقوم�ع���

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

�املواطنة�  سامية�حمودة�عبو �ع�� �تقوم �مدنية �دولة تو�س � �عبارة �القانون "�عو�ض " علو�ة



املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

  .وإرادة�الشعب�وعلو�ة�الدستور 

��ذا� �من �ينال �أن ��عديل �ألي �يمكن وال

 .الفصل�

  "علو�ة�الدستور "بـ

 

  ع���ا��و���

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 س����الدردوري

 م��وكة�مبارك

 حسناء�مرسيط

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 احمد�السا���

 محمد�الكرايا��ر�ي

 رفيق�التلي��

 �ز�ر�الشم��

 محمد�ع���النصري 

 محمد�كر�م�كر�فة

 وسام�ياس�ن

 ايمن�الزوا��

  سعيد�ا��رشو��

  عمر�الشتوي 

  عبد�السالم�شعبان
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   6الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

���ياد� �ضامنة �للمقدسات، �حامية �الشعائر�الدي�ية، �والضم���وممارسة �املعتقد ���ر�ة ��افلة �للدين، �راعية الدولة

 .العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ياملساجد�ودور�



 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  س����الدردوري

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

الدولة�راعية�للدين��افلة���ر�ة�املعتقد�

�الدي�ية� �الشعائر �وممارسة والضم��

���ياد� �وضامنة �للمقدسات وحامية

� �العبادة �ودور �التوظيف�املساجد عن

  .ا��ز�ي

�التكف��� �أش�ال ��ل �مطلقا وتمنع

 .والتحر�ض�ع���الكرا�ية�والعنف

  :اضافة�جملة������اية�الفصل�

�التكف��� �اش�ال ��ل � �مطلقا وتمنع

  .والتحر�ض�ع���الكرا�ية�والعنف�

  احمد�السا�� 

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 اقبال�املصدع

 الطا�ر��ميلة

 مرسيط�حسناء

 فاطمة�الغر�ي

 سامية�حمودة�عبو

 عبد�السالم�شعبان

 �ش���النفزي 

 ضم���املنا��

 �يثم�بلقاسم

 محمود�البارودي

 سم��ة�مر���قر�عة

 حطاب�ال���ا�ي

  حنان�السا���

  رفيق�التلي��

  نورة�بن�حسن�
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  14الفصل�: املوضوع

  النص��ص��



�العام �والصا�� �املواطن �خدمة ��� �العمومية �املرفق�. �دارة �واستمرار�ة �واملساواة �ا��ياد �مبادئ �وفق �و�عمل م
ّ
نظ

ُ
ت

 .العام،�ووفق�قواعد�الشفافية�وال��ا�ة�والنجاعة�واملساءلة

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  عمر�الشتوي 

املتدخل��ص���للدفاع�عن�( 

 )املق��ح

�املواطن� �خدمة ��� �العمومية �دارة

م�و�عمل�وفق�مبادئ�. والصا���العام
ّ
نظ

ُ
ت

�املرفق� �واستمرار�ة �واملساواة ا��ياد

�وال��ا�ة� �الشفافية �قواعد �ووفق العام،

  .والنجاعة�واملساءلة

�املوفق� �مشموالت �القانون و�ضبط

 .�داري�وتنظيمھ

  :14للفصل��2اضافة�فقرة�

�املوفق� �مشموالت �القانون و�ضبط

 .�داري�وتنظيمھ

  سامية�عبو

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 �يثم�بلقاسم

 عبد�الو�اب�معطر

 رفيق�التلي��

 نورة�بن�حسن

 سليم�بن�حميدان�

 م��وكة�مبارك�

 محمود�البارودي

 عبد�السالم�شعبان�

 النفزي �ش���

 اقبال�مصدع�

 ر�يع�العابدي

 م���بن�نصر

  فيصل�ا��دالوي 

  نف�سة�وفاء�مرزو��
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  43الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  .ا��ق����املاء�مضمون 

  .املحافظة�ع���املاء�وترشيد�استغاللھ�واجب�ع���الدولة�واملجتمع

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة� أ��اب�املق��ح

  م��وكة�مبارك

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

�املواطن�ن� �حق �ضمان �ع�� �الدولة �عمل

�تام�ن� �إ�� ��م�ان �قدر �و�س�� �املاء ��

�بتوف���املوارد� �للشعب �الغذائية السيادة

�حدود� �داخل �من �والطاقية الفالحية

  .الوطن

�الطبيعية� �واملوارد �املاء �ع�� املحافظة

�وترشيد� �والطاقية �والبي�ية الفالحية

�الوطنية� �املص��ة �ضوء �ع�� استغالل�ا

 .واجب�ع���الدولة�واملجتمع

  �عديل�الفصل

 

  �ش���النفزي 

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 نورة�بن�حسن

 س����الدردوري

 اقبال�مصدع

 فيصل�ا��دالوي 

 عبد�السالم�شعبان�

 املرابطينور�الدين�

 عمر�الشتوي 

 �ز�ر�الشم��

 سم���بن�عمر

 م���بن�نصر�

 ازاد�بادي

 �يثم�بلقاسم�

  سليم�بن�حميدان

  عبد�الو�اب�معطر

  حنان�السا���
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  45الفصل�: املوضوع

    النص��ص��  

  . تضمن�الدولة�حماية�حقوق�املرأة�وتدعم�م�اس��ا

  .ت�افؤ�الفرص�ب�ن�املرأة�والرجل����تحمل�مختلف�املسؤولياتتضمن�الدولة��

 . تتخذ�الدولة�التداب���الكفيلة�بالقضاء�ع���العنف�ضد�املرأة

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  سامية�عبو

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

تضمن�الدولة�م�اسب�املرأة�و�عمل�ع���

املحافظة�ع���حقوق�ا�املك�سبة�ودعم�ا�

  .وتطو�ر�ا

تضمن�الدولة�ت�افؤ�الفرص�ب�ن�املرأة�

  والرجل����تحمل�مختلف�املسؤوليات�

تتخذ�الدولة�التداب���الكفيلة�بالقضاء�

 .ع���العنف�ضد�املرأة

تضمن�الدولة�: �عديل�الفقرة��و��

م�اسب�املرأة�و�عمل�ع���

�املحافظة�ع���حقوق�ا�املك�سبة

  محمود�البارودي .ودعم�ا�وتطو�ر�ا

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 محمد�شفيق�زرق�ن�

 محمد�قحب�ش

 اقبال�املصدع�

 س����الدردوري

 �يثم�بلقاسم�

 �ش���النفزي�

 حنان�السا���

 م��وكة�مبارك�

 م���بن�نصر

 �ز�ر�القسط��

  عبد�السالم�شعبان�

  عبد�الو�اب�معطر

  عمر�الشتوي 
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 52الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

ال�����لعضو�ة�مجلس�نواب�الشعب�حق�ل�ل�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�عشر�سنوات�ع����قل،�بلغ�من�العمر�

يضبط�ا��ثالثا�وعشر�ن�سنة��املة�يوم�تقديم�تر��ھ،�شرط�أن�ال�ي�ون�مشموال�بأي�صورة�من�صور�ا��رمان�ال��

 .القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  اقبال�املصدع

املتدخل��ص���للدفاع�عن�( 

 )املق��ح

�الشعب� �نواب �مجلس �لعضو�ة ال����

�منذ� �ا���سية �تو���� �ناخب �ل�ل حق

�العمر� �من �بلغ ��قل، �ع�� عشر�سنوات

�تقديم� �يوم ��املة �سنة �وعشر�ن ثالثا

�مشموال�بأي� �ال�ي�ون �أن �شرط تر��ھ،

�يضبط�ا� �ال�� �ا��رمان �صور �من صورة

  .القانون 

ال�يجوز�ا��مع�ب�ن�عضو�ة�مجلس�نواب�

 .الشعب�ورئاسة�جماعة�محلية

ال�يجوز�ا��مع�ب�ن�: إضافة�فقرة

عضو�ة�مجلس�نواب�الشعب�

  .ورئاسة�جماعة�محلية

  نورة�بن�حسن 

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 �ز�ر�السم���

 س����الدردوري

 سم���بن�عمر

 سامية�حمودة�عبو

 م���بن�نصر

 م��وكة�مبارك

 عبد�الو�اب�معطر

 سليم�بن�حميدان

 عمر�الشتوي 

 رفيق�التلي��

 �يثم�بلقاسم



  �ش���النفزي 

  ر�يع�العابدي

  نف�سة�وفاء�املرزو��
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  61الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

تمارس�املبادرة�ال�شر�عية�بمق��حات�قوان�ن�من�عشرة�نواب�ع����قل،�أو�بمشار�ع�قوان�ن�من�رئ�س�ا��م�ور�ة�أو�

  .رئ�س�ا���ومة

  . و�ختص�رئ�س�ا���ومة�بتقديم�مشار�ع�قوان�ن�املوافقة�ع���املعا�دات�ومشار�ع�قوان�ن�املالية

 .ظروملشار�ع�القوان�ن�أولو�ة�الن

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

  �يثم�بلقاسم

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

�بمق��حات� �ال�شر�عية �املبادرة تمارس

�أو� ��قل، �ع�� �نواب �عشرة �من قوان�ن

�أو� �ا��م�ور�ة �رئ�س �من �قوان�ن مشار�ع

�عرض� �يمكن �كما �ا���ومة، رئ�س

���� �تقديم�ا �يتم �ال�� �القوان�ن مشار�ع

�ت�ون� �ان ��شرط �شعبية �عرائض ش�ل

� ��عادل �ما �طرف �من �املائة�15موقعة ��

� �امل��ل�ن �الناخب�ن �مجموع ���من

  ال��ل�املد�ي�او��نتخا�ي�

و�ختص�رئ�س�ا���ومة�بتقديم�مشار�ع�

قوان�ن�املوافقة�ع���املعا�دات�ومشار�ع�

  .قوان�ن�املالية

  وملشار�ع�القوان�ن�اولو�ة�النظر�

كما�يمكن�عرض�مشار�ع�" إضافة�

القوان�ن�ال���يتم�تقديم�ا����ش�ل�

�ت�ون� �أن ��شرط �شعبية عرائض

��عادل �ما �طرف �من ���15 موقعة

�الناخب�ن� �مجموع �من املائة

�أو� �املد�ي �ال��ل ��� امل��ل�ن

 "�نتخا�ي

  م��وكة�مبارك

املعوض�املتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

  ال�ش���النفزي 

  عبد�السالم�شعبان

  س����الدردوري

  محمود�البارودي

  سامية�حمودة�عبو

  نورة�بن�حسن

  نور�الدين�املرابطي

  بن�عمرسم���

  آزاد�بادي



  سليم�بن�حميدان

  عبد�الو�اب�معطر

  حنان�السا���

  ر�يع�العابدي
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  92الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :92الفصل�

   .رئ�س�ا���ومة��و�رئ�س�مجلس�الوزراء

 .ينعقد�مجلس�الوزراء�بدعوة�من�رئ�س�ا���ومة�الذي�يضبط�جدول�أعمالھ

يرأس�رئ�س�ا��م�ور�ة�مجلس�الوزراء�وجو�ا����مجاالت�الدفاع،�والعالقات�ا��ارجية،�و�من�القومي�املتعلق�

. بحماية�الدولة�وال��اب�الوط���من�ال��ديدات�الداخلية�وا��ارجية،�ولھ�أن�يحَضر�ما�عدا�ا�من�مجالس�وزراء

  . وعند�حضوره�يرأس�املجلس

 .ن�بمجلس�الوزراءيتم�التداول�����ل�مشار�ع�القوان�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�مجلس� سامية�حمودة�عبو �رئ�س ��و �ا���ومة رئ�س

  الوزراء

�من� �بدعوة �الوزراء �مجلس ينعقد

�جدول� �يضبط �الذي �ا���ومة رئ�س

  .أعمالھ

�مجلس�� �ا��م�ور�ة �رئ�س يرأس

الوزراء�بدعوة�منھ�و�جو�ا����مجاالت�

�و�من� �ا��ارجية �والعالقات الدفاع

القومي�املتعلق�بحماية�الدولة�وال��اب�

�الدعوة� �ا��م�ور�ة �رئ�س يتو��

�مجال� ��� �الوزراء ملجلس

�ا��ارجية�: اختصاصھ الدفاع،

 .و�من�القومي

 عمر�الشتوي 

 نورة�بن�حسن

 عبد�السالم�شعبان

 اقبال�مصدع

 رفيق�التلي��

 ر�يع�العابدي

 م��وكة�مبارك

 �شام�حس��



�الداخلية� �ش���نفزي  �ال��ديدات �من الوط��

�عدا�ا� �يحضر�ما �أن �ولھ وا��ارجية،

�حضوره� �عند �و �وزراء �مجالس من

  .يرأس�املجلس

�مشار�ع ��ل ��� �التداول القوان�ن��يتم

 .بمجلس�الوزراء

 �يثم�بلقاسم

 ر�م�م��وب

 من���الرحوي 

 عصام�الشا�ي

 سم���الطيب

 سل���م��وك
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   144إلغاء�: املوضوع

 النص��ص��

  :144الفصل�

 .تفسر�أح�ام�الدستور�و�ؤول��عض�ا�البعض��وحدة�م���مة

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� عمر�الشتوي  �عدد ��خ�� �الفصل من��144إلغاء

 �ح�ام�ا��تامية

�وتؤول�( �الدستور �أح�ام تفسر

 عبد�الو�اب�معطر )�عض�ا��وحدة�م���مة

 �يثم�بلقاسم

 م��وكة�مبارك

 اقبال�مصدع

 عبد�السالم�شعبان

 �ش���النفزي 

 نورة�بن�حسن

 سليم�حميدان

 سامية�عبو

 سعد�بوع�ش

 ز�ديمولدي�

 رفيق�التلي��

 أزاد�بادي

 ال�ادي�الشاوش
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  ���الباب�الثالث�69الفصل�:. املوضوع

 النص��ص��

  : 69الفصل�

���حالة�حل�املجلس�أو�أثناء�عطلتھ�النيابية�يمكن�لرئ�س�ا���ومة�إصدار�مراسيم��عرض�ع���مصادقة�املجلس�

  .�نتخا�ي�من�مجال�املراسيم����الدورة�العادية�التالية،�و�س�ث���النظام

�رئ�س� �إ�� �مع�ن �ولغرض �محدودة �ملدة �بقانون �يفوض �أن �أعضائھ �أخماس �بثالثة �الشعب �نواب �ملجلس يمكن

 .ا���ومة�إصدار�مراسيم�تدخل����مجال�القانون��عرض�حال�انقضاء�املدة�املذ�ورة�ع���مصادقة�املجلس

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�لرئ�س� عمر�الشتوي  �يمكن �املجلس �حل �حالة ��

�رئاسية� �مراسيم �اصدار ا��م�ور�ة

���� �املجلس �مصادقة �ع�� �عرض

�و�س�ث��� �التالية �العادية الدورة

  .النظام��نتخا�ي�من�مجال�املراسيم

�فلرئ�س� �النيابية �عطلتھ ��� أما

�ا���ومية� �املراسيم �اصدار ا���ومة

  .و�ست�ناءاتبنفس��جراءات�

�الشعب�� �نواب �ملجلس �يمكن كما

�يفوض� �أن �أعضائھ �أخماس بثالثة

�مع�ن� �ولغرض �محدودة �ملدة بقانون

�مراسيم� �اصدار �ا���ومة �رئ�س إ��

�القانون� �مجال ��� �تدخل ح�ومية

�املذ�ورة� �املدة �انقضاء �حال �عرض

 .ع���مصادقة�املجلس

�برئ�س� �ا���ومة �رئ�س �عو�ض

سيم����حالة�ا��م�ور�ة����اتخاذ�املرا

 حل�املجلس

 سامية�عبو

 �يثم�بلقاسم

 عبد�الو�اب�معطر

 رفيق�التلي��

 نورة�بن�حسن

 ر�يع�العابدي

 م���بن�نصر

 فيصل�ا��دالوي 

 عبد�السالم�شعبان

 إقبال�مصدع

 �ش���النفزي 

 م��وكة�مبارك

 ر�م�م��وب

 شكري�القسط��

 سم���الطيب

 محمد�قحب�ش

 أحمد�السا��
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  من�باب�السلطة�ال�شر�عية�65الفصل��:املوضوع

 النص��ص��

  : 65الفصل�

  .يرخص�القانون����موارد�الدولة�وت�اليف�ا�حسب�الشروط�املنصوص�عل��ا�بالقانون��سا����للم��انية

� �امل��انية �وغلق �املالية �قوان�ن �مشار�ع �ع�� �الشعب �نواب �مجلس �بالقانون�يصادق �عل��ا �املنصوص �الشروط طبق

  .�سا����للم��انية

د�سم��،��20أكتو�ر�وتتم�املصادقة�عليھ����أجل�أقصاه��31يقدم�مشروع�قانون�املالية�للمجلس����أجل�أقصاه�

  .وت�ت�املحكمة�الدستور�ة����دستور�تھ����أجل�ال�يتجاوز�أسبوعا

د�سم���يمكن�تنفيذ�املشروع�بأقساط�ذات�ثالثة�أش�ر�قابلة� 31إذا�لم�يختم�مشروع�قانون�املالية����أجل�

 .للتجديد�بمقت����أمر�ح�ومي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

   4الفقرة��65الفصل� عمر�الشتوي 

د�سم����31إذا�لم�يختم�مشروع�قانون�املالية����أجل�

� �ثالثة �ذات �بأقساط �املشروع �تنفيذ أش�ر�قابلة�يمكن

 .للتجديد�بمقت����أمر�رئا���

� �الفقرة �الفصل���4عديل من

�بأمر��65 �ح�ومي بتعو�ض

 رئا���

 سامية�عبو

 عبد�الو�اب�معطر

 رفيق�التلي��

 نورة�بن�حسن

 سليم�بن�حميدان

 ر�يع�العابدي

 م���بن�نصر

 فيصل�ا��الوي 

 �ش���النفزي 

 �يثم�بلقاسم

 إقبال�مصدع

 ر�م�م��وب

 عصام�الشا�ي

 سم���الطيب

 محمد�قحب�ش
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  31الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  :31الفصل�

 .ا��ق����النفاذ�إ���املعلومة�مضمون����حدود�عدم�املساس�باألمن�الوط���و�ا��قوق�املضمنة����الدستور 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

 تضمن�الدولة�ا��ق�����عالم� - اياد�الد�ما�ي

 وتضمن�ا��ق����النفاذ�ا���املعلومة� -

تضمن�الدولة�ا��ق����النفاذ�ا���شب�ات� -

 .�تصال�و�حيادية��ن��نت

  31إضافة�مطة�الفصل�

 احمد�السا�� 

 خم�س�قسيلة

 محمد�ع���نصري 

 الفاضل�صغراوي 

 عبد�املنعم�كر�ر

 الشتوي عمر�

 نادية�شعبان

 سم���الطيب

 محمود�املاي

 الفاضل�الوج

 محمد�شفيق�زرق�ن

 نجالء�بور�ال

 فؤاد�ثامر

 محمد�قحب�ش

  مية�ا��ر���

  ضم���املنا��
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  37ا��قوق�و�ا��ر�ات�الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :37الفصل�

�إ�سان �ل�ل �حق �. ال��ة �السالمة�وتكفل �لضمان �الضرور�ة �وتوفر��م�انيات �ال��ية، �والرعاية �الوقاية الدولة

  .وجودة�ا��دمات�ال��ية

وتضمن�ا��ق����التغطية��جتماعية�طبق�ما�. تضمن�الدولة�العالج�املجا�ي�لفاقدي�السند،�ولذوي�الدخل�املحدود

 .ينظمھ�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الدولة� الز�رة�صميدة �تكفل �و �ا�سان �ل�ل �حق ال��ة

الوقاية�والرعاية�ال��ية�وتوفر��م�انيات�

�جودة� �و �السالمة �لضمان الضرور�ة

  .ا��دمات�ال��ية

�لفاقدي� �املجا�ي �العالج �الدولة تضمن

  .السند�و�لذوي�الدخل�املحدود

وتضمن�ا��ق����التغطية��جتماعية�طبق�

  .لقانون ما�ينظمھ�ا

�املتاجرة� �أش�ال ��افة �الدولة تمنع

 .باال��اص�و�عضاء�ال�شر�ة

  :إضافة�ما�ي��������اية�الفصل

�املتاجرة�- �أش�ال ��افة �الدولة تمنع

 باال��اص�و��عضاء�ال�شر�ة�

 طارق�بوعز�ز

 احمد�السمي��

 مختار�اللمو���

 سامية�الفرش����

 من��ة�عمري 

 وردة�ال���ي

 بن�حاج�عمر�فرح

 ال�ش���شمام

 �وثر��دغم

 �اجر�عز�ز

 حليمة�الق��

 حافظ��سود

 ا��ب�ب�اللوز 
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 إضافة�فصل:املوضوع

  ا��قوق�و�ا��ر�ات�: الباب

  47و�قبل�الفصل���46عد�الفصل�: املوقع�املق��ح

و�تر�ي��م�كما�تضمن�حق�م����رعاية�أبنا��م�ل�م��تضمن�الدولة�حق�الوالدين����رعاية�أبنا��م: نص�الفصل�املق��ح

 .عند�التقدم����السن�او�عند�ال��ز

 

 أ��اب�املق��ح أ��اب�املق��ح أ��اب�املق��ح

 الز�رة�صميدة ا��ب�ب�اللوز� خ��ة�الصغ��ي 

 سامية�الفرش���� عبد�ا��ليم�زواري  

 عبد�القادر�القادري  عادل�بن�عطية� 

 جواديبية� كمال�بن�عمارة� 

 طارق�بوعز�ز� عا�شة�الذوادي� 

 نجيبة�بر�ول  كمال�عمار 

 احمد�السمي�� عبد�املجيد�النجار� 

 مختار�ال��وش�� ع���ا��و��� 

 دليلة�البية النقطي�ا��مص 

 ال�ش���شمام صا��ة�بن�عا�شة 

 نب��ة�ال��حمان محمد�شفيق�زرفيق 

 حنان�السا��� سناء�مر��� 

 حليمة�الق�� فرح�بن�حاج�عمر� 

 سعيد�ا��رشو�� محمد�زرفيق 
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  من�باب�املبادئ�العامة�10الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 : 10الفصل�

  .أداء�الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�وفق�نظام�عادل�ومنصف

���� �التصرف �وحسن �العامة، �الت�اليف ��� �واملسا�مة �الضر�بة، �استخالص �بضمان �الكفيلة ��ليات �الدولة تضع

 . املال�العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  10الفصل� م��وكة�مبارك

الت�اليف�العامة��أداء�الضر�بة�و�تحمل

تضع�. واجب�وفق�نظام�عادل�ومنصف

�بضمان� �الكفيلة ��ليات الدولة

�الفساد� �ومنع �الضر�بة، استخالص

و�ل�ما�من�شأنھ�ر�ن�املوارد�والسيادة�

�والغش� �ال��رب �ومقاومة الوطنت�ن

  .ا��بائي�ن

�التصرف� �حسن �ع�� �الدولة وتحرص

�التداب��� �وتتخذ �العمومي �املال ��

� �لصرفھ �أولو�ات�الالزمة حسب

 �قتصاد�الوط��

أداء�الضر�بة�و�تحمل�الت�اليف�العامة�

�منصف �و �عادل �نظام �وفق . واجب

�بضمان� �الكفيلة ��ليات �الدولة تضع

�الفساد� �ومنع �الضر�بة، استخالص

 .ومقاومة�ال��رب�و�الغش�ا��بائي�ن

 اقبال�مصدع

 نورة�بن�حسن

 عبد�السالم�شعبان

 عمر�الشتوي 

 بن�حميدانسليم�

 عبد�الو�اب�معطر

 �يثم�بلقاسم

 �ز�ر�الشم��

 �ش���النفزي 

 سامية�حمودة�عبو

 حنان�السا���

 ر�يع�العابدي

 نوفل�الغر�ي

  سناء�حداد

 سم���بن�عمر
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  47الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  :47الفصل�

  .تح���الدولة�ذوي��عاقة�من��ل�تمي��

���� �ال�امل ��ندماج �من �تمكنھ �التداب���ال�� �ب�ل �إعاقتھ، �طبيعة �حسب ��نتفاع، ��� �ا��ق �إعاقة �ذي �مواطن ل�ل

 .املجتمع

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  :47الفصل� نورة�بن�حسن

الوقاية�من��عاقة�و����يص�ا�والعالج�

�و��عليمھ �املعاق �و�تر�ية و�ت�و�نھ��م��ا

�مسؤوليتھ� �املجتمع ��� �وادماجھ وتأ�يلھ

 .الدولة�وواجب�وط��

  :47الفصل�

��ل� �من ��عاقة �ذوي �الدولة تح��

  .تمي��

���� �ا��ق �اعاقة �ذي �مواطن ل�ل

�ب�ل� �اعاقتھ �طبيعة �حسب �نتفاع

��ندماج� �من �تمكنھ �ال�� التداب��

 ال�امل����املجتمع

 م��وكة�مبارك

 عمر�الشتوي 

 نصر�م���بن

 رفيق�التلي��

 اقبال�املصدع

 �يثم�بلقاسم

 عبد�السالم�شعبان

 عبد�الو�اب�معطر

 سليم�بن�حميدان

 حنان�السا���

 �ش���نفزي 

 ر�يع�العابدي

 سم���بن�عمر

  نوفل�الغر�ي

 لز�ر�الشم��
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  )السلطة�اقضائية: الباب�ا��امس�� 114الفصل�: مثال:.(املوضوع

 النص��ص��

  :114الفصل�

 .يت�ون�القضاء�املا���من�محكمة�املحاسبات�بمختلف��يئا��ا

�والنجاعة� �الشرعية �ملبادئ �وفقا �العام، �املال ��� �التصّرف �حسن �بمراقبة �املحاسبات �محكمة تختّص

� �طرق �وتقّيم �العمومي�ن، �املحاسب�ن �حسابات ��� �وتق��� �بھ،�والشفافية، �املتعلقة �وتزجر��خطاء التصرف

  .و�ساعد�السلطة�ال�شر�عية�والسلطة�التنفيذية�ع���رقابة�تنفيذ�قوان�ن�املالية�وغلق�امل��انية

�عّد�محكمة�املحاسبات�تقر�را�سنو�ا�عاما�تحيلھ�إ����ل�من�رئ�س�ا��م�ور�ة،�ورئ�س�مجلس�نواب�الشعب،�

�للقض ��ع�� �املجلس �ورئ�س �ا���ومة، ��شرهورئ�س �و�تم ��قتضاء�. اء، �عند �املحاسبات �محكمة ��عد كما

  .تقار�ر�خصوصية�يمكن��شر�ا

��سا���� �والنظام �لد��ا، �املتبعة �و�جراءات �واختصاصا��ا، �املحاسبات، �محكمة �تنظيم �القانون يضبط

 .ا��اص�بقضا��ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  114الفصل� م��وكة�مبارك

�محكمة� �من �املا�� �القضاء يت�ون

  .املحاسبات�بمختلف��يئ��ا

�بمراقبة� �املحاسبات �مكمة تختص

�وفقا� �العام �املال ��� �التصرف حسن

ملبادئ�الشرعية�و�النجاعة�والشفافية�

�العمومي�ن� �حسابات ��� وتقت���

�و�تزجر��خطاء� وتقيم�طرق�التصرف

�الشعب� �ملجلس �و�يمكن �بھ املتعلقة

� �يطلب �من�أن �يحتاجھ �انجاز�ما م��ا

�و�ساعد� �اختصاص�ا �مجال تقار�ر���

�والسلطة� �ال�شر�عية السلطة

�قوان�ن� �تنفيذ �رقابة �ع�� التنفيذية

  114الفصل�

�محكمة� �من �املا�� �القضاء يت�ون

  .املحاسبات�بمختلف��يئ��ا

�املحاس� �محكمة بات�تختص

�املال� ��� �التصرف �حسن بمراقبة

�الشرعية� �ملبادئ �وفقا العام

���� �وتقت��� �والشفافية والنجاعة

�طرق� �وتقيم �العمومي�ن حسابات

�املتعلقة� �و�تزجر��خطاء التصرف

�و� �ال�شر�عية �السلطة �و��ساعد بھ

�رقابة� �ع�� �التنفيذية السلطة

�غلق� �و �املالية �قوان�ن تنفيذ

  .امل��انية

 نورة�بن�حسن

 عبد�السالم�شعبان

 م���بن�نصر

 سامية�حمودة�عبو

 فيصل�ا��دالوي 

 سم���بن�عمر

 سليم�بن�حميدان

 �ش���النفزي 

 �يثم�بلقاسم

 عبد�الو�اب�معطر

 حنان�السا���

 ر�يع�العابدي



  .املالية�وغلق�امل��انية نوفل�الغر�ي

�سنو�ا� �تقر�ا �املحاسبات �محكمة �عد

�رئ�س� �من ��ل �ع�� �تحلية عاما

�نواب� �مجلس �ورئ�س ا��م�ور�ة

��ع��� �املجلس �ورئ�س الشعب

كما��عد�محكمة�. يتم��شرهللقضاء�و�

�تقار�ر� ��قتضاء �عند املحاسبات

  .خصوصية�يمكن��شر�ا

�محكمة� �تنظيم �القانون يضبط

�و�جراءات� �واختصاص�ا املحاسبات

��سا���� �والنظام �لد��ا املتبعة

 .ا��اص�بقضا��ا

�املحاس �محكمة �تقر�را��عد بات

�من� ��ل �ع�� �تحليھ �عاما سنو�ا

�مجلس� �و�رئ�س �ا��م�ور�ة رئ�س

�املجلس� �ورئ�س �الشعب نواب

�ع���للقضاء�و�يتم��شره�يضبط�

القانون�تنظيم�محكمة�املحاسبات�

�املتبعة� �و��جراءات و�اختصاص�ا

�ا��اص� ��سا��� �النظام �و لد��ا

 .بقضا��ا
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  7الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  :7الفصل�

 .للمجتمع،�وع���الدولة�حماي��ا�سرة����ا��لية��ساسية�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�وامرأة� محمد�ا��ب�ب�ال�رقام �رجل �ب�ن �الزواج �ع�� �القائمة �سرة

�الدولة� �وع�� �للمجتمع، ��ساسية �ا��لية ��

 .حماي��ا

�باإلضافة� �الصيغة �عديل

  .وا��ذف

 

 محمد�نجيب�ا��س��

 بن�نصرم���

 سعيد�ا��رشو��

 معز�كمون 

 أنور�مرزو��

 عبد�الرزاق�ا��لو��

 محمد�نزار�قاسم

 ع���ا��و���

 منصف�الشار�ي

 طارق�بو�عز�ز

 حنان�السا���

 ازاد�بادي

 عبد�الستار�الضيفي

  سناء�مرس��

 عا�شة�الذوادي

 فت���العيادي
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  12الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  :12الفصل�

�الرشيد� �و�ستغالل �ا���ات، �ب�ن �والتوازن �املستدامة، �والتنمية ��جتماعية، �العدالة �تحقيق �إ�� �الدولة �س��

 .لل��وات�الوطنية

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�العدالة�" ع���ا��و��� �بتحقيق �ملزمة الدولة

�الع�ش� �أسباب �و��يئة �جتماعية

�والتوازن� �املستدامة �والتنمية الكر�م

�الرشيد� �و�ستغالل �ا���ات ب�ن

 ".لل��وات�الوطنية

� �عبارة �الدولة"�عو�ض �عبارة�" �س��

��يئة�" واضافة�عبارة�" الدولة�ملزمة" 

 "أسباب�الع�ش�الكر�م

 ازاد�بادي

 حنان�السا���

 محمد�الكراي�ا��ر�ي

 الناصر�ابرا���

 مولدي�ز�دي

 محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

 رفيق�التلي��

 س����الدردوري

 سامية�حمودة�عبو

 وسام�ياس�ن

 كمال�السعداوي 

 محمد�ع���نصري 

 عبد�الستار�الضيفي

 أحمد�السا��

  م���بن�نصر
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 إضافة�فصل: املوضوع

  الباب�الرا�ع

  ا���ومة: القسم�الثا�ي: املق��حاملوقع�

�ش��ط����املر���لرئاسة�ا���ومة�أن�ي�ون�غ���حامل����سية�أخرى�و�الغا�من�العمر�خمسا�: نص�الفصل�املق��ح

 .وثالث�ن�سنة�ع����قل�وسبع�ن�سنة�ع����ك��

 

 أ��اب�املق��ح أ��اب�املق��ح أ��اب�املق��ح

 ع���ا��و��� ازاد�بادي أحمد�السا��

 سامية�عبو سعد�بو�ع�ش جمال�الطو�ر

 طارق�بو�عز�ز نزار�قاسم محمد�العلوش

 منصف�الشار�ي معز�كمون  فؤاد�ثامر

 س����الدردوري أنور�مرزو�� م��وك�ا��ر�زي 

 فيصل�ا��دالوي  كمال�السعداوي  
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  45الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  . تضمن�الدولة�حماية�حقوق�املرأة�وتدعم�م�اس��ا

  .تضمن�الدولة��ت�افؤ�الفرص�ب�ن�املرأة�والرجل����تحمل�مختلف�املسؤوليات

 . تتخذ�الدولة�التداب���الكفيلة�بالقضاء�ع���العنف�ضد�املرأة

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�املرأة�"  ع���ا��و��� �حقوق �حماية �الدولة تضمن

�وت�افؤ� �م�اس��ا �بي��ا�وتدعم الفرض

�مختلف� �تحمل ��� والرجل

  .املسؤوليات

�الكفيلة�" �التداب�� �الدولة تتخذ

 "بالقضاء�ع���العنف�ضد�املرأة

�الفصل� �صياغة �وتحس�ن إعادة

" وتفاديا�للتكرار�وذلك�بحذف�عبارة�

�من�" تضمن�الدولة ���الفقرة�الثانية

 .الفصل

 محسن�الكع��

 جمال�الطو�ر

 محمد�العلوش
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 73الفصل: املوضوع

  النص��ص��

  .ال�����ملنصب�رئ�س�ا��م�ور�ة�حق�ل�ل�ناخبة�أو�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�الوالدة،�دينھ��سالم

�ش��ط����امل�����يوم�تقديم�تر��ھ�أن�ي�ون�غ���حامل����سية�أخرى�و�الغا�من�العمر�أر�ع�ن�سنة�ع����قل�

  .وخمسا�وسبع�ن�سنة�ع����ك��

كية�امل�����من�قبل�عدد�من�أعضاء�مجلس�نواب�الشعب�أو�رؤساء�مجالس�ا��ماعات�املحلية�املنتخبة��ش��ط�تز 

 .أو�الناخب�ن�املرسم�ن�حسبما�يضبطھ�القانون��نتخا�ي

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

�أن�" ا��و�����ع� �تر��ھ �تقديم �يوم �امل���� ��� �ش��ط

� �من�ي�ون �و�الغا �أخرى ����سية غ���حامل

��قل� �ع�� �سنة �وثالثون �خمسا العمر

 "وسبعون�سنة�ع����ك��

� �عبارة خمسا�" �عو�ض

��ك��� �ع�� �سنة وسبعون

 "سبعون�سنة" �عبارة�
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 39الفصل:. املوضوع

  النص��ص��

  .���ظروف�الئقة�وعادلةالعمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ�الدولة�التداب���الضرور�ة�لضمانھ�

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

�وتتخذ�"  ع���ا��و��� �مواطن �ل�ل �حق العمل

���� �لضمانھ �الالزمة �التداب�� الدولة

�الئقة� �ظروف �و�� �قانونية � أطر

 "وعادلة

 ".أطر�قانونية"إضافة�عبارة�

 محسن�الكع��

 ا��ب�ب�اللوز 

 صميدةالز�رة�
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  20الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  . املواطنون�واملواطنات�م�ساوون����ا��قوق�والواجبات،�و�م�سواء�أمام�القانون�من�غ���تمي��

 .تضمن�الدولة�للمواطن�ن�واملواطنات�ا��قوق�وا��ر�ات�الفردية�والعاّمة،�وت���ل�م�أسباب�الع�ش�الكر�م

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

�للمواطن�ن�" ع���ا��و��� �الدولة تضمن

�وا��ر�ات� �ا��قوق واملواطنات

 "الفردية�والعامة

� �عبارة �أسباب�"حذف �ل�م وت��ء

�الكر�م �الثانية�" الع�ش �الفقرة من

 . 12وإ��اق�ا�بالفصل�عدد�

 ازاد�بادي

 م��وك�ا��ر�زي 

 رفيق�التلي��

 الطو�رجمال�

 محسن�الكع��
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 18الفصل�:. املوضوع

  النص��ص��

�من�الوط���م�لفة�بحفظ��من،�والنظام�العام،�وحماية��فراد�واملؤسسات�واملمتل�ات،�وإنفاذ�القانون،����قوات�

 .كنف�اح��ام�ا��ر�ات�و���إطار�ا��ياد�التامّ 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة� أ��اب�املق��ح

�بحفظ� ع���ا��و��� �م�لفة �الوط�� ��من قّوات

�من�والنظام�العام،�وحماية��فراد�

�وإنفاذ� �واملمتل�ات واملؤسسات

�ا��قوق� �إح��ام �كنف ��� القانون

�عن� �التام �إطار�ا��ياد �و�� وا��ر�ات

 " العمل�السيا���

� �لفظ �" ا��قوق "إضافة عن�"وعبارة

 ثامر�فؤاد "العمل�السيا���

 محسن�الكع��
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 61الفصل:. املوضوع

  النص��ص��

تمارس�املبادرة�ال�شر�عية�بمق��حات�قوان�ن�من�عشرة�نواب�ع����قل،�أو�بمشار�ع�قوان�ن�من�رئ�س�ا��م�ور�ة�أو�

  .رئ�س�ا���ومة

  . و�ختص�رئ�س�ا���ومة�بتقديم�مشار�ع�قوان�ن�املوافقة�ع���املعا�دات�ومشار�ع�قوان�ن�املالية

 .وملشار�ع�القوان�ن�أولو�ة�النظر

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

تمارس�املبادرة�ال�شر�عية�بمق��حات� جمال�الطو�ر

أو�قوان�ن�من�عشرة�نواب�ع����قل�

بمشار�ع�قوان�ن�من�رئ�س�ا��م�ور�ة�

 .أو�من�رئ�س�ا���ومة

�ع��� �امل��ل�ن �لعشر�الناخب�ن يمكن

�مشروع� �عرض ��نتخابية القوائم

�ع��� �فصول �من �مت�ون قانون

و�مكن�لسدس�. مجلس�نواب�الشعب

�القوائم� �ع�� �امل��ل�ن الناخب�ن

�قانون� �مشروع �تقديم �نتخابية

��عرض �واملطالبة �فصول �من ھ�مت�ون

 .  ع����ستفتاء

 .61إضافة�فقرة�للفصل�

 محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

 محمد�النا���الغرس��

 رفيق�التلي��

 م���بن�نصر

 م��وك�ا��ر�زي 

 ع���ا��و���

 طارق�العبيدي

 فيصل�ا��دالوي 

 فؤاد�ثامر

 محمد�العلوش

 مراد�العمدو�ي

 محمد�كر�م

 �عمان�الف�ري 

 محمد�املنذر�بن�رحال
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 القسم�الثا�ي/ الباب�السادس�الفصل:. املوضوع

  النص��ص��

 �يئة��عالم�: القسم�الثا�ي

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

� جمال�الطو�ر �الثا�ي ��عالم�"القسم �يئة

 "و�تصال

��غي����عنوان�القسم�الثا�ي�من�الباب

 محمد�ا��ب�ب�ال�رقام السادس

 رفيق�التلي��

 نجيب�مراد

 ع���ا��و���

 م���بن�نصر

 م��وك�ا��ر�زي 

 طارق�العبيدي

 فيصل�ا��دالوي 

 فؤاد�ثامر

 عبد�السالم�شعبان

 محمد�العلوش

 محمد�شفيق�زرق�ن

 محمد�املنذر�بن�رحال

 شكري�القسط��
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   124الفصل :املوضوع

 النص��ص��

  :124الفصل�

تتو����يئة��عالم��عديل�قطاع��عالم،�وتطو�ره،�و�س�ر�ع���ضمان�حر�ة�التعب���و�عالم�وحق�النفاذ�إ���املعلومة،�

  . وع���ضمان�إعالم��عددي�نز�ھ

  .و�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

ال�يئة�من��سعة�أعضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة،�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة،�مد��ا�تت�ون�

 .ست�سنوات،�و�جّدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

�قطاع���تتو� جمال�الطو�ر ��عديل �و��تصال ��عالم �يئة

البصري�و�تطو�ره�و�س�ر��–�تصال�السم���

–ع���ضمان�حر�ة�التعب���و��عالم�السم���

�و��لك��ونية �املكتو�ة �و�ال��افة . البصري

 .والبقية�دون��غي��

�من� ��و�� �الفقرة �عديل

 م���بن�نصر  124الفصل�

 ع���ا��و���

 فائزة�كدو���

 م��وك�ا��ر�ري 

 طارق�العبيد

 فيصل�ا��دالوي 

 فؤاد�ثامر

 عبدالسالم�شعبان

 محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

 محمد�شفيق�زرق�ن

 محمد�العلوش

 رفيق�التلي��

 محمد�املنذر�بن�رحال

 شكري�القسط��
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  139ي�ون�قبل�الفصل�: املق��حباب�السلطة�املحلية�موقع�الفصل�: إضافة�فصل: املوضوع

 مق��حات�التعديل

 الفصل�املق��ح  أ��اب�املق��ح

الوا����و�ممثل�السلطة�املركز�ة�بالوالية�يتو���تنفيذ�السياسات�الوطنية� سناء�مر���

�املصا��� �تلبية �ع�� �املحلية �املجالس �ممث�� �و�ساعد �ا���ة �مستوى ع��

� �و�� �القانون �لھ �يخولھ �ما �إلطار ��� �يتعارض�املحلية �لم �ما حدود

 .والصالحيات�املو�ولة�ل��ماعات�املحلية

 �سمة�ا��با��

 من���بن��نية

 عماد�اا��مامي

 �وثر��دغم

 محمد�زر�ق

 سل���صرصوط

 �لثوم�بدر�الدين

 عبد�ا��ليم�زواري 

 لب���ا��ر���

 آسيا�الفا�ي

 ا��ب�ب�اللوز 

 جمال�بو��اجة

 حنان�السا���
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  )138يدرج�مباشرة�إثر�الفصل�(مكرر��138: السلطة�املحلية�موقع�الفصل�املق��ح�) 7(باب�ال: املوضوع

 الفصل�املق��ح  أ��اب�املق��ح

�ج�و�ة�  شكري�القسط�� �رقابة �كآلية �و �املحلية �با��ماعات �املالية �املسائل �لشفافية ضمانا

�الصفقات� �ومراقبة �املحلية �ا��ماعات �نفقات ��� �للتدقيق �مكتب �ج�ة �ب�ل يحدث

 العمومية�و�مقاومة�ال��رب�من�ا��باية�املحلية�و�يد���مكتب�التدقيق�

 أ� �محايدين �مستقل�ن �أعضاء ��سعة �من �التدقيق �مكتب ��يئة صي���ت��كب

�و� �سنوات �خمس �مد��ا �لف��ة �م�ام�م �يباشرون �و�ال��ا�ة �الكفاءة �ذوي �من ا���ة

�داف��� �طرف �من �ا���ة �مستوى �ع�� �و�نز��ا �سر�ا �مباشرا، ،� �حرا �انتخابا ي�تخبون

 .�داءات�املحلية�فقط

 و��سي���� �و�تنظيم �الناخب�ن ����يل �ج�ة �ب�ل �لالنتخابات �العليا �ال�يئة تتو��

�مكتب �أعضاء �وسائل��انتخاب �و�جميع �شفافية �ب�ل �النتائج �عن �و��عالن التدقيق

 .�عالم�العمومية

 يتمتع�املكتب�املنتخب�بال��صية�القانونية�و��ستقاللية��دار�ة�و�املالية� 

 ت�ت�املحكمة��دار�ة�و�املحكمة�املالية�أو�دائرة�املحاسبات�����ل�امللفات�ال���

�و  �أينما �عل��ا �التدقيق �مكتب �تنازع�يحيل�ا ��� �النظر �صالحية �أيضا �ل�ا �و جدت

 . �ختصاصات�ب�ن�مختلف�مستو�ات�ا��ماعات�املحلية�ومكتب�التدقيق

 كما�. يحدد�املجلس�ال�شر����صالحيات�وم�ام�ومجاالت�تدخل�مكتب�التدقيق

�ع��� �و�يصادق �أعضاءه �واختصاصات �تركيب�تھ �و�مقاي�س �واجراءات �شروط يضبط

�و  �النتخابھ �املنظم �التدقيق��القانون �مكتب �أيضا �ال�شر��� �املجلس �و�لزم ل�شاطاتھ

 . بنظام�داخ���وقانون�أسا����موحد�ع���مستوى�الوط��

 ي��أس�مكتب�التدقيق�ب�ل�ج�ة�العضو�ا��اصل�ع���أك���عدد�من��صوات�

 .����نتخابات�و�يحمل�صفة�املراقب�ا���وي 

� ��ل �كتا�ي �بتفو�ض �ينو�ھ �من �أو �التدقيق �مكتب �املجالس�يحضر�رئ�س جلسات

�و� �ال�شر��� �واملجلس �لھ �املنت�� ��قليم �ومجلس �ا���وي �واملجلس �بج�تھ البلدية

  .يبدي�رأيھ�����ل�املسائل�املتعلقة�بج�تھ

�وأيضا� �للغرض �تحدث �ش�ر�ة �ب�شر�ة �تداول�ا �ال�� ��عمال ��ل �التدقيق ي�شر�مكتب

�املحلي �ا��ماعات �ل�شاطات �م��ص �مع ��ك��و�ي �املكتب �موقع �م��ص�ع�� �و ة

لكراسات�الشروط�وعقود��الصفقات�العمومية�ال���ت��م�ا�بصفة�دور�ة�و����جال�

املحددة�كما�يضع�املكتب�ع���ذمة�العموم�باملوقع�قاعدة�بيانات�محينة�اسبوعيا���ا�

 .أسماء��ل�داف���الضرائب�و�املبالغ�املتخلدة�بذم��م

 محمد�قحب�ش

 محمد�ا��امدي

 سم���الطيب

 البارودي�محمود

 عصام�الشا�ي

 من���الرحوي 

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 الناصر�ابرا�يم�

 أحمد�ابرا�يم

 سل���م��وك

 اياد�الد�ما�ي

 احمد�السا��

 محمد�كر�م�كر�فة

 مراد�العمدو�ي

 فاضل�مو���

 املنصف�شيخ�روحة

 سفيان�الف�ري 

 عبد�اللطيف�عبيد

 املولدي�الر�ا��

 م��وبر�م�

 من���النا���الغرسي��

 عمر�الشتوي 

 �يثم�بلقاسم�
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  املجلس�الوط���للشباب: موقع�الفصل�املق��ح: باب�ال�يئات�الدستور�ة: إضافة�فصل: املوضوع

 الفصل�املق��ح  أ��اب�املق��ح

�للشباب فؤاد�ثامر �الوط�� ����: املجلس �الرأي �ابداء �للشباب �الوط�� �املجلس يتو��

�متعلقة� �قوان�ن �مشار�ع �اق��اح �لھ �و�يحق �الوطنية �و�القضايا السياسات

�الشباب� �قدرات �ب�نمية �الكفيلة �الظروف �توف�� �ع�� ��س�ر �و بالشباب

  . وتفعيل�طاقاتھ

 .اختصاصھ��س�شار�املجلس�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال

 ر�يعة�نجالوي 

 كر�م�بوعبد��

 جمال�القرقوري

 طارق�بوعز�ز

 املولدي�الز�دي

 حنان�السا���

 فاطمة�العر�ي

 محمد�لطفي�مصباح

 آمال�غو�ل

 صالح�الدين�حاف

 حطاب�ال���ا��

 محمد�كر�م�كر�فة

 ر�يع�العابدي
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   4التوطئة،�الفقرة�: النص�موضوع�املق��ح: املوضوع

 النص��ص��

�ف��ا�� �والسيادة �للقانون �ف��ا �ا��كم �مدنية �إطار�دولة ��� ��شار�ي، �ديمقراطي �جم�وري �لنظام وتأس�سا

للشعب�ع���التداول�السل���ع���ا��كم�بواسطة��نتخابات�ا��رة�وع���مبدإ�الفصل�ب�ن�السلطات�والتوازن�بي��ا،�

ِم�القائِم�ع���التعددية،�وحياُد��دارة،�وا��كُم�الرشيد����أساَس�التنافس�السيا���،�وتضمن�
ّ
�التنظ و��ون�فيھ�حقُّ

�جميع� �ب�ن �والواجبات �ا��قوق ��� �واملساواة �القضاء �واستقاللية ���سان �وحقوق �ا��ر�ات �اح��ام �الدولة فيھ

 املواطن�ن�واملواطنات�والعدل�ب�ن�ا���ات،

  لتعديلمق��حات�ا

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�اساس� أحمد�ابرا�يم �ع�� �ا��م�وري �النظام �بناء �اعادة �اجل و�من

�العدالة� �و �املواطنة �ع�� �قائم ��شار�ي ديمقراطي

�للقانون� �ف��ا �ا��كم �مدنية �اطار�دولة ��� �جتماعية

والسيادة�ف��ا�للشعب�ع���التداول�السل���ع���ا��كم�

� �ب�ن�بواسطة �الفصل �مبدأ �و�ع�� �ا��رة �نتخابات

�التنظم� �حق �فيھ �و��ون �بي��ا �التوازن �و السلطات

القائم�ع���التعددية�و�حياد��دارة�و�ا��كم�الرشيد�

�الدولة� �فيھ �وتضمن �السيا��� �التنفاس �أساس ��

اح��ام�ا��ر�ات�وحقوق���سان�و�استقاللية�القضاء�

افؤ�الفرص�ب�ن�و�املساواة����ا��قوق�والواجبات�و�ت�

 .جميع�املواطن�ن�و�املواطنات�و�العدل�ب�ن�ا���ات�

�الفقرة� - �بداية �عو�ض

 ........) تأس�س�لنظام�جم�وري(

�بناء�" - �إعادة �أجل ومن

�أساس� �ع�� �ا��م�وري النظام

�ع��� �قائم ��شار�ي ديمقراطي

 " املواطنة

�عبارة�ت�افؤ�الفرص� - إضافة

�ا��قوق�" ...�عد" ��� املساواة

 ".والواجبات

 فاضل�مو���

 �عمان�الف�ري 

 فاطمة�الغر�ي

 الناصر�ابرا���

 محمد�كحيلة

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 فت���لطيف

 ا��طاب�ال��ي�ي

 محمد�كحيلة

 مراد�العمدو�ي

 نادية�شعبان

عبد�القادر�بن�

 خم�سة

 من���الرحوي 

 سم���مر��
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  2الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 :2الفصل�

 .تو�س�دولة�مدنية،�تقوم�ع���املواطنة،�وإرادة�الشعب،�وعلو�ة�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�تقوم� ر�م�م��وب �مدنية، �دولة �التو�سية ا��م�ور�ة

�وعلو�ة� �الشعب، �ارادة �و �املواطنة، ع��

 .سيادة�القانون الدستور�و�

�دولة� �التو�سية ا��م�ور�ة

�املواطنة،� �ع�� �تقوم مدنية،

�وعلو�ة� �الشعب، وارادة

 .الدستور�و�سيادة�القانون 

 �عمان�الف�ري 

 الناصر�ابرا���

 نادية�شعبان

 فؤاد�ثامر

 ر�يعة�النجالوي 

 محمد�ا��امدي

 من���الرحوي 

 شكري�القسط��

 سم���الطيب

 محمد�كحيلة

 احمد�ابرا�يم

 �عمان�الف�ري 

 فؤاد�ثامر
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  6 الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  : 6الفصل�

���ياد� �ضامنة �للمقدسات، �حامية �الشعائر�الدي�ية، �والضم���وممارسة �املعتقد ���ر�ة ��افلة �للدين، �راعية الدولة

 .املساجد�ودور�العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

  التعديلمق��حات�

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

الدولة�راعية�لالسالم�ولسائر�الديانات�"  احمد�ابرا�يم

�حر�ة� �ل��ميع ��افلة �ملقدسا��ا حامية

�شعائر�م�� �وممارسة �والضم�� املعتقد

�املساجد� ���ياد �ضامنة الدي�ية

�ا��ز�ي� �التوظيف �عن ودورالعبادة

 "والصراعات�السياسة

  إضافات�+ إعادة�

- � لالسالم�"ب" للدين"�عو�ض

 "ولسائر�الديانات

- -� �للمقدسات"تقديم " حامية

� ب�"للمقدسات"و�عو�ض

 "ملقدسا��ا"

- � �الدي�ية"�عو�ض " الشعائر

 "شعائر�م�الدي�ية"ب

�الفصل� - �آخر ��� اضافة

 ".والصراعات�السياسية

 خم�س�قسيلة

 محمد�ع���نصري 

 الفاصل�صغراوي 

 كر�رعبد�املنعم�

 فؤاد�ثامر

 محمد�ا��امدي

 شكري�القسط��

 نادية�شعبان�نجالء�بور�ال

 فاطمة�الغر�ي

 احمد�السا���

 فت���لطيف

 محمد�قحب�ش

 فؤاد�ثامر

 سم��ة�مر��
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  8الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  : 8الفصل�

  . الشباب�قوة�فاعلة����بناء�الوطن

�الدولة �تحملھ��تحرص �ع�� �و�عمل �طاقاتھ �وتفعيل �الشباب �قدرات �ب�نمية �الكفيلة �الظروف �توف�� ع��

  .املسؤولية�وع���توسيع�إس�امھ����التنمية��جتماعية�و�قتصادية�والثقافية�والسياسية

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�توف��� نادية�شعبان �ع�� �الدولة الظروف�تحرص

�الشباب� �قدرات �ب�نمية الكفيلة

�تحملھ� �ع�� �و��عمل �طاقتھ وتفعيل

���� �اس�امھ �توسيع �و�ع�� املسؤولية

��قتصادية� �و ��جتماعية التنمية

�توف��� �مع �والسياسية والثقافية

�و�س�يل� �القانونية الضمانات

�و�ادماج�م� �الشباب �تمثيلھ شروط

�و�السيا���� �ال�سي���امل�� ��يئات ��

 .اتخاذ�القرار�و���مواقع

  اضافة����اخر�الفقرة

�توف���الظروف� �ع�� �الدولة تحرص

�الشباب� �قدرات �ب�نمية الكفيلة

�تحملھ� �ع�� �و��عمل �طاقتھ وتفعيل

���� �اس�امھ �توسيع �و�ع�� املسؤولية

��قتصادية� �و ��جتماعية التنمية

�توف��� �مع �السياسية �و والثقافية

�و�س�يل� �القانونية الضمانات

�ال �تمثيلھ �و�ادماج�م�شروط شباب

�و�السيا���� �ال�سي���امل�� ��يئات ��

 .و���مواقع�اتخاذ�القرار

 فاضل�مو���

 كر�مة�سو�د

 سل���ب�ار

 فاضل�مو���

 الناصر�ايرا���

 سم���الطيب

 الفاضل�صغراوي 

 عبد�املنعم�كر�ر

 محمد�ع���نصري 

 خم�س�قسيلة

 اياد�الد�ما�ي

 القطيعبد�العز�ز�

 مراد�العمدو�ي

 محمود�ا��امي

  محمد�كر�م�كر�فة

  من���الرحوي 

  فؤاد�ثامر

  سم��ة�مر��
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  9الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :9الفصل�

 . ا��فاظ�ع���وحدة�الوطن�والدفاع�عن�حرمتھ�واجب�مقدس�ع����ل�املواطن�ن

 .يضبط�ا�القانون �ا��دمة�الوطنية�واجب�حسب�الصيغ�والشروط�ال��

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ا��فاظ�ع���وحدة�الوطن�و�الدفاع� �عمان�الف�ري 

عن�حرمتھ�واستقاللھ�وسالمة�ترابھ�

 واجب�ع����ل�مواطن

  اضافة�و�اعادة�الصياغة�

ا��فاظ�ع���وحدة�الوطن�و�الدفاع�

عن�حرمتھ�واستقاللھ�وسالمة�ترابھ�

 واجب�ع����ل�مواطن

 احمد�السا��

 فاضل�مو���

 نادية�شعبان

 كر�مة�سو�د

 سل���ب�ار

 سم���الطيب

 من���الرحوي 

 الفاضل�صغراوي 

 محمد�ع���نصري 

 عبد�املنعم�كر�ر

 خم�س�قسيلة

 اياد�الد�ما�ي

 عبد�العز�ز�القطي

 مراد�العمدو�ي
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  12الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :12الفصل�

�الرشيد� �و�ستغالل �ا���ات، �ب�ن �والتوازن �املستدامة، �والتنمية ��جتماعية، �العدالة �تحقيق �إ�� �الدولة �س��

 .لل��وات�الوطنية

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�العدالة� اياد�الد�ما�ي �تحقيق �الدولة تضمن

�ب�ن� �املتوازنة �والتنمية �جتماعية

�لل��وات� �الرشيد ��ستغالل �و ا���ات

 .بما�يكفل�حقوق��جيال�القادمة�

�العدالة� �تحقيق �الدولة تضمن

�املتوازنة� �والتنمية �جتماعية

�و�ستغالل�الرشيد� ب�ن�ا���ات

�حقوق� �يكفل �بما لل��وات

 .�جيال�القادمة�

 نادية�شعبان

 ر�م�م��وب

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 فت���لطيف

 حطاب�ال���ا�ي

 الناصر��بار���

 مراد�العمدو�ي

 سل���ب�ار

 عبد�العز�ز�القطي

 محمد�كحيلة

 احمد�ابرا�يم

 سم��ة�مر��
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   14الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  : 14الفصل�

� �خدمة ��� �العمومية �العام�دارة �والصا�� �املرفق�. املواطن �واستمرار�ة �واملساواة �ا��ياد �مبادئ �وفق �و�عمل م
ّ
نظ

ُ
ت

 .العام،�ووفق�قواعد�الشفافية�وال��ا�ة�والنجاعة�واملساءلة

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�املواطن� سل���م��وك �خدمة ��� �العمومية �دارة

� �العام �وفق�والصا�� �و�عمل تنظم

�قواعد� �ووفق �واملساواة �ا��ياد مبادئ

�والنجاعة� �وال��ا�ة الشفافية

  .واملساءلة

 

�خدمة� ��� �العمومية �دارة

�تنظم� �العام �والصا�� املواطن

�ا��ياد� �مبادئ �وفق و�عمل

�الشفافية� �قواعد �ووفق واملساواة

  .و�ال��ا�ة�و�النجاعة�واملساءلة

� �عبارة �املرفق�:حذف واستمرار�ة

 "امالع

 اياد�الد�ما�ي

 ر�م�م��وب

 نادية�شعبان

 من���الرحوي 

 جمال�ضوء

 عمر�الشتوي 

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 الناصر��برا���

 �عمان�الف�ري 

 فاطمة�العر�ي

 حسناء�مر���

 املنصف�الشيخ

 عبد�العز�ز�القطي
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  15الفصل�: املوضوع

 �ص��النص�

  :15الفصل�

 .تضمن�الدولة�حياد�املؤسسات�ال��بو�ة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�مشموالت� محمد�ا��امدي �من �التعليم �و �ال��بية سياسات

�مؤسسات� �حياد �الدولة �تضمن �و الدولة

�أو� �حز�ي �توظيف �أي �عن �و�التعليم ال��بية

 .سيا���

 �15عديل�الفصل�

 محمود�البارودي

 خم�س�قسيلة

 محمد�النصري 

 محمود�الباي

 نادية�شعبان

 محمود�البارودي

 عبد�العز�ز�القطي

 محمد�كر�م�كر�فة

 احمد�ابرا�يم

 فؤاد�ثامر

 املولدي�الر�ا��

 جالل�بوز�د

 لب���ا��ر���

 ر�م�م��وب
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  17الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :17الفصل�

�و�ضطلع� �طبق�القانون، ��ي�ليا �مؤلفة�ومنظمة �الوط���قوة�عسكر�ة�مس��ة�قائمة�ع����نضباط، ا���ش

و�دعم�ا���ش�الوط���السلطات�. بواجب�الدفاع�عن�الوطن�واستقاللھ�ووحدة�ترابھ،�و�و�ملزم�با��ياد�التام

  .املدنية�وفق�ما�يضبطھ�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�جم�ور�ة� شكري�القسط�� �مؤسسة �الوط�� ا���ش

و���قوة�عسكر�ة�مس��ة�قائمة�ع���

��ي�ليا� �ومنظمة �مؤلفة �نضباط،

� �و�ضطلع �القانون، التام�...طبق

 .و�س�م����ج�ود��غاثة�والتنمية

 

 اياد�الد�ما�ي

 نادية�شعبان

 ر�م�م��وب

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 حطاب�ال��ا�ي

 فت���لطيف

 الناصر��برا���

 نجالء�بوديال

 مراد�العمدو�ي

 سل���ب�ار

 حسناء�مرسيط

 عبد�العز�ز��القطي

 املنصف�شيخ�روحھ
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  18الفصل: املوضوع

 النص��ص��

 :18الفصل�

م�لفة�بحفظ��من،�والنظام�العام،�وحماية��فراد�واملؤسسات�واملمتل�ات،�وإنفاذ�القانون،�����من�الوط���قوات�

 .كنف�اح��ام�ا��ر�ات�و���إطار�ا��ياد�التامّ 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

قوات��من�مؤسسة�جم�ور�ة�م�لفة�بحفظ� شكري�القسط��

� �والنظام ��فراد��من، �وحماية العام،

���� �القانون، �وإنفاذ �واملمتل�ات، واملؤسسات

 .كنف�حماية�ا��ر�ات����إطار�ا��ياد�التامّ 

 

 اياد�الد�ما�ي

 نادية�شعبان

 ر�م�م��وب

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 فت���لطيف

 حطاب�ال���ا�ي

 الناصر��برا�م��

 نجالء�بور�ال

 العمدو�يمراد�

 سل���ب�ار

 حسناء�مر���

 محمد�ع���نصري 

 عبد�العز�ز�القطي
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  19الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 : 19الفصل�

 .املعا�دات�املوافق�عل��ا�من�قبل�مجلس�نواب�الشعب،�واملصادق�عل��ا،�أع���من�القوان�ن�وأد�ى�من�الدستور 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

�القانون� ر�م�م��وب �من �أع�� �عل��ا �املصادق املعا�دات

 وأد�ى�من�الدستور 

 

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 فت���لطيف

 ا��طاب�ال���ا�ي

 الناصر��برا���

 نادية�شعبان

 �عمان�الف�ري 

 محمد�كحيلة

 محمد�ا��امدي

 العمدو�يمراد�

 حسناء�مر���

 عبد�العز�ز�القطي

 محمد�كر�م�كر�فة

  سم��ة�مر��
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  20الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :20الفصل�

  . املواطنون�واملواطنات�م�ساوون����ا��قوق�والواجبات،�و�م�سواء�أمام�القانون�من�غ���تمي��

 .وا��ر�ات�الفردية�والعاّمة،�وت���ل�م�أسباب�الع�ش�الكر�متضمن�الدولة�للمواطن�ن�واملواطنات�ا��قوق�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�من� نادية�شعبان �القانون �امام �م�ساوون ����اص �ل

  .غ���تمي��

املواطنون�و�املواطنات�م�ساوون����القانون��

  .و����ا��قوق�و�الواجبات

�واملواطنات�� �للمواطن�ن �الدولة تضمن

�و�توفر� �و�العامة �الفردية �و�ا��ر�ات ا��قوق

 ل�م�اسباب�الع�ش�الكر�م

 

 احمد�ابرا�يم

 سم���الطيب

 من���الرحوي 

 محمد�شفيق�زرفيق

 نجالء�ور�ال

 محمد�قحب�ش

 فؤاد�ثامر

 ر�يعة�النجالوي 

 اياد�الد�ما�ي

 شكري�القسط��

 ر�م�م��وب

 �عمان�الف�ري 

 سل���م��وك

 سم��ة�مر��

 

   



  مكرر �136

   21الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 :21الفصل�

 .ا��ق����ا��ياة�مقدس،�ال�يجوز�املساس�بھ�إال����حاالت�قصوى�يضبط�ا�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الفصل� .ا��ق����ا��ياة�مقدس�ل�ل�إ�سان أحمد�ابرا�يم �من �جزء إلغاء

)� �الثا�ي �يجوز��:ا��زء ال

 )املساس
 نادية�شعبان
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  28الفصل�:املوضوع

 النص��ص��

  :28الفصل�

و�علم�فورا�بحقوقھ�و�ال��مة�امل�سو�ة�ال�يمكن�إيقاف���ص�أو��حتفاظ�بھ�إال����حالة�التل�س�أو�بقرار�قضا�ي،�

 .وتحدد�مدة��يقاف�و�حتفاظ�بقانون . إليھ،�ولھ�أن�ين�ب�محاميا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ن� - فاضل�مو���
ّ

�علم��ل�من�تم�ايقافھ�بحقوقھ�و�يمك

  .من��تصال����ص�من�اختياره

التحفظي�ا���يخضع��حتفاظ�و��يقاف� -

�بقانون� �مد��ا �وتحدد �القضائية الرقابة

�ان� �الدولة �ع�� �و �محام ��� �ا��ق ولھ

  .���ر�واحد����صورة���زه�ع���ذلك

 

  اضافة�مطة

���� �ا��ق ���ص ل�ل

 �مان
 احمد�السا��

 نادية�شعبان

 كر�مة�سو�د

 سل���ب�ار

 سم���الطيب

 من���الرحوي 

 الفاضل�صغراوي 

 ع��محمد�

 عبد�املنعم�كر�ر

 خم�س�قسيلة

 اياد�الد�ما�ي

 عبد�العز�ز�القطي

 مراد�العمدو�ي

 احمد�السا��

 

   



138  

  32الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :32لفصل�

  .ا��ر�ات���اديمية�وحر�ة�البحث�العل���مضمونة

 .والتكنولو��توفر�الدولة��م�انيات�الالزمة�لتطو�ر�البحث�العل���

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�العل��� فاضل�مو��� �البحث �حر�ة �ف��ا �بما ���اديمية ا��ر�ات

�لتطو�ر� �الالزمة ��م�انيات �الدولة �توفر مضمونة

  .البحث�العل���والتكنولو��

�تتمتع� �ومحايدة �مستقلة �ا��امعية املؤسسات

�من �م�ونة�من��بال�سي���الذا�ي ��يئات�منتخبة طرف

 .مث����ساتذة�و�الباحث�ن�طبق�ما�يضبطھ�القانون 

ا��ر�ات���اديمية�و�حر�ة�

�مضمونة� �العل�� البحث

��م�انيات� �الدولة توفر

�البحث� �لتطو�ر الالزمة

 العل���و�التكنولو��

 أحمد�ابرا�يم

 نادية�شعبان

 محمد�كر�م�كر�فة

 سم���الطيب

 الشا�يعصام�

 لب���ا��ر���

 محمود�البارودي

 جالل�بوز�د�

 ر�م�م��وب

 الناصر�ابرا���

 �عمان�الف�ري 

 فؤاد�ثامر�احمد�السامي

 محمد�قحب�ش

 ر�يعة�النجالوي 
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  33املوضوع�الفصل�

 النص��ص��

  :33الفصل�

 .يضبطھ�القانون حقوق��نتخاب�و�ق��اع�وال�����مضمونة�طبق�ما�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�وال����� سم��ة�مر�� �و�ق��اع ��نتخابات حقوق

�القانون  �يظبطھ �ما �طبق �عمل�. مضمونة

الدولة�ع���ضمان�تمثيلية�املرأة����املجالس�

 .املنتخبة

 

 ر�م�م��وب

 شكري�القسط��

 نادية�شعبان

 الطيبسم���

 احمد�السا��

 فت���لطيف

 ا��طاب�ال��ا�ا�ي

 الناصر��برا���

 �عمان�الف�ري 

 محمد�كحيلة

 عمر�الشتوي 

 مراد�العمدو�ي

 سل���ب�ار
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  43الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  :43الفصل�

  .ا��ق����املاء�مضمون 

 .واجب�ع���الدولة�واملجتمعاملحافظة�ع���املاء�وترشيد�استغاللھ�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ا��ق����املاء�مضمون  نادية�شعبان

�وترشيد� �املائية �ال��وة �حماية �الدولة ع��

 .استغالل�ا�والعمل�ع���توز�ع�ا�توز�عا�عادال

 

 من���الرحوي 

 كر�مة�سو�د

 سل���ب�ار

 سم���الطيب

 من���الرحوي 

 الفاضل�صغراوي 

 محمد�ع���نصري 

 عبد�املنعم�كر�ر

 خم�س�قسيلة

 اياد�الد�ما�ي

 عبد�العز�ز�القطي

 مراد�العمدو�ي

 احمد�السا��

 الناصر�ابرا���
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  37الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

�إ�سان �ل�ل �حق �. ال��ة �الوقاية �الدولة �السالمة�وتكفل �لضمان �الضرور�ة �وتوفر��م�انيات �ال��ية، والرعاية

  .وجودة�ا��دمات�ال��ية

وتضمن�ا��ق����التغطية��جتماعية�طبق�ما�. تضمن�الدولة�العالج�املجا�ي�لفاقدي�السند،�ولذوي�الدخل�املحدود

 .ينظمھ�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�وتكفل� فاطمة�الغر�ي �إ�سان �ل�ل �حق ال��ة

�ال��ية� �والرعاية �الوقاية الدولة

�لضمان� �الضرور�ة وتوفر��م�انيات

  .السالمة�وجودة�ا��دمات�ال��ية

  ل�ل�مواطن�ا��ق����غذاء�ص���

تضمن�الدولة�العالج�املجا�ي�لفاقدي�

�املحدود،� �الدخل �ولذوي السند،

�التغطية� ��� �ا��ق وتضمن

 . ق�ما�ينظمھ�القانون �جتماعية�طب

  إضافة�ا��ق����غذاء�ص��

 ناصر�ابرا���

 محمد�النا���الغرسل��

 محمد�شفيق�زرق�ن

 حنان�السا���

 �عمان�الف�ري 

 سم���م��وك

 سم���بالطيب

 محمد�كحيلة

 أحمد�إبرا�يم

 مراد�العمدو�ي

 نجالء�بور�قة



 نادية�شعبان

 ع���بالشر�فة
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  38الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  .التعليم�إجباري�إ���سن�السادسة�عشرة

�لتحقيق� �الضرور�ة �توف����م�انيات �إ�� �و�س�� �مراحلھ، ��امل ��� �املجا�ي �العمومي �التعليم ��� �ا��ق �الدولة تضمن

 .جودة�التعليم�وال��بية�والت�و�ن�وترسيخ�اللغة�العر�ية�ودعم�ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�السادسة� فاطمة�الغر�ي �سن �ا�� �إجباري التعليم

  عشرة

�التعليم� ��� �ا��ق �الدولة تضمن

�مراحلھ� ��امل ��� �املجا�ي العمومي

��م�انيات� �توف�� �إ�� و�س��

�و� �التعليم �جودة �لتحقيق الضرور�ة

�اللغة� �وترسيخ �والت�و�ن ال��بية

  العر�ية�ودعم�ا�

���الدولة�للقضاء�ع����مية�بما�و�س

�جميع� �ب�ن �الرقمية ��مية ف��ا

  .املواطن�ن�وفق�برامج�وخطة�شاملة

�املؤسسات� ��امل �ع�� �الدولة �شرف

 ال��بو�ة�والتعليمية

  

 حسناء�مرسيط

 عبد�املنذر�كر�م

 محمود�ا��امي

 خم�س�قسيلة

 نادية�شعبان

 ال�ادي�الشاوش

 الفاضل�االوج

 محمد�ع���نصري 

 ر�يعة�النجالوي 

 محمد�ا��امدي



 محمد�قحب�ش

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 سم���الطيب

 لب���ا��ر���

 محمد�ا��ب�ب��رقام

   شكري�القسط��

   رفيق�التلي��

   �عمان�الف�ري 
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  39الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

 .التداب���الضرور�ة�لضمانھ����ظروف�الئقة�وعادلةالعمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ�الدولة�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�ومواطنة،�� من���الرحوي  �مواطن �ل�ل �حق العمل

�الضرور�ة� �التداب�� �الدولة وتتخذ

�الكفاءة� �أساس �ع�� لضمانھ

  .و�نصاف

���� �ا��ق �ومواطنة �مواطن ول�ل

  .الئقة�و�أجر�عادلالعمل����ضروف�

 .إعادة�الصياغة

 سل���م��وك

 محمود�البارودي

 ر�م�م��وب

 سم��ة�مر���فر�عة

 ر�يعة�النجالوي 

 ضم���املنا��



 �عمان�الف�ري 

 لب���ا��ر���

 جالل�بوز�د

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 املولدي�الر�ا��

 محمد�املنذر�بن�رحال

 محمد�ا��امدي

 عصام�الشا�ي
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  39الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

 .العمل�حق�ل�ل�مواطن،�وتتخذ�الدولة�التداب���الضرور�ة�لضمانھ����ظروف�الئقة�وعادلة

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

���� املتدخل��ص��: سل���ب�ار �العمل ��� �ا��ق �مواطن ل�ل

� �الئقة �الدولة�ظروف �وتتخذ وعادلة

�ع��� �لضمانھ �الضرور�ة التداب��

  .أساس�ت�افؤ�الفرص

 

 

معوض�املتدخل�: نادية�شعبان

 �ص��

 فاضل�مو���

 نادية�شعبان

 كر�مة�سو�د

 سل���ب�ار



 سم���الطيب

 الفاضل�صغراوي 

 محمد�ع���نصري 

 عبد�املنعم�كر�م

 خم�س�قسيلة

 إياد�الد�ما�ي

 عبد�العز�ز�الغطي

 مراد�العمدو�ي
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  40الفصل: املوضوع

 النص��ص��

 .ا��ق����امللكية�وم��ا�امللكية�الفكر�ة�مضمون،�و�مارس����حدود�القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�يمكن� نادية�شعبان �وال �مضمون �امللكية حق

�إال� �بھ �و�ضمانات�املساس �حاالت ��

�القانون  �إال�. يضبط�ا �امللكية وال�ت��ع

�عادل،� �و�مقابل �العامة للمص��ة

�مضمونة �الفكر�ة وتضمن�. امللكية

�املعنو�ة� �املصا�� �حماية الدولة

واملادية�الناجمة�عن�أي�أثر�عل���أو�

 ..ف���أو�أد�ي

 

 ر�م�م��وب

 سم���الطيب

 أحمد�السا��

 فت���اللطيف

 ا��طاب�ال���ا�ي

 الناصر��برا���

 �عمان�الف�ري 

 محمد�كحيلة

 مراد�العمدو�ي

 ع���بن�شر�فة

 عبد�القادر�بن�خم�س

 سل���ب�ار

 حسناء�مرسيط

 عبد�العز�ز�القطي
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  44الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

 . ا��ق����ب�ئة�سليمة�ومتوازنة�مضمون 

  التعديلمق��حات�

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�ومتوازنة� املتدخل��ص���فاضل�مو��� �سليمة �ب�ئة ��� ا��ق

. مضمون�لألجيال�ا��اضرة�والقادمة

�تداب���معقولة� �باتخاذ �الدولة وتل��م

�والتد�ور� �التلوث �منع �شأ��ا من

�ال��وات� �ع�� �واملحافظة البي��،

  .الطبيعية�والتنوع�البيولو��

 

 

 املتدخل�العر����نادية�شعبان

 فاضل�مو���

 أحمد�ابرا�يم

 الناصر�إبرا�م��

 محمد�قحب�ش

 محمد�ا��امدي

 املنصف�شيخ�روحھ

 ر�م�م��وب

 �عمان�الف�ري 

 نادية�شعبان

 سم���الطيب

 سل���م��وك

 املولدي�الر�ا��
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  46الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  .حق�الطفل�ع���أبو�ھ�وع���الدولة�ضمان�الكرامة�وال��ة�والرعاية�وال��بية�والتعليم

 .من�غ���تمي���وفق�املص��ة�الفض���للطفل ع���الدولة�توف����ل�أنواع�ا��ماية���ميع��طفال

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� فاطمة�الغر�ي �ع�� �الطفل �الدولة�حق �وع�� أبو�ھ

�والرعاية� �وال��ة �الكرامة ضمان

  وال��بية�والتعليم

�عائ��� �لقب ��� �ا��ق �طفل ل�ل

�أنواع� �توف����ل �الدولة �ع�� و�و�تھ

ا��ماية���ميع��طفال�من�غ���تمي���

  وفق�املص��ة�الفض���للطفل

�ضد� �الطفل �بحماية �الدولة تل��م

�وسوء� �والعنف ��ستغالل أش�ال

  املعاملة

الدولة�برعاية��طفال�املعوق�ن�تل��م�

 وتأ�يل�م�واندماج�م����املجتمع

  :إضافة

��ل��ام� �و�و�ة �عائ�� �لقب ��� ا��ق

�أش�ال� �جميع �ضد �الطفل بحماية

  �ستغالل�والعنف�وسوء�املعاملة

تل��م�الدولة�برعاية��طفال�املعوق�ن�

 وتأ�يل�م�واندماج�م����املجتمع

 حسناء�مرسيط

 من���الرحوي 

 محمد�ع���نصري 

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 محمد�املنذر�بن�رحال

 عصام�حس��

 اياد�الد�ما�ي

 ر�م�م��وب

 رفيق�التلي��

 طارق�بو�عز�ز

 �عمان�الف�ري 

 محمد�العلوش

 ع���بالشر�فة



 محمد�النا���الغرس��
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 46الفصل�: املوضوع

  النص��ص��

  .أبو�ھ�وع���الدولة�ضمان�الكرامة�وال��ة�والرعاية�وال��بية�والتعليمحق�الطفل�ع���

 .من�غ���تمي���وفق�املص��ة�الفض���للطفل ع���الدولة�توف����ل�أنواع�ا��ماية���ميع��طفال

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة أ��اب�املق��ح

 .حق�الطفل�ع���الدولة�وع���أبو�ھ نجالء�بور�ال

�وال��ة� �الكرامة �الدولة تضمن

  .والرعاية�وال��بية�والتعليم

�ا��ماية� �أنواع �توف����ل �الدولة ع��

�وفق� �تمي�� �غ�� �من ��طفال ��ميع

 املص��ة�الفضل���للطفل

إ���"تقديم�حق�الطفل�من�ع���أبو�ھ�

 "ع���الدولة
 محمد�كر�م�كر�فة

 فؤاد�ثامر

 محمود�البارودي

 ر�يعة�النجالوي 

 ال�ادي�الشاوش

 محمد�ا��امدي

 شكري�القسط��

 محمود�ا��امي

 محمد�شفيق�زرق�ن

 سم���الطيب

 محمد

 املولدي�الر�ا��



 سم��ة�مر���فر�عة

 أحمد�ابرا�يم
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  47الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  .تح���الدولة�ذوي��عاقة�من��ل�تمي��

� �إعاقة �ذي �مواطن ����ل�ل �ال�امل ��ندماج �من �تمكنھ �التداب���ال�� �ب�ل �إعاقتھ، �طبيعة �حسب ��نتفاع، ��� ا��ق

 .املجتمع

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

��ل� نجالء�بور�ال �من ��عاقة �ذوي �الدولة تح��

  .ش�ل�من�أش�ال�التمي��

���� �ا��ق �إعاقة �ذي �مواطن ل�ل

� �حسب �ب�ل��نتفاع، �اعاقتھ طبيعة

�ال�امل� ��دماج �تضمن التداب���ال��

 .���املجتمع

  :�غي���الصيغ�التالية

�ش�ل� -1 ��ل �تمي���إ�� ��ل من

 .من��أش�ال�التمي��

 تمكن�إ���تضمن -2

 �ندماج�إ����دماج -3

 محمد�كر�م�كر�فة

 محمود�البارودي

 ر�يعةالنجالوي 

 ال�ادي�الشاوش

 الفاضل�اللوج

 ا��امديمحمد�

 شكري�القسط��

 محمود

 محمد�شفيق�زرق�ن

 سم���الطيب



 محمد�قحب�ش

 جمال�الغرغوري

 املنصف�شيخ�روحھ

 أحمد�ابرا�يم
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  47الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  .تح���الدولة�ذوي��عاقة�من��ل�تمي��

� �طبيعة �حسب ��نتفاع، ��� �ا��ق �إعاقة �ذي �مواطن ����ل�ل �ال�امل ��ندماج �من �تمكنھ �التداب���ال�� �ب�ل إعاقتھ،

 .املجتمع

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�وذووي� فاطمة�الغر�ي �املسن�ن �الدولة تح��

�اجتماعيا� �ا��اصة �حتياجات

�أي� �دون �وثقافيا �و��يا واقتصاديا

  .ش�ل�من�أش�ال�التمي��

� �الدولة �التداب���تل��م ��ل باتخاذ

�املجتمع� ��� �الفئات ��ذه إلدماج

 .واملشاركة����ا��ياة�العامة

 تنقيح�الفصل

 محمد�النا���الغرس��

 محمد�ع���نصري 

 من���الرحوي 

 أحمد

 ع���بالشر�فة

 عبد�اللطيف�عبيد

 محمد�املنذر�بن�رحال

 �شام�حس��



 ر�م�م��وب

 رفيق�التلي��

 بو�عز�ز�طارق 

 حاتم�الكال��

 �عمان�الف�ري 

 محمد�العلوش

  سم��ة�مر���فر�عة
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  49الفصل: املوضوع

 النص��ص��

 .يمارس�الشعب�السلطة�ال�شر�عية�ع���ممثليھ�بمجلس�نواب�الشعب�أو�عن�طر�ق��ستفتاء

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

يمارس�الشعب�السلطة�ال�شر�عية� فاطمة�الغر�ي

ع���ممثليھ�بمجلس�النواب�أو�عن�

 طر�ق��ستفتاء

يمارس�الشعب�السلطة�ال�شر�عية�

ع���ممثليھ�بمجلس�النواب�أو�عن�

 طر�ق��ستفتاء
 أحمد�السا��

 محمد�ع���نصري 

 الفاضل�الوج

 ال�ادي�الشاوش

 ر�يعة�النجالوي 

 نجال�بو�ر�ال

 نادية�شعبان

 حسناء�مرسيط

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 عبد�اللطيف�عبيد

 محمد�املنذر�بن�رحال

 �شام�حس��

 شكري�القسط��

  ر�م�م��وب



 رفيق�التلي��
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  52الفصل: املوضوع

 النص��ص��

  .م��انية�الدولةيتمتع�مجلس�نواب�الشعب�باالستقاللية��دار�ة�واملالية����إطار�

  .يضبط�مجلس�نواب�الشعب�نظامھ�الداخ���و�صادق�عليھ�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ

 .تضع�الدولة�ع���ذمة�املجلس�املوارد�ال�شر�ة�واملادية�الالزمة���سن�أداء�النائب�مل�امھ

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الشعب� محمد�املنصف�شيخ�روحھ �نواب �مجلس يتمتع

  .باالستقاللية��دار�ة�واملالية

�نظامھ� �الشعب �نواب �مجلس يضبط

�بأغلبية� �عليھ �و�صادق الداخ��

  .أعضائھ

�الشعب� �نواب �مجلس �يضبط كما

�باألغلبية� �عل��ا �و�صادق م��ان�تھ

  .املطلقة�ألعضائھ

تضع�الدولة�ع���ذمة�املجلس�املوارد�

املوارد��املالية�ال�افية�مل��ان�تھ�وكذلك

�أداء� ���سن �الالزمة �واملادية ال�شر�ة

 .النائب�مل�ام�م

 

 م��وكة�مبارك

 أحمد�السا��

 رمضان�الدغما�ي

 سم���الطيب

 ر�م�م��وب

 سم��ة�مر���فر�عة

 �عمان�الف�ري 
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  2التوطئة�الفقرة�: املوضوع

 النص��ص��

ص�من��س�بداداع��ازا�بنضال�شعبنا�من�أجل��ستقالل�
ّ
استجابة�إلرادتھ�ا��ّرة،� و�ناء�الدولة،�والتخل

�ع���مّر� �والتو�سيات �ولت��يات�التو�سي�ن �لدماء�ش�دائنا��برار، �ا��ر�ة�والكرامة،�ووفاًء �أل�داف�ثورة وتحقيقا

 �جيال،�وقطعا�مع�الظلم�وا��يف�والفساد،

  مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�من� رفيق�التلي�� �شعبنا �بنضال اع��ازا

�الدولة،� �و�ناء ��ستقالل أجل

��س�بداد �من ص
ّ
استجابة� والتخل

إلرادتھ�ا��ّرة،�وتحقيقا�أل�داف�ثورة�

�لدماء� �ووفاًء �والكرامة، ا��ر�ة

�ولت��يات� ��برار، ش�دائنا

�مّر� �ع�� �والتو�سيات التو�سي�ن

�وا��يف� �الظلم �مع �وقطعا �جيال،

 الفساد�والق�ر�و�ذالل،و 

� �عبار�ي �و�ذالل"إضافة ���" الق�ر

 ��اية�الفقرة�الثانية
.............................. 

 أحمد�السا��

 رمضان�الدغما�ي

 سم���الطيب

 ر�م�م��وب

 سم��ة�مر���فر�عة
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  52الفصل: املوضوع

 النص��ص��

نواب�الشعب�حق�ل�ل�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�عشر�سنوات�ع����قل،�بلغ�من�العمر�ال�����لعضو�ة�مجلس�

ثالثا�وعشر�ن�سنة��املة�يوم�تقديم�تر��ھ،�شرط�أن�ال�ي�ون�مشموال�بأي�صورة�من�صور�ا��رمان�ال���يضبط�ا�

 .القانون 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� ر�يعة�النجالوي  �مجلس�: 52الفصل �لعضو�ة ال����

نواب�الشعب�حق�ل�ل�ناخب�تو�����

�ع��� �سنوات �خمس �منذ ا���سية

�عشر� �ثمانية �العمر �من �بلغ �قل،

�تر��ھ،� �تقديم �يوم ��املة سنة

�بأية� �مشموال �ي�ون �ال �أن شرط

�ال��� �ا��رمان �صور �من صورة

 .يضبط�ا�القانون 

ال�����لعضو�ة�مجلس�الشعب�حق�

  :ل�ا�ناخب

�ع� - �منذ�متحصل �ا���سية �

 .سنوات�ع����قل�5

 .سنة�18يبلغ�من�العمر� -

 فؤاد�ثامر

 أحمد�السا��

 رمضان�الدغما�ي

 سم���الطيب

 ر�م�م��وب

 سم��ة�مر���فر�عة

 �عمان�الف�ري 

 ضم���املنا��

 عصام�الشا�ي

 لب���ا��ر���

 محمد�ا��ب�ب�ال�رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 عبد�اللطيف�عبيد



 جالل�بو�ز�د
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  59الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

�النيا�ي،� �العمل ��� �بم�ام�ا �ال��وض �من �تمك��ا �ال�� �حقوق�ا �ل�ا �الشعب، �نواب �مجلس ��� �أسا��� �م�ّون املعارضة

ا��ق����ت�و�ن���نة�وا��ارجية،�وم��ا� وتضمن�ل�ا�تمثيلية�مناسبة�وفاعلة�����ل��يا�ل�املجلس�وأ�شطتھ�الداخلية

 .ومن�واجبا��ا��س�ام�ال�شط�والبّناء����العمل�النيا�ي. تحقيق��ل�سنة�وترؤس�ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

� �عمان�الف�ري : املتدخل��ص�� �أسا����: 59الفصل �م�ون املعارضة

���مجلس�نواب�الشعب،�ل�ا�حقوق�ا�

� �تمك��ا ����ال�� �بم�ام�ا �ال��وض من

�تمثيلية� �ل�ا �وتضمن �النيا�ي، العمل

مناسبة�وفاعلة�����ل��يا�ل�املجلس�

�وا��ارجية،� �الداخلية وأ�شطتھ

�ال��نة� �رئاسة �وجو�ا �إل��ا و�سند

�امل�لفة� �تلك �أو �باملالية امل�لفة

�مقرر� �وخطة �ا��ارجية بالعالقات

�ا��ق� �وم��ا �ل�ا �كما �إحدا�ما صلب

�تحقي ���نة �ت�و�ن �سنة��� ��ل ق

��س�ام�. وترؤس�ا �واجبا��ا ومن

 .ال�شط�والبناء����العمل�النيا�ي

 

 ر�م�م��وب: املعوض

 محمود�البارودي

 فاطمة�الغر�ي

 شكري�القسط��

 من���الرحوي 

 حسناء�مرسيط

 سم���الطيب

 سم��ة�مر��

 �عمان�الف�ري 

 عصام�الشا�ي

 صالح�الدين�الزحاف

 أحمد�ا��امدي



 محمد

 الناصر�ال��ا���

 فت���اللطيف

 ر�يعة�النجالوي 

 أحمد�السا��
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  66الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

�أو� �للدولة �املالية �أو�بالتع�دات �الدولة �أو�بحدود �الدو�� �بالتنظيم �املتعلقة �واملعا�دات �التجار�ة �املعا�دات �عرض

  .ذات�صبغة��شر�عية�ع���مجلس�نواب�الشعب�للموافقةبحالة����اص�أو�بأح�ام�

 .ال�تصبح�املعا�دات�نافذة�إال��عد�املصادقة�عل��ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الفصل� ر�م�م��وب: املتدخل��ص�� �من ��خ��ة �الفقرة �عديل

�لدخول� �كمنطلق �ا��تم باعتماد

� �ح�� �وأن�املعا�دات �خاصة النفاذ

عديد�الفصول�اعتمدت��ذا�العنصر�

�تحول� �ال �املصادقة �أن �ع�� فضال

. والطعن�بدستور�ة�قوان�ن�املصادقة

  :وت�ون�الصياغة�ع���النحو�التا��

��عد�" �إال �نافذة �املعا�دات �تصبح ال

 "ختم�قوان�ن�املصادقة�عل��ا

 

 سم��ة�مر���فر�عة: املعوض

 فاطمة�الغر�ي

 القسط��شكري�

 حسناء�مرسيط

 سم���الطيب

 �عمان�الف�ري 

 محمود�البارودي

 عصام�الشا�ي



 صالح�الدين�الزحاف

 محمد�ا��امدي

 محمد�قحب�ش

 الناصر�ابرا���

 نادية�شعبان

 فاضل�مو���

 سم��ة�مر��

 محمد�كحيلة
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  71الفصل: املوضوع

 النص��ص��

 .ا��م�ور�ة��و�رئ�س�الدولة،�ورمز�وحد��ا،�يضمن�استقالل�ا�واستمرار���ا،�و�س�ر�ع���اح��ام�الدستور رئ�س�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الدولة،� �عمان�الف�ري : املتدخل��ص�� ��و�رئ�س �ا��م�ور�ة رئ�س

�استقالل�ا� �يضمن �وحد��ا، � ورمز

� �اح��ام�واستمرار���ا �ع�� و�س�ر

�وحقوق� �املعا�دات �و الدستور

 .��سان

 

 سل���م��وك: معوض�املتدخل

 أحمد�السا��

 ر�يعة�النجالوي 

 فؤاد�ثامر

 سم���الطيب

 نادية�شعبان



 محمد�كر�م�قر�ط

 محمد�ا��امدي

 الناصر�ابرا���

 محمود�البارودي

 من���الرحوي 

 شكري�القسط��

 فاضل�مو���

  محمد�قحب�ش

 سم��ة�مر��
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   73الفصل:. املوضوع

 النص��ص��

  .ال�����ملنصب�رئ�س�ا��م�ور�ة�حق�ل�ل�ناخبة�أو�ناخب�تو�����ا���سية�منذ�الوالدة،�دينھ��سالم

سنة�ع����قل��ش��ط����امل�����يوم�تقديم�تر��ھ�أن�ي�ون�غ���حامل����سية�أخرى�و�الغا�من�العمر�أر�ع�ن�

  .وخمسا�وسبع�ن�سنة�ع����ك��

�ش��ط�تزكية�امل�����من�قبل�عدد�من�أعضاء�مجلس�نواب�الشعب�أو�رؤساء�مجالس�ا��ماعات�املحلية�املنتخبة�

 .أو�الناخب�ن�املرسم�ن�حسبما�يضبطھ�القانون��نتخا�ي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  :73الفصل� ابرا�يمأحمد�

�عند� �ا��م�ور�ة �رئ�س ��� �ش��ط

�دينھ� �ي�ون �أن �بانتخابھ التصر�ح

�العمر� �من �بالغا �ي�ون �وأن �سالم

�وغ��� ��قل �ع�� �سنة �وثالث�ن خمس

�ا���سية� �غ�� ����سية حامل

  .التو�سية

�ا��م�ور�ة� - �لرئاسة ال����

�تو������ �وناخب �ناخبة �ل�ل حق

 .ا���سية�منذ�الوالدة

�و���إضافة�فقرة�تتعلق�قبل�الفقرة�

  2رئ�س�ا��م�ور�ة،��عوض�الفقرة�

��صلية� - ��و�� �الفقرة تصبح

�عبارة� دينھ�"فقرة�ثانية�و�حذف�م��ا

 .الواردة����الفقرة�السابقة" �سالم

 فاضل�مو���

 �عمان�الف�ري 

 الناصر�ابرا���

 محمد�كحيلة

 سم���الطيب

 أحمد�السا��

 فت���اللطيف

 ا��طاب�ال���ات��

 محمد�كحيلة

 فاطمة�الغر�ي

 مراد�العمدو�ي



 نادية�شعبان

 نجالء�بور�ال

 املنصف�شيخ�روحھ
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 النص��ص��

مباشرا�خالل��يام�الست�ن��خ��ة�من�املدة�الرئاسية�انتخابا�عاما�حرا� ي�تخب�رئ�س�ا��م�ور�ة�ملدة�خمسة�أعوام

  .سر�ا�نز��ا�وشفافا�و�األغلبية�املطلقة�لألصوات�املصرح���ا

و���صورة�عدم�حصول�أي�من�امل���ِ��ن�ع����غلبية�املطلقة����الدورة��و��،�تنظم�دورة�ثانية�خالل��سبوع�ن�

�امل �ان
ّ

�امل��� �الثانية �للدورة �و�تقدم ��و��، �للدورة �ال��ائية �النتائج �عن �لإلعالن �من�التالي�ن �أك���عدد �ع�� حرزان

  .�صوات����الدورة��و��

�ال����� �باب �فتح ��عاد ��ستمرار، �من �يمنعھ �ق�ري �ما�ع �لھ �أو�حدث ��و��، �الدورة ��� �امل���ِ��ن �أحد �تو�� إذا

ّل�وإذا�ا���ب�أحد�امل����ْ�ن�لدورة��عادة�أو�تو���أو�حدث�لھ�ما�ع�آخر�يح. وتحديد�املواعيد��نتخابية�من�جديد

ھ�امل�����التا���من�حيث�عدد��صوات�املتحصل�عل��ا����الدورة��و��
ّ
  .محل

  . وإذا��عذر�إجراء��نتخاب����موعده��س�ب�خطر�دا�م،�فإن�املدة�الرئاسية�تمدد�بقانون 

 .وال�يجوز�تو���رئاسة�ا��م�ور�ة�ألك���من�دورت�ن��املت�ن،�متصلت�ن�أو�منفصلت�ن

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��حأ��اب�

�أنھ ر�م�م��وب: املتدخل��ص�� �الثانية �الفقرة �تو���" تنص إذا

�أو� ��و��، �الدورة ��� �امل�����ن أحد

�من� �يمنعھ �ق�ري �ما�ع �لھ حدث

�ال����� �باب �فتح ��عاد �ستمرار،

�من� ��نتخابية �املواعيد وتحديد

 

 سم��ة�مر���فر�عة: املعوض

 فاطمة�الغر�ي

 شكري�القسط��



� حسناء�مرسيط �حيث�"جديد �أمر�غ���منطقي و�ذا

) أك���من�اثن�ن( امل����ون�إذا��عدد�

��صلية�إال� ال�يمكن�اعتماد�الصيغة

�إ��� �غ���ا �أو �الوفاة �أفضت إذا

�م����� �وجود �أي �التنافس ا�عدام

  .وحيد

�الفقرة� �صياغة �إعادة �يق��ح ول�ذا،

  :ع���النحو�التا��

�الدورة�"  ��� �امل�����ن �أحد �تو�� إذا

�و��،�أو�حدث�لھ�ما�ع�ق�ري�يمنعھ�

��ستمرار �عدد�من �معھ �وانحصر ،

��عاد� �وحيد، �م���� ��� امل�����ن

�املواعيد� �وتحديد �ال���� �باب فتح

 ". �نتخابية�من�جديد

 سم��ة�الطيب

 �عمان�الف�ري 

 محمود�البارودي

 عصام�الشا�ي

 محمد�ا��امدي

 صالح�الدين�الزحاف

 محمد

 سل���م��وك

 أحمد�ابرا�يم

 أحمد�السا��

 أحمد�السا��

 فت���اللطبف

 ا��طاب�ال���ا�ي

 الناصر�ال��ا���

 محمد�كحيلة
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 النص��ص��

�و  �الدولة، �تمثيل �ا��م�ور�ة �رئ�س �
ّ
�يتو� �السياسات �برسم �والعالقات��ختص �الدفاع �مجاالت ��� العامة

ا��ارجية�و�من�القومي�املتعلق�بحماية�الدولة�وال��اب�الوط���من�ال��ديدات�الداخلية�وا��ارجية�وذلك����

  .ا���ام�مع�السياسة�العامة�للدولة

�
ّ
  :كما�يتو�

  حّل�مجلس�نواب�الشعب����الصورة�ال���ينّص�عل��ا�الدستور، -

 ي،رئاسة�مجلس��من�القوم -

  القيادة�العليا�للقوات�املس��ة،� -

إعالن�ا��رب�وإبرام�السلم��عد�موافقة�مجلس�نواب�الشعب�بأغلبية�ثالثة�أخماس�أعضائھ،�وإرسال� -

قوات�إ���ا��ارج�بموافقة�رئ�����مجلس�نواب�الشعب�وا���ومة،�ع���أن�ينعقد�املجلس�للبت�����مر�خالل�

  أجل�ال�يتجاوز�ست�ن�يوما،�

  ،��79ال���تحتم�ا�ا��الة��ست�نائية،�و�عالن�ع��ا�طبق�الفصل�اتخاذ�التداب� -

 املصادقة�ع���املعا�دات�و�ذن�ب�شر�ا، -

  إسناد��وسمة، -

 .العفو�ا��اص -

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  �عمان�الف�ري : املتدخل��ص��

 ر�م�م��وب

�من� �الرا�عة �املطة ��عديل يق��ح

�ا�عقاد� �أجل �بتدقيق الفصل

املجلس�للبت�لت�ون�الصياغة�ع���

  :النحو�التا��

��عد�" �السلم �وإبرام �ا��رب إعالن

�الشعب� �نواب �مجلس موافقة

�أعضائھ،� �أخماس �ثالثة بأغلبية

�بموافقة� �ا��ارج �إ�� �قوات وإرساء

�الشعب� �نواب �مجلس رئ����

 

 سم��ة�مر��: املعوض

 فاطمة�الغر�ي

 شكري�القسط��

 حسناء�مرسيط

 سم��ة�مر���فر�عة



وا���ومة،�ع���أن�ينعقد�املجلس� سم���الطيب

�يتجاوز�للبت�����مر�خالل�أجل�ال 

�قرار�إرسال� �تار�خ �من �يوما ست�ن

 "القوات

 ر�يعة�النجالوي 

 �عمان�الف�ري 

 محمود�البارودي

 عصام�الشا�ي

 محمد�ا��امدي

 محمد�قحب�ش

 السا��أحمد�

 الناصر�ال��ا���

 فت���اللطيف

 حطاب�ال���ا�ي
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  إضافة�فصل:.املوضوع

  .السلطة�التنفيذية: الباب

  مكرر �76الفصل�: املوقع�املق��ح

  : نص�الفصل�املق��ح

�عن� �الدفاع �ل�دف �وذلك �املس��ة �القوة �استخدام ��� �يرخص �أن �ا��م�ور�ة �لرئ�س �إال �يجوز ال

  .�غرض�الوفاء�بال��ام�دو��ا��م�ور�ة�أو�

عند�استخدام�القوة�املس��ة�����غراض�املذ�ورة����الفقرة��و���يبلغ�رئ�س�ا��م�ور�ةمجلس�نواب�

  .الشعب�فورا�بأسباب�وموقع�ومدة�استخدام�ا�و�عدد�العناصر�امل�لفة���ا

�ا �استخدام ��عد ��و�� �أيام �العشرة �خالل �الشعب �نواب �مجلس �ا�عقاد �عدم �صورة �املس��ة��� لقوة

  .يقدم�رئ�س�ا��م�ور�ة�املعلومات�املطلو�ة����الفقرة�الثانية�إ���ال��نة�ال��ملانية�املعنية

  .تتم�قيادة�ا���ش�الوط���وفقا�لتوج��ات�الوز�ر�املسؤول�عن�الدفاع�بتفو�ض�من�رئ�س�ا��م�ور�ة

�ل �التا�عة ��ستخبارات ��يئة �باست�ناء �ج�از�استخبارات �أي �إ�شاء �يجوز �أو�التا�عة�ال �الوط�� ���ش

  .���ازي�الشرطة�أو�ا��رس�بأمر

�ع�ن�رئ�س�ا��م�ور�ة�رئ�سا�عن��ل�ج�از�استخبارات�ي�شأ�بموجب�الفقرة�ا��امسة�و�تو���املسؤولية�

�أو� �بالفاع �الوز�ر�امل�لف �إ�� ���ا ��ع�د �أن �و�مكنھ ��ج�زة �تلك �من �أي �وتوجيھ �مراقبة �عن السياسية

  .�عد�اس�شارة�رئ�س�ا���ومة�الوز�ر�امل�لف�بالداخلية

  .يصادق�مجلس�نواب�الشعب�ع���قرار�التعي�ن�بموافقة�ثل���أعضائھ�ع����قل

�أج�ز��ا� �جميع �ب�ن �الت�سيق �و�كفل �وم�ام�ا �وسلطا��ا ��ستخبارات �أج�زة �أ�داف �القانون ينظم

  .و�ضمن�املراقبة�السياسية�ع���أ�شط��ا

  

  ملق��حأ��اب�ا  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

 ) صاحب�املق��ح(سم���الطيب� )معوض�املق��ح(الفاضل�مو���� 

  محمد�ع���نصري   نجالء�بور�ال�



 أحمد�إبرا�يم سل���م��وك  شكري��ع�ش

 نادية�شعبان� شكري�القسط��  جمال�القرقوري

 محمد�كر�م�كر�فة سم��ة�مر���  أحمد�إبرا�يم

 خم�س�قسيلة محمد�ا��امدي  من���الرحوي 

 حطاب�ال���ا�ي  ر�م�م��وب  شفيق�زرق�نمحمد�

 محمد�عز�ز�القطب  محمود�املا  أحمد�السا��

 فاطمة�العز�ي محمد�ع���نصري   نجالء�بور�ال�

 حسناء�مرسيط سل���م��وك  شكري��ع�ش

  سم���لطيف لب���ا��ر��� جالل�بوز�د

  مية�ا��ر��� إقبال�املصدع 
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  : 79الفصل�.

�يتعذر�الس���العادي� �بحيث �واستقالل�ا، �البالد �وأمن �الوطن �لكيان �م�دد �خطر�دا�م �حالة ��� �ا��م�ور�ة لرئ�س

لدواليب�الدولة،�أن�يتخذ�التداب���ال���تحتم�ا�تلك�ا��الة��ست�نائية،�وذلك��عد�اس�شارة�رئ�س�ا���ومة�ورئ�س�

  .يان�إ���الشعبمجلس�نواب�الشعب،�وُ�عِلُن�عن�التداب������ب

و�جب�أن���دف��ذه�التداب���إ���تأم�ن�عودة�الس���العادي�لدواليب�الدولة����أقرب��جال،�و�عت���مجلس�نواب�

�الف��ة ��ذه �طيلة �دائم �ا�عقاد �حالة ��� �نواب�. الشعب �مجلس �حل �ا��م�ور�ة �لرئ�س �يجوز �ال �ا��الة ��ذه و��

  .الشعب�كما�ال�يجوز�تقديم�الئحة�لوم�ضد�ا���ومة

و�عد�مرور�ثالث�ن�يوما�ع���سر�ان��ذه�التداب��،�و����ل�وقت��عد�ذلك،��ع�د�إ���املحكمة�الدستور�ة�بطلب�من�



����استمرار�ا��الة��ست�نائية�من�عدمھ وتصرح�املحكمة�. رئ�س�مجلس�نواب�الشعب�أو�ثالث�ن�من�أعضائھ�البتُّ

  . بقرار�ا�عالنية����أجل�أقصاه�خمسة�عشر�يوما

 .و�وجھ�رئ�س�ا��م�ور�ة�بيانا����ذلك�إ���الشعب. لعمل�بتلك�التداب���بزوال�أسبا��اوُ�ن���ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ر�م�م��وب

 )املتدخل��ص��( 

و�ن���العمل�بتلك�التداب���بزوال�أسبا��ا�أو�بقرار�"

� �رئ�س �و�وجھ �الدستور�ة �املحكمة ا��م�ور�ة�من

 ".بيانا����ذلك�إ���الشعب

يق��ح�تنقيح�الفقرة��خ��ة�من�

�إ��اء� �حاالت �ب�ن �ملز�د الفصل

��ست�نائية� �بالتداب�� العمل

�قرار�املحكمة� �ع�� بالتنصيص

��ع�د�ا� �صورة ��� الدستور�ة

�الفقرة� �أح�ام �وفق باألمر

�ع��� �الصياغة �لت�ون الثالثة

 :النحو�التا���

 )املعوض(سم��ة�مر���

 فاطمة�العز�ي

 شكري�القسط��

 من���الرحوي 

 حسناء�مر���

 سم���الطيب

 ر�يعة�النجالوي 

 �عمان�الف�ري 

 عصام�الشا�ي

 إياد�الد�ما�ي

 صالح�الدين�الزحاف
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  :80الفصل�

�ب�شر�ا �و�أذن �القوان�ن �ا��م�ور�ة �رئ�س �خمسة��يختم �ال�يتجاوز �أجل ��� �التو�سية �ل��م�ور�ة �الرسمية با��ر�دة

  .عشر�يوما�ابتداء�من�بلوغ�ا�إليھ�من�املحكمة�الدستور�ة

باست�ناء�مشار�ع�قوان�ن�املالية�ومشار�ع�القوان�ن�الدستور�ة،�لرئ�س�ا��م�ور�ة�ا��ق،�أثناء�أجل�عشرة�أيام�من�

وإذا�. ب�الشعب����رد�املشروع�مع�التعليل�إ���املجلس�للتداول�ثانيةبلوغ�مشروع�القانون�إليھ�من�رئ�س�مجلس�نوا

�خمسة� �ال�يتجاوز �أجل ��� �ب�شره، �و�أذن �يختمھ، �ا��م�ور�ة �رئ�س �فإن �ألعضائھ �املطلقة �باألغلبية �املصادقة تمت

 . عشر�يوما�من�بلوغھ�إليھ�من�املحكمة�الدستور�ة

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�من�  )املتدخل��ص��(ر�م�م��وب� ��و�� �الفقرة �تنقيح يق��ح

�آجال� �تدقيق �بمز�د الفصل

� �وال�شر �رئ�س�: "ا��تم يختم

�و�أذن� �القوان�ن ا��م�ور�ة

�الرسمية� �با��ر�دة ب�شر�ا

�ال� �أجل ��� �التو�سية ل��م�ور�ة

يتجاوز�خمسة�عشر�يوما�ابتداء�

�املحكمة� �من �إليھ �بلوغ�ا من

الدستور�ة�أو�من�تار�خ�مصادقة�

�صورة� ��� �الشعب �نواب مجلس

 "عدم�الطعن�بالدستور�ة

 )املعوض(سم��ة�مر���

 فاطمة�الغر�ي

 شكري�القسط��

 من���الرحوي 

 حسناء�مر���

 سم���الطيب

 ر�يعة�النجالوي 

 �عمان�الف�ري 

 عصام�الشا�ي



 محمد�ا��امدي

 أحمد�السا��

 سم���لطيف

 حطاب�ال���ا�ي

 الناصر�ال��ا���
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  :105الفصل�

  .واملتقاضون�م�ساوون�أمام�القضاء. ل�ل���ص�ا��ق����محاكمة�عادلة����أجل�معقول 

� �لغ���القادر�ن �و�كُفل �القضاء �إ�� �ال��وء �و��سر�القانون �مضمونان، �الدفاع �وحق �التقا��� ��عانة�حق ماليا

  .العدلية

  .جلسات�املحاكم�علنية�إال�إذا�اقت����القانون�سر���ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ل�ل���ص�ا��ق����محاكمة�عادلة�  )املتدخل��ص��(أحمد�السا���

�واملتقاضون� �معقول، �أجل ��

  . م�ساوون�أمام�القضاء

� �وحق �التقا��� الدفاع�حق

مضمونان،�و��سر�القانون�ال��وء�إ���

�ماليا� �القادر�ن �لغ�� �و�كفل القضاء

  .�عانة�العدلية

 )املعوض(سم���الطيب�

 من���الرحوي 

 نادية�شعبان

 عصام�الشا�ي

 محمود�البارودي



�ع��� الناصر�إبرا�يم �التقا��� �القانون و�ضمن

  :درجت�ن�

�إذا� �إال �علنية �املحاكم جلسات

�ت�ون� �وال �سر���ا �القانون اقت���

 .التصر�ح�با��كم�إال����جلسة�علنية

 �عمان�الف�ري 

 ر�يعة�النجالوي 

 أحمد�إبرا�يم

 محمد�قحب�ش

 فاطمة�العز�ي

 سامية�حمودة�عبو

 حسناء�مر���

 املنصف�شيخ�روحھ
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  )107مطة�ثانية�–إضافة�مطة����الفصل:.(املوضوع

 السلطة�القضائيةالباب�

  :107الفصل�

�بقانون  �املحاكم �أصناف �املساس�. تحدث �شأ��ا �من �است�نائية �إجراءات �أو�سّن �است�نائية، �محاكم �إحداث و�منع

  .بمبادئ�املحاكمة�العادلة

�العسكر�ة �ا��رائم ��� �متخّصصة �محاكم �العسكر�ة �وتنظيم�ا�. املحاكم �وتركيب��ا �اختصاص�ا �القانون و�ضبط

 .تبعة�أمام�ا�والنظام��سا����لقضا��او�جراءات�امل

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�تنازع� )املتدخل��ص��(أحمد�السا��� ��� ��ختصاص �تنازع �محكمة تنظر  



�العد��� )املعوض(محمد�قحب�ش� �القضاء �ج�ازي �ب�ن �ختصاص

��دار�ة� �املحكمة �تنظيم �و�ضبط و�داري

 أمام�او�جراءات�املتبعة�
 سم���الطيب

 محمود�البارودي

 محمد�كر�م�كر�فة

 محمد�ا��امدي

 فؤاد�ثامر

 لب���ا��ر���

 سل���م��وك

 نادية�شعبان

 من���الرحوي 

 �عمان�الف�ري 

 فاضل�مو���

 نجالء�بور�ال

 �شام�حس��

   نادية�شعبان
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  )117إضافة�مطة����آخر�الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

  :117الفصل��.

  :تختص�املحكمة�الدستور�ة�دون�سوا�ا�بمراقبة�دستور�ة

  .�ل�مشار�ع�القوان�ن�املعروضة�عل��ا�من�قبل�رئ�س�ا��م�ور�ة�قبل�ختم�ا -

��و  - �حسبما �الشعب �نواب �مجلس �رئ�س �قبل �من �عل��ا �املعروضة �الدستور�ة �القوان�ن مقرر��مشار�ع

  .142بالفصل�

مشار�ع�القوان�ن�الدستور�ة�املعروضة�عل��ا�من�قبل�رئ�س�مجلس�نواب�الشعب�ملراقبة�اح��ام�إجراءات� -

  .�عديل�الدستور 

  .ا��م�ور�ة�قبل�ختم�مشروع�قانون�املوافقة�عل��ااملعا�دات�املعروضة�عل��ا�من�قبل�رئ�س� -

- � �للدفع �تبعا � �املحاكم �من �عل��ا �املحالة �ا��االت�القوان�ن ��� �ا��صوم �أحد �من �بطلب �الدستور�ة �عدم

 .وطبق��جراءات�ال���يقر�ا�القانون 

  .النظام�الداخ���ملجلس�نواب�الشعب�املعروض�عل��ا�من�قبل�رئ�س�املجلس -

 .كما�تتو���امل�ام��خرى�املسندة�إل��ا�بمقت����الدستور 

  مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

البت����الطعون�املباشرة�من�قبل����اص� )املتدخل��ص��(فاضل�مو����

�وحر�ا��م� ���قوق�م �ا��ارقة �القوان�ن ضد

�سندا� ��انت �وال�� �الدستور ��� املضمونة

�الدستور�ة� �للمحكمة ��سبق �لم �باتة ألح�ام

�و�جراءات� �الصيغ �حسب �دستور���ا مراقبة

 .ال���يضبط�ا�القانون 

 

 )املعوض�للمتدخل(كر�فة��محمد�كر�م

 عبد�املنعم�كركر

 إياد�الد�ما�ي

 محمد�ع���النصري 

 خم�س�قسيلة



 عبد�العز�ز�القطب

 أحمد�السا��

 فت���اللطيف

 سم���الطيب

167  

  )122الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

  :122الفصل��.

  .الديمقراطية�عمل�ال�يئات�الدستور�ة�املستقلة�ع���دعم�

�تخب�من�قبل�مجلس�نواب�الشعب،�
ُ
تتمتع��ذه�ال�يئات�بال��صية�القانونية�و�ستقاللية��دار�ة�واملالية،�وت

  . وع����افة�مؤسسات�الدولة�ت�س���عمل�ا. وترفع�إليھ�تقر�را�سنو�ا،�وت�ون�مسؤولة�أمامھ

 .يضبط�القانون�تركيبة��ذه�ال�يئات�وتنظيم�ا�وسبل�مساءل��ا

  ��حات�التعديلمق

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�القانونية� )املتدخل��ص��(محمد�ا��امدي� �بال��صية �ال�يئات ��ذه تتمتع

�و�ضبط� �واملالية ��دار�ة و�ستقاللية

�أساس� �ع�� �وتركيب��ا �تنظيم�ا القانون

  .�شار�ي

  

�ورئ�س� �الدولة �رئ�س �إ�� �سنو�ا �تقر�را ترفع

� �نواب �وع���مجلس �للعموم �ي�شر الشعب

 .�افة�مؤسسات�الدولة�ت�س���عمل�ا

   �122عديل�الفصل�

  املطة�الثانية

  

  

.  

 املطة�الثالثة

 )املعوض(�عمان�الف�ري�

 خم�س�قسيلة

 محمود�ا��امي

 نادية�شعبان

 محمد�كر�م�كر�فة

 نجالء�بور�ال



 فاطمة�العز�ي

 ر�يعة�النجالوي 

 الفاضل�الوج

 فاضل�مو���

 حسناء�مرسيط

 ....ال�ادي

 أحمد�السا��

 سم���الطيب

  

168  

  )124الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

  :124الفصل�

تتو����يئة��عالم��عديل�قطاع��عالم،�وتطو�ره،�و�س�ر�ع���ضمان�حر�ة�التعب���و�عالم�وحق�النفاذ�إ���املعلومة،�

  . وع���ضمان�إعالم��عددي�نز�ھ

  .و�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

فاءة�وال��ا�ة،�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة،�مد��ا�تت�ون�ال�يئة�من��سعة�أعضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�الك

 .ست�سنوات،�و�جّدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�مجال� )املتدخل��ص��(محمد�ا��امدي� ��� �ترتي�ية ��سلطة �ال�يئة تتمتع �من� �الثانية �املطة �عديل



�مشار�ع� )املعوض(�عمان�الف�ري� �جميع ��� �و�س�شار�وجو�ا اختصاص�ا

  .القانونية�ذات�الصلة�النصوص

  

�مستقل�ن� �أعضاء ��سعة �من �ال�يئة تت�ون

�يتم� �وال��ا�ة �الكفاءة �ذوي �من محايدين

اختيار�م�بال�شاور�مع�ال�يآت�امل�نية�والنقابات�

  .�ك���تمثيال�و�جدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

  

��عديل� �والبصري �السم�� ��تصال ��يئة تتو��

� �وتطو�ره �والبصري �السم�� و�س�ر�ع���املش�د

�السم��� �و�تصال �التعب�� �حر�ة ضمان

  .والبصري 

 .إرساء�ملش�د�إعالمي��عددي�ونز�ھ

  .124الفصل�

  

  

  �عديل�املطة�الثالثة

  

  

  

  

 .�عديل�املطة��و��

 خم�س�قسيلة

 محمد�ع���النصري 

 محمود�البارودي

 القطيعبد�العز�ز�

 محمد�كر�م�كر�فة

 أحمد�إبرا�يم

 فؤاد�ثامر

 نجيبة�وفاء�مرزو��

 ر�م�م��وب

 عصام�الشا�ي

 نادية�شعبان

 سم���الطيب

 حسناء�مرسيط
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  ) 126الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

  :126الفصل�

وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتعلقة�باملسائل��قتصادية���س�شار��يئة�التنمية�املستدامة�وحقوق��جيال�القادمة

  .ولل�يئة�أن�تبدي�رأ��ا����املسائل�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا. و�جتماعية�والبي�ية�و���مخططات�التنمية

 .تت�ون�ال�يئة�من�أعضاء�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�مد��ا�سّت�سنوات

  ديلمق��حات�التع

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

���� )املتدخل��ص��(ر�يعة�النجالوي� �للدولة �العامة �السياسات ��� تنظر�ال�يئة

�والبي��� �و�جتما�� ��قتصادي املجال

�حقوق� �تضمن �مستدامة �تنمية لتحقيق

�العل��� �البحث �وتدعم �القادمة �جيال

� �وجو�ا ��س�شار�ال�يئة �كما فيھ�ومؤسساتھ

�بمجاالت� �الصلة �ذات �القوان�ن مشار�ع

اختصاصا��ا�و��شر��عليل�عدم��خذ���ا�من�

  .قبل�السلطة�ال�شر�عية�بالرائد�الرس��

�الكفاء� �ذوي �من �أعضاء �من �ال�يئة تت�ون

�ست� �مد��ا �واحدة �لف��ة �م�ام�م يباشرون

 .سنوات

�املستدامة� �التنمية �يئة

 .وحقوق��جيال�القادمة
 )وضاملع(فؤاد�ثامر�

 نادية�شعبان

 حسناء�مرسيط

 سم���الطيب

 شكري�القسط��

 نجالء�بور�ال

 أحمد�السا��

 الفاضل�الوج

 ال�ادي

 محمود�ا��امي

 من���الرحوي 



 إياد�الد�ما�ي

 فاطمة�العز�ي

 سل���م��وك
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  ) 134الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

  :134الفصل�

�الرشيدة� �ا��وكمة �قواعد �حسب �موارد�ا ��� �التصرف �حر�ة �عل��ا �املصادق �إطار�امل��انية ��� �املحلية ل��ماعات

 .وتحت�رقابة�القضاء�املا��

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�الفساد�  )املتدخل��ص��(سل���م��وك� �وم�افحة �الشفافية ��يئة �س�م

� �سياسات �ومنع��� �الرشيدة ا��وكمة

�تنفيذ�ا� �ومتا�عة �وم�افحتھ الفساد

�الشفافية� �مبادئ �و�عزز �ثقاف��ا، و�شر

  .وال��ا�ة�واملساءلة

���� �الفساد �حاالت �رصد �ال�يئة تتو��

�والتحقيق� �وا��اص، �العام القطاع�ن

  .ف��ا،�وإحال��ا�ع���ا���ات�املعنية

�مشار�ع� ��� �وجو�ا �ال�يئة �س�شار

�و  �القانونية �املتصلة�النصوص ال��تي�ية

  .بمجال�اختصاص�ا

 )معوض(شكري�القسط���

 نادية�شعبان

 ر�م�م��وب

 سم���الطيب

 أحمد�السا��

 فت���اللطيف�

 ا��طاب�ال���ا�ي

 الناصر�ال��ا���



�النصوص� �عمان�الف�ري  ��� �رأ��ا �تبدي �أن لل�يئة

�بمجال� �املتصلة �العامة ال��تي�ية

  .اختصاص�ا

�مستقل�ن� �أعضاء �من �ال�يئة تت�ون

�وال��ا�ة� �الكفاءة �ذوي �من محايدين

�مد��ا� �واحدة �لف��ة �م�ام�م يباشرون

 .ست�سنوات�مع�التجديد�ا��ز�ي

 محمد�كحيلة

 أحمد�إبرا�يم

 حسناء�مرسيط

 فاطمة�العز�ي

 عبد�العز�ز�القطي
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  ) 136الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

. 

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�  )املتدخل��ص��(نادية�شعبان� �مطة �املبادرة�: إضافة �ممارسة و�مكن

�الشعبية� �العرائض �بواسطة ال�شر�عية

 .و�س�شارات�و�ستفتاءات�املحلية
 )معوض�املتدخل(إياد�الد�ما�ي�

 نادية�شعبان

 سل���ب�ار

 سو�دكر�مة�



 فاضل�مو���

 سم���الطيب

 من���الرحوي 

 الفاضل�صفراوي 

 عبد�املنعم�كر�ر

 محمد�ع���النصري 

 خم�س�قسيلة

 إياد�الد�ما�ي

 عبد�العز�ز�القطي

 مراد�العمدو�ي
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  ) 151الفصل:.(املوضوع

 النص��ص��

. 

 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  أ��اب�املق��ح

  حذف��ذا�الفصل�  نادية�شعبان



�و�ؤول� ر�م�م��وب �الدستور �أح�ام تفسر

 .�عض�ا��وحدة�م���مة
 سم���الطيب

 من���الرحوي 

 أحمد�السا��

 فت���لطيف

 ا��طاب�ال���ا�ي

 الناصر�ال��ا���

 �عمان�الف�ري 

 محمد�كحيلة

 مراد�العمدو�ي

 ب�ارسل���

 حسناء�مرسيط

 عبد�العز�ز�القطي

 محمود�البارودي

173  

  )التوطئة�الفقرة�الرا�عة�:.(املوضوع

 النص��ص��

وتأس�سا�لنظام�جم�وري�ديمقراطي��شار�ي،����إطار�دولة�مدنية�ا��كم�ف��ا�للقانون�والسيادة�ف��ا��

ا��رة�وع���مبدإ�الفصل�ب�ن�السلطات�والتوازن�للشعب�ع���التداول�السل���ع���ا��كم�بواسطة��نتخابات�

�التنافس� �أساَس ��� �الرشيد �وا��كُم ��دارة، �وحياُد �التعددية، �ع�� �القائِم ِم
ّ
�التنظ �حقُّ �فيھ �و��ون بي��ا،

�ا��قوق� ��� �واملساواة �القضاء �واستقاللية ���سان �وحقوق �ا��ر�ات �اح��ام �الدولة �فيھ �وتضمن السيا���،

 املواطن�ن�واملواطنات�والعدل�ب�ن�ا���ات،والواجبات�ب�ن�جميع�



  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

�ولنتمائنا� )املتدخل��ص��(فاضل�مو���� �مكرما ��ائنا ���سان �مل��لة توثيقا

  ........... الثقا��

  ..........ودعما�للوحدة�املغار�ية�باعتبار�ا

� �النتمائنا �وانتصارا�ودعما املتوسطي

 .........للمظلوم�ن

 

 )املعوض(سل���م��وك�

 نادية�شعبان

 سم���الطيب

 فؤاد�ثامر

 الناصر�ال��ا���

 محمد�كحيلة

 نجالء�بور�ال

 أحمد�السا��

 أحمد�إبرا�يم

 محمد�كر�م�كر�فة

 محمد�ا��امدي

 شكري�القسط��

 .......عبد�القادر�بن

 ع���بن�شر�فة
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  إضافة�قسم: املوضوع

 الفصل�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  :املجلس��ع���للتو�سي�ن�با��ارج )املتدخل��ص��(نادية�شعبان�

يتو���املجلس��ع���للتو�سي�ن�با��ارج�إبداء�الرأي����سياسة�الدولة�املتعلقة�

  .����ذا�الشأنباملواطن�ن�بامل��ر�وتقييم�ا�وتقديم�مق��حات�

�و��� �با��ارج �بالتو�سي�ن �املتعلقة �القوان�ن �مشار�ع ��� �وجو�ا و�س�شار

 . املعا�دات�و�تفاقيات�الدولية�ذات�الصلة

 )معوض(كر�مة�سو�د�
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  الفقرة�ا��امسة: التوطئة:.املوضوع

 النص��ص��

� �م��لة �ع�� �و�سالمية،�و�ناء �العر�ية �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� �النتمائنا �وتوثيقا �مكّرما، ��ائنا ��سان

وانطالقا�من�الوحدة�الوطنية�القائمة�ع���املواطنة�و�خّوة�والت�افل�والعدالة��جتماعية،�ودعما�للوحدة�املغار�ية�

�نحو�تحقيق�الوحدة�العر�ية،�والت�امل�مع�الشعوب�� 
ً
سالمية�والشعوب��فر�قية،�والتعاون�مع�باعتبار�ا�خطوة

شعوب�العالم،�وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�العادلة�و���

 مقدم��ا�حركة�التحّرر�الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  أ��اب�املق��ح

�و��ق�"...  )املتدخل��ص��(مراد�العمدو�ي� �م�ان ��ل ��� �للمظلوم�ن وانتصارا

�تقر�ر�مص���ا ��� �التحرر�. الشعوب و��ر�ات

�التحرر� �حركة �مقدم��ا �و�� العادلة

��حتالل� �أش�ال �ل�ل �ومنا�ضة الفلسطي��،

 .والعنصر�ة�وع���رأس�ا�الص�يونية

�الفقرة� �آخر تحو�ر

  .ا��امسة

  

  

�أش�ال� �ل�ل ومنا�ضة

�وع��� �والعنصر�ة �حتالل

 "رأس�ا�الص�يونية

 )معوض(الفاضل�الصغراوي�

 �شام�حس��

 حطاب�ال���ا�ي

 إبرا�يم�حامدي

 فت���اللطيف

 محمد�العلوش

 سعد�بوع�ش

 حسناء�مرسيط

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 فاطمة�العز�ي

 ر�يعة�النجالوي 



 محمد�ا��امدي

 كمال�السعداوي 

 أحمد�الشر��
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  12الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  :12الفصل�.

�الرشيد� �و�ستغالل �ا���ات، �ب�ن �والتوازن �املستدامة، �والتنمية ��جتماعية، �العدالة �تحقيق �إ�� �الدولة �س��

 .لل��وات�الوطنية

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  أ��اب�املق��ح

  12الفصل� )املتدخل��ص��(مراد�العمدو�ي�

  

��جتماعية،�" �العدالة �بتحقيق �الدولة تل��م

�ا���ات� �ب�ن �والتوازن �املستدامة والتنمية

 "و�ستغالل�الرشيد�لل��وات�الوطنية

   12الفصل�

� ��لمة �س���"�عو�ض

 "تل��م"بـ�" الدولة

 )املعوض(�شام�حس���

 كر�فةمحمد�كر�م�

 حطاب�ال���ا�ي

 الفاضل�الوج

 فت���اللطيف

 محمد�العلوش

 سعد�بوع�ش

 نف�سة�وفاء�املرزو��



 حسناء�مرسيط

 ر�يعة�النجالوي 

 كمال�السعداوي 

 .....أحمد�

 من���الرحوي 

 محمد�كحيلة

   أحمد�السا��
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  إضافة�فصل: املوضوع

 الفصل�املق��ح  املق��حأ��اب�

�عل��ا�" )املتدخل��ص��(مراد�العمدو�ي� ��عاقب �جر�مة �الص�يو�ي �والكيان �الص�يونية �مع �التعامل �أش�ال �ل

 "بقانون 
 )معوض(الفاضل�الصغراوي�
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   5الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 .املغرب�العر�ي،��عمل�ع���تحقيق�وحدتھ�وتتخذ��افة�التداب���لتجسيم�اا��م�ور�ة�التو�سية�جزء�من�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

ا��م�ور�ة�التو�سية�جزء�من�الوطن�العر�ي،� )املتدخل��ص��(مراد�العمدو�ي�

��افة� �وتتخذ �وحدتھ �تحقيق �ع�� �عمل

 "التداب���لتجسيم�ا

� �العر�ي"�عو�ض " املغرب

 "الوطن�العر�ي"بـ
 )املعوض(الفاضل�الصغراوي�

 حطاب�ال���ا�ي

 إبرا�يم�ا��امدي

 فت���اللطيف

 محمد�العلوش

 سعد�بوع�ش

 حسناء�مرسيط

 ر�يعة�النجالوي 

 محمد�بن�يوسف�ا��امدي

 كمال�السعداوي 

 ......أحمد

 من���الرحوي 

 محمد�كحيلة



 رفيق�التلي��
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   146الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 فقرة�جديدة

 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

���� )املتخل��ص��(من���الرحوي� �التأس���� �الوط�� �املجلس �م�ام ت�ت��

  .أش�ر�من�تار�خ��شر��ذا�الدستور �3أجل�

� �وضع ��جل ��ذا �خالل القانون�و�تو��

�ال�يئة� �من ��ل �أعضاء �وانتخاب �نتخا�ي

�والكرامة� �ا��قيقة �و�يئة �لالنتخابات العليا

 "وال�يئة�الوطنية�ملقاومة�التعذيب

 

 )املعوض(محمود�البارودي�

 أحمد�السا���

 ر�يعة�النجالوي 

 فؤاد�ثامر

 الناصر�ال��ا���

 سل���م��وك

 نادية�شعبان

 كر�فةمحمد�كر�م�

 مراد�العمدو�ي

 �عمان�الف�ري 



 سعيد�ا��رشو��

 حطاب�ال���ا�ي

 فت���اللطيف

 رفيق�التلي��

    عبد�الرزاق�ا��لو��
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   121الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  .أعضاؤ�ايضبط�القانون�تنظيم�املحكمة�الدستور�ة�و�جراءات�املتبعة�لد��ا�والضمانات�ال���يتمتع���ا�

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

املتدخل�(أحمد�السا���

 )�ص��

��دار�ة� �للمحكمة �العامة �ا��لسة تتو��

�الدستور�ة� �للمحكمة �املمنوحة الصالحيات

�مشار�ع� �دستور�ة �بمراقبة �وتختص وقتيا

�مخولة� �غ�� �املحاكم �سائر �و�عت�� القوان�ن

 ."دستور�ة�القوان�نملراقبة�

�املخول� �با���ة �متعلقة �فقرة إضافة

� �بمراقبة �����دستور�ةل�ا القوان�ن

��شأة� ��سبق �ال�� ��نتقالية الف��ة

��اآل�ي� �و�� �الدستور�ة املحكمة

�للمحكمة�" �العامة �ا��لسة تتو��

�املمنوحة� �الصالحيات �دار�ة

�وتختص� �وقتيا �الدستور�ة للمحكمة

�القوان�ن� �مشار�ع �دستور�ة بمراقبة

�مخولة� �غ�� �املحكمة �سائر و�عت��

 ."ملراقبة�دستور�ة�القوان�ن

العر�ي�فاضل�مو�����محمد

 )املعوض(

 مراد�العمدو�ي

 فت���اللطيف

 حطاب�ال���ا�ي

 الناصر��برا���

 �شام�حس��



 محمد�نجيب

 محمد�ا��امدي�

 نادية�شعبان�

 �عمان�الف�ري 

 ر�م�م��وب

 من���الرحوي 

 محمد�كر�م�كر�فة

 سم���الطيب

   محمد�كحيلة
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  146الفصل�: املوضوع�

 النص��ص��

� �باست�ناء�: 146الفصل �واملا�� �و�داري �العد�� �للقضاء �املخصص �ا��امس �الباب �من ��ول �القسم �أح�ام تدخل

 .ح���النفاذ�عند�استكمال�تركيبة�املجلس��ع���للقضاء�108إ����105الفصول�من�

  مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  �شام�حس��

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح( 

�الباب� �من ��ول �القسم �أح�ام تدخل

�و�داري� �العد�� �للقضاء �املخصص ا��امس

� �من �الفصول �باست�ناء ��105واملا�� �108إ��

�املجلس� �تركيبة �استكمال �عند �النفاذ ح��

  . �ع���للقضاء

�من� �الثالثة �للمطة إضافة

�الثانية املبادئ�: النقطة

�املنصوص� والضمانات

� �بالفصل�ن �104و103عل��ا

�وملزمة� �نافدة ت�ون

  قحب�شمحمد�

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محمود�البارودي



�عل��ا� شكري�القسط�� �املنصوص �والضمانات املبادئ

�وملزمة��104و103 بالفصل�ن �نافدة ت�ون

للمؤسسات�وال�يئات�املعينة�القائمة�ا���ح�ن�

 .ترك���املجلس��ع���للسلطة�القضائية

�وال�يئات� للمؤسسات

�ح�ن� �ا�� �القائمة املعينة

��ع���تر  �املجلس ك��

 .للسلطة�القضائية

 لب���ا��ر���

 رفيق�التلي��

 ا��س�ن��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 جالل�بوز�د

 سم���الضيفي

 نجالء�بور�ال

 ا��امديمحمد

 ابرا���احمد�

 محمد�كر�م�كر�فة
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  )الفقرة�الرا�عة�من�التوطئة�:.(املوضوع

   النص��ص��  

�ع��� �للشعب � �ف��ا �والسيادة �للقانون �ا��كم�ف��ا �مدنية �لنظام�جم�وري�ديمقراطي��شار�ي،����إطار�دولة وتأس�سا

ب�ن�السلطات�والتوازن�بي��ا،�و��ون�فيھ�التداول�السل���ع���ا��كم�بواسطة��نتخابات�ا��رة�وع���مبدإ�الفصل�

ِم�القائِم�ع���التعددية،�وحياُد��دارة،�وا��كُم�الرشيد����أساَس�التنافس�السيا���،�وتضمن�فيھ�الدولة�
ّ
�التنظ حقُّ

�املواطن�ن� �جميع �ب�ن �والواجبات �ا��قوق ��� �واملساواة �القضاء �واستقاللية ���سان �وحقوق �ا��ر�ات اح��ام

 العدل�ب�ن�ا���ات،واملواطنات�و 

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  عبد�اللطيف�عبيد

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح( 

�ديمقراطي� �جم�وري �لنظام وتأس�سا

�ف��ا� �ت�ون �مدنية �دولة ��� �يتجسد �شار�ي

�للشعب� �والسيادة �للدستور العلو�ة

 �عديل�الفقرة

  سامية�حمودة�عبو

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(



� فيصل�ا��دالوي  �ع���التداول �للقانون ع������السلوا��كم

�ا��رة� ��نتخابات �بواسطة السلطة

�السلطات� �ب�ن �الفصل �مبدأ و�تكر�س

�التنظم� �حق �ف��ا �و��ون �بي��ا والتوازن

�وحيا �التعددية، �ع�� �دارة��دالقائم

� �الرشيدة �شؤون��أساسوا���ومة �سي��

�يتحقق� �كما �السيا���، �والتنافس الوطن

���كنف�ا�اح��ام�ا��ر�ات�وحقوق���سان�

�ا��قوق�واستقال ��� �واملساواة �القضاء لية

والواجبات�ب�ن�جميع�املواطن�ن�واملواطنات�

 .والعدل�ب�ن�الفئات�وا���ات

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 الناصر�ابرا���

 التلي��رفيق�

 عبد�السالم�شعبان

 الشتوي عمر�

 نورة�بن�حسن

 جالل�بوز�د

 �يثم�بلقاسم

 لب���ا��ر���

 املنصف�شيخ�روحھ

  محمد�النا���الغر���
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  51الفصل� :املوضوع

 النص��ص��

  .م��انية�الدولةيتمتع�مجلس�نواب�الشعب�باالستقاللية��دار�ة�واملالية����إطار�: 51الفصل�

  .يضبط�مجلس�نواب�الشعب�نظامھ�الداخ���و�صادق�عليھ�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ

 .تضع�الدولة�ع���ذمة�املجلس�املوارد�ال�شر�ة�واملادية�الالزمة���سن�أداء�النائب�مل�امھ

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  جالل�بوز�د

 )�ص���للدفاع�عن�املق��حاملتدخل�(

�الشعب� �نواب �مجلس يتمتع

�اطار� ��� �واملالية ��دار�ة باالستقاللية

  .م��انية�الدولة

و�تمتع�بحر�ة�التصرف����موارده�حسب�

� �الفقرت�ن �ب�ن : 2و1اضافة

"���� �التصرف �بحر�ة و�تمتع

�قواعد� �حسب موارده

�وتحت���وكمةا� الرشيدة

  �الة�ا��امي

 )ا��اجةاملعوض�املتدخل��ص���عند�(



الرشيدة�وتحت�الرقابة��وكمةقواعد�ا�� جمال�الطو�ر

  .الالحقة�للقضاء�املا��

�نظامھ� �الشعب �نواب �مجلس يضبط

لقة�الداخ���و�صادق�عليھ�باألغلبية�املط

  .ألعضائھ

�املوارد� �املجلس �ذمة �ع�� �الدولة تضع

�اداء� ���سن �الالزمة �واملادية ال�شر�ة

 .النائب�مل�امھ

 "الرقابة�الالحقة�للقضاء�املا��

 عبد�اللطيف�عبيد

 الطا�ر��ميلة

 العر�ي�عبيد

 املولدي�الر�ا��

  محمد�املنذر�بالرحال

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 الناصر�ابرا���

 رفيق�التلي��

 سناء�ا��داد

 آسيا�النفا�ي

 فرج�بن�حاج�عمر

 عمري �ةمن�� 
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   146الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

دخل�الدستور�ح���النفاذ�تدر�جيا�بصدور�النصوص�ال�شر�عية�املوافقة�لھ�وتبقى�النصوص�املعمول�ي: 146الفصل�
  .��ا�حاليا�سار�ة�املفعول�إ���ح�ن�إلغا��ا

وتتو���ا��لسة�العامة��.تدخل�أح�ام�الدستور�ح���النفاذ����اليوم��ول�من�الش�ر�التا���للش�ر�الذي�تم�ختمھ�فيھ
الدفع��عدم�الدستور�ة�والبت����طلب�البت����للمحكمة��دار�ة�الصالحيات�املمنوحة�للمحكمة�الدستور�ة�عدا�

إعفاء�رئ�س�ا��م�ور�ة،�وال�تدخل��ح�ام�املتعلقة�بصالحية�مراقبة�الدستور�ة�عن�طر�ق�الدفع�ح���النفاذ�إال��عد�
�املحكمة �مباشرة �من �سنوات ��خرى �ثالث �مل�ام�ا �دستور�ة�. الدستور�ة �ملراقبة �غ���مخولة و�عت���سائر�املحاكم

  .القوان�ن
 :�س�ث���من�مقتضيات�الفقرة�الثانية�من��ذا�الفصل��عض��ح�ام�كما�ي��

والقسم�الثا�ي�من�الباب�الرا�ع�املتعلق��54و�53و�52الباب�الثالث�املتعلق�بالسلطة�ال�شر�عية�باست�ناء�الفصول�
  .تدخل�ح���النفاذ�يوم��عالن�عن�النتائج�ال��ائية�ألول�انتخابات��شر�عية��عد�ختم�الدستور : ���ومةبا

يدخل�ح���النفاذ�يوم��عالن�: 74و�73القسم��ول�من�الباب�الرا�ع�املتعلق�برئ�س�ا��م�ور�ة�باست�ناء�الفصل�ن�
  .عن�النتائج�ال��ائية�ألول�انتخابات�رئاسية��عد�ختم�الدستور 

يدخل�ح���النفاذ�عند�استكمال�إرساء�: القسم��ول�من�الباب�ا��امس�املخصص�للقضاء�العد���و�داري�واملا��
  .املجلس��ع���للقضاء

� �بالفصل �املقرر �بالتقادم �التعذيب �جر�مة �سقوط �عدم �ا��رائم���22سري �ذلك ��� �بما �التعذيب �سائر�جرائم ع��



  .لنفاذاملرتكبة�قبل�دخول��ذا�الدستور�ح���ا
تتم�ال��كية����أول�انتخابات�رئاسية��عد�ختم��ذا�الدستور�من�عدد�من�أعضاء�املجلس�الوط���التأس�����وفق�
�القانون� �يضبطھ �حسبما �املرسم�ن �الناخب�ن �من �عدد �أو�من �الشعب �نواب �مجلس �ألعضاء �يضبط �الذي العدد

  .�نتخا�ي
�الشع �نواب �مجلس �انتخاب �ح�ن �وإ�� �الدستور ��ذا �ختم �وإحداث��عد �قوان�ن �سن �التأس���� �الوط�� �للمجلس ب

 .�يئات�تؤمن�نفاذ�أح�ام�الدستور 
  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  لب���ا��ر���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

يصدر�رئ�س�ا��م�ور�ة�املؤقت�بناء�ع���

�العليا� �ال�يئة �تحدده �الذي التار�خ

�جم�ور�ا� �قرارا �لالنتخابات املستقلة

�الرئاسية� �لالنتخابات �الناخب�ن لدعوة

  .وال�شر�عية

يتم�انتخاب�رئ�س�الدولة����او��� -

� �للفصل �است�ناء �رئاسية �74انتخابات

 .سنوات4من�الدستور�ملدة�

��نتخابات� �نتائج �عن ��عالن واثر

�العليا� �ال�يئة �قبل �من ال�شر�عية

�يصد �لالنتخابات �رئ�س�املستقلة ر

ا��م�ور�ة�امرا�رئاسيا�لعقد�اول�جلسة�

  .ملجلس�نواب�الشعب

�اتخاذ� �الشعب �نواب �مجلس و�تو��

�رئ�سھ� �النتخاب �الالزمة �التداب�� جميع

 .ومكتبھ�و��انھ�و�سي���اعمالھ

� �الفقرة ��عد �فقرة �05إضافة

�عـ �الفصل ـدداملتفق�146من

 عليھ

 

  جالل�بوز�د

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 محمد�ا��امدي

 شكري�القسط��

 نادية�شعبان

 الناصر�ابرا���

 محمد�كحيلة

 سم���الطيب

 احمد�السا��

 نجالء�بور�ال

 محمد�كر�م�كر�فة

 احمد�ابرا�يم

  �شام�حس��

  محمود�البارودي

  محمد�قحب�ش
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  58الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  .  ي�تخب�مجلس�نواب�الشعب����أول�جلسة�لھ�رئ�سا�من�ب�ن�أعضائھ:58الفصل�

  . �ش�ل�مجلس�نواب�الشعب���انا�قارة�و��انا�خاصة�تت�ون�وتتوزع�املسؤوليات�ف��ا�ع���أساس�التمثيل�ال�س��

 .لسلطات�مساعد��ا�ع���أداء�م�ام�ايمكن�ملجلس�نواب�الشعب�ت�و�ن���ان�تحقيق،�وع����افة�ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  عبد�اللطيف�عبيد

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�او��� ��� �الشعب �نواب �مجلس ي�تخب

  .جلساتھ�رئ�سا�من�ب�ن�اعضائھ

�قارة� ���انا �الشعب �نواب �مجلس �ش�ل

�ف��ا� �املسؤوليات �تتوزع �خاصة و��انا

  .التمثيل�ال�س���أساسع���

يمكن�ملجلس�نواب�الشعب�ت�و�ن���ان�

�مساعد��ا� ��افة �السلطات �وع�� تحقيق

 .م�ام�ا�أداء���

 �2عديل�الفقرة�

  جمال�الطو�ر

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 الناصر�ابرا���

 احمد�السا��

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 شكري�القسط��

 محمود�البارودي

 عصام�الشا�ي

 محمد�النا���الغرس��

 جمال�بوز�د

 فاطمة�الغر�ي

 الطا�ر��ميلة

  سامية�حمودة�عبو
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   التوطئة: املوضوع

 النص��ص��

سمة�بالتفّتح�و�عتدال،�وع���القيم���سانية�ومبادئ�حقوق���سان�
ّ
وتأس�سا�ع����عاليم��سالم�ومقاصده�امل�

�املس�ن��ة� ��صالحية �حر�اتنا �ومن �تار�خنا، �أحقاب ��عاقب �ع�� �ا��ضاري �رصيدنا �من �واستل�اما �السامية، ال�ونية

�وإ� ��سالمية �العر�ية ��و��نا �مقّومات �إ�� �من�املس�ندة �شعبنا �حّققھ �بما �وتمّس�ا ���سا�ي، �ا��ضاري �الكسب �

 امل�اسب�الوطنية،

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  �لثوم�بدر�الدين

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�بتعاليم� �شعبنا �تمسك �عن و�عب��ا

�بالتفتح���سالم �امل�سمة ومقاصده

ومبادئ� و�عتدال�وع���القيم���سانية

�السامية� �ال�ونية ���سان حقوق

واملن�ثقة�من�م��لتھ�باعتباره��ائنا�مكّرما�

�ع��� �ا��ضاري �رصيدنا �من واستل�اما

�حر�اتنا� �ومن �تار�خنا، �أحقاب �عاقب

�إ��� �املس�ندة �املس�ن��ة �صالحية

 �� �العر�ية ��و��نا �وإ���مقّومات سالمية

الكسب�ا��ضاري���سا�ي،�وتمّس�ا�بما�

 حّققھ�شعبنا�من�امل�اسب�الوطنية،

كرامة���سان�����مبدأادراج�

أول�التوطئة�وحذفھ�من�طالع�

  محرز�ة�العبيدي الفقرة�الرا�عة

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 وردة�ال���ي

 �اجر�عز�ز

 عبد�ا��ليم�زواري 

 حافظ��سود

 جمال�بو��اجة

 عبد�القادر�القادري 

 ال�ش���شمام

 حب�بة�ال���ي

 مختار�اللمو���

 بية�جوادي

 عا�شة�الذوادي

 آسيا�النفا�ي

  نية�القصري م
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   7الفصـل�: املوضوع

 النص��ص��

 .حماي��ا�سرة����ا��لية��ساسية�للمجتمع،�وع���الدولة�: 7الفصل��

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  لب���ا��ر���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�للمجتمع� ��ساسية �ا��لية ��� �سرة

 و�س���الدولة�ا���حماي��ا

 �عديل�الفصل

  سامية�حمودة�عبو

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 رحال�محمد�املنذر�بن

 عبد�اللطيف�عبيد

 سم���الصيف

 عصام�الشا�ي

 محمود�البارودي

 سل���م��وك

 نادية�شعبان

 فيصل�ا��دالوي 

 الناصر�ابرا���

 جالل�بوز�د

 حسناء�مرسيط

 املولدي�الر�ا��

  الشتوي �عمر 

  نورة�بن�حس�ن

  م��وكة�مبارك
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   6الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

�� �للمقدسات،�: 6الفصل �حامية �الشعائر�الدي�ية، �والضم���وممارسة �املعتقد ���ر�ة ��افلة �للدين، �راعية الدولة

 .ضامنة���ياد�املساجد�ودور�العبادة�عن�التوظيف�ا��ز�ي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  جالل�بوز�د

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

���ر�ات� ��افلة �للدين �راعية الدولة

�الشعائر� �وممارسات �والضم�� املعتقد

�ضامنة� �للمقدسات �حامية الدي�ية،

�أي��د��يا �عن �العبادة �ودور املساجد

 توظيف

 �عديل�الفصل

  محمود�البارودي

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 لب���ا��ر���

 السا��احمد�

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 سامية�حمودة�عبو

 رفيق�التلي��

 ر�يعة�النجالوي 

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 �شام�حس��

 �عمان�الف�ري 

 عصام�الشا�ي

 �ش���النفزي 

  مراد�العمدو�ي

  عبد�اللطيف�عبيد

  جمال�الطو�ر�

  

  



189  

   45الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

  . تضمن�الدولة�حماية�حقوق�املرأة�وتدعم�م�اس��ا: 6الفصل��

  .تضمن�الدولة��ت�افؤ�الفرص�ب�ن�املرأة�والرجل����تحمل�مختلف�املسؤوليات

 .تتخذ�الدولة�التداب���الكفيلة�بالقضاء�ع���العنف�ضد�املرأة

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلةالصيغة�  املق��ح�أ��اب

  نف�سة�وفاء�املرزو��

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  :تضمن�الدولة�-

�تو��� ��� �والرجل �املرأة �ب�ن ت�افؤ�الفرص

  .جميع�املسؤوليات

�والسياسية� �املدنية ا��قوق

�ع��� �للمرأة �والثقافية و�قتصادية

  .املساواة�مع�الرجل�أساس

� �تحقيق �ا�� �الدولة �مبدأو�س��

التناصف�ب�ن�املرأة�والرجل����املجالس�

 املنتخبة�وال�يئات�الدستور�ة

  تضمن�الدولة

�املرأة�- �ب�ن �الفرص ت�افؤ

�جميع� �تو�� ��� والرجل

  .املسؤوليات

�والسياسية�- �املدنية ا��قوق

و�قتصادية�والثقافية�للمرأة�

ع���اساس�املساواة�مع�الرجل�

�تحقيق� �ا�� �الدولة و�س��

��مبدأ �ب�ن املرأة�التناصف

�املنتخبة� �املجالس ��� والرجل

 وال�يئات�الدستور�ة

  حسناء�مرسيط

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 لب���ا��ر���

 جالل�بوز�د

 جمال�الطو�ر

 محمد�املنذر�بن�رحال

 فيصل�ا��دالوي 

 ام��ة�مرزو��

 م��وك�ا��ر�ري 

 شسعد�بوع�

 محمد�شفيق�زرق�ن

 عبد�الطيف�عبيد

 سم���الطيب

 املولدي�الر�ا��

  محمود�البارودي

  نادية�شعبان

  يمينة�الزغالمي
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  59الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

املعارضة�م�ّون�أسا�������مجلس�نواب�الشعب،�ل�ا�حقوق�ا�ال���تمك��ا�من�ال��وض�بم�ام�ا����العمل�: 59الفصل�

�ل�ا �وتضمن �الداخلية�النيا�ي، �وأ�شطتھ �املجلس ��يا�ل ��ل ��� �وفاعلة �مناسبة ���� تمثيلية �ا��ق �وم��ا وا��ارجية،

 .ومن�واجبا��ا��س�ام�ال�شط�والبّناء����العمل�النيا�ي. ت�و�ن���نة�تحقيق��ل�سنة�وترؤس�ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  عبد�اللطيف�عبيد

 )�ص���للدفاع�عن�املق��حاملتدخل�(

املعارضة�م�ون�اسا�������مجلس�نواب�

�من� �تمك��ا �ال�� �حقوق�ا �ل�ا الشعب

�النيا�ي،� �العمل ��� �بم�ام�ا ال��وض

�و  �مناسبة �تمثيلية �ل�ا ����فاعلةوتضمن

�الداخلية� �وا�شطتھ �املجلس ��يا�ل �ل

�ت�و�ن� ��� �سنو�ا �ا��ق �وم��ا وا��ارجية،

�و  �ومن �ترأس�ا �و�� �تحقيق اجب���نة

���� �والبناء �ال�شاط ��س�ام املعارضة

 العمل�النيا�ي

 

  سامية�حمودة�عبو

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 املنصف�شيخ�روحھ

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 الناصر�ابرا���

 احمد�السا��

 نف�سة�وفاء�مرزو��

 شكري�القسط��

 عصام�الشا�ي

 محمد�النا���الغرس��

 جمال�الطو�ر

 الطا�ر��ميلة

 جالل�بوز�د

  ثامرفؤاد�
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   47الفصل� :املوضوع

 النص��ص��

  .تح���الدولة�ذوي��عاقة�من��ل�تمي��:  47الفصل�

� �من �تمكنھ �التداب���ال�� �ب�ل �إعاقتھ، �طبيعة �حسب ��نتفاع، ��� �ا��ق �إعاقة �ذي �مواطن ����ل�ل �ال�امل �ندماج

 .املجتمع

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

  لب���ا��ر���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  .من��ل�تمي����عاقةتح���الدولة�ذوي�

ا��ق�����نتفاع��إعاقةل�ل�مواطن�ذي�

حسب�طبيعة�اعاقتھ،�ب�ل�التداب���ال���

تمكنھ�من��ندماج�ال�امل����املجتمع�

�س���ا���اتخاذ�جميع��أنوع���الدولة�

 . �جراءات�الضرور�ة�لتحقيق�ذلك

 

  جالل�بوز�د

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 عصام�الشا�ي

 الناصر�ابرا���

 سل���م��وك

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 املولدي�الر�ا��

 �ش���النفزي 

 رفيق�التلي��

 سناء�مرس��

 جمال�الطو�ر

 من���الرحوي 

 عبد�اللطيف�عبيد

  احمد�السا��
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  )التوطئة�الفقرة�ا��امسة�( :املوضوع

 النص��ص��

� ���سان �م��لة �ع�� �من�و�ناء �وانطالقا �و�سالمية، �العر�ية �لألّمة �وا��ضاري �الثقا�� �النتمائنا �وتوثيقا �مكّرما، �ائنا

�باعتبار�ا� �املغار�ية �للوحدة �ودعما ��جتماعية، �والعدالة �والت�افل �و�خّوة �املواطنة �ع�� �القائمة �الوطنية الوحدة

��سالمية �الشعوب �مع �والت�امل �العر�ية، �الوحدة �نحو�تحقيق
ً
�شعوب��خطوة �مع �والتعاون ��فر�قية، والشعوب

العالم،�وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�الشعوب����تقر�ر�مص���ا،�و��ر�ات�التحرر�العادلة�و���مقدم��ا�

 حركة�التحّرر�الفلسطي��،�ومنا�ضة�ل�ّل�أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

  مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  املق��ح�أ��اب

  عبد�اللطيف�عبيد

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�مكّرما،� ��ائنا ���سان �م��لة �ع�� و�ناء

�وا��ضاري� �الثقا�� �النتمائنا وتوثيقا

�من� �وانطالقا �و�سالمية، �العر�ية لألّمة

�املواطنة� �ع�� �القائمة �الوطنية الوحدة

��جتماعية،� �والعدالة �والت�افل و�خّوة

�ودعما�
ً
للوحدة�املغار�ية�باعتبار�ا�خطوة

�والت�امل� �العر�ية �الوحدة �تحقيق نحو

�والشعوب� ��سالمية �الشعوب مع

�العالم،� �شعوب �مع �والتعاون �فر�قية

وانتصارا�للمظلوم�ن�����ّل�م�ان،�و��ّق�

�و��ر�ات� �مص���ا، �تقر�ر ��� الشعوب

�حركة� �مقدم��ا �و�� �العادلة التحرر

�ومنا� �الفلسطي��، �ل�ّل�التحّرر ضة

 أش�ال��حتالل�والعنصر�ة،

���� ��و�� �فاصلت�ن حذف

�عبارة ��عد �الثالث " السطر

�العر�ية �الوحدة " تحقيق

��عد� �السطر�الرا�ع ��� والثانية

 "والشعوب��فر�قية"عبارة�

  فيصل�ا��دالوي 

 )املعوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سامية�حمودة�عبو

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 املنذر�بن�رحالمحمد�

 الشتوي �عمر 

 نورة�بن�حس�ن

 جالل�بوز�د

 �يثم�بلقاسم

 لب���ا��ر���

 محمد�النا���الغرس��

 جمال�الطو�ر

 فاطمة�الغر�ي

 ثامرفؤاد�

  الناصر�ابرا���
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   54الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

� �انتخابا �الشعب �نواب �مجلس �أعضاء �القانون�ُي�تخب �وفق �وشفافا، �نز��ا، �سر�ا، �مباشرا، �حرا، عاما،

 .�نتخا�ي

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(جمال�الطو�ر

 )للدفاع�عن�املق��ح

ُي�تخب�أعضاء�مجلس�نواب�الشعب�

انتخابا�عاما،�حرا،�مباشرا،�سر�ا،�

�نز��ا،�وشفافا،�وفق�القانون 

  .�نتخا�ي

و�ضمن�القانون��نتخا�ي�حق�

�نتخاب�والتمثيلية�للتو�سي�ن�

 .با��ارج����مجلس�نواب�الشعب

اضافة�فقرة������اية�

يضمن�القانون�"الفصل�

�نتخا�ي�حق��نتخاب�

والتمثيلية�للتو�سّي�ن�

با��ارج����مجلس�نواب�

 "الشعب

املعوض�املتدخل�(�ش���النفزي 

 )�ص���عند�ا��اجة

 لب���ا��ر���

 محمد�املنذر�بن�رحال

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 عبد�اللطيف�عبيد

 شكري�القسط��

 نادية�شعبان�

 �عمان�الف�ري 

 م��وكة�مبارك

 �يثم�بلقاسم

 جالل�بوز�د

 املولدي�الر�ا��



 نجالء�بور�ال

  ايمن�الزوا��

  سامية�حمودة�عبو
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  إضافة�فصل:.املوضوع

  ال�يئات�الدستور�ة: الباب

   �127عد�الفصل�: املوقع�املق��ح

  : نص�الفصل�املق��ح

�واملالية� ��دار�ة �و�االستقاللية �القانونية �بال��صية �يتمتع �ل��وار��جتما�� �وط�� �مجلس حدث

� �طرف ��ل �و�تو�� �الثالثة ��جتماعية ��طراف �ب�ن �بال�ساوي �التمثيل �ثال�ي �ممثليھ،�و�كون �عي�ن

و�س�شار�وجو�ا����جميع�مشار�ع�النصوص�ال�شر�عية�ذات�العالقة�بصفة�مباشرة�او�غ���مباشرة�

�ذاتيا� �يتع�د �ان �للمجلس �يمكن �كما �و�قتصادي ��جتما�� �واملجال �وال�شغيل �العمل �عالقات

��شا��ا �مق��حات �وتقديم �و�قتصادية ��جتماعية �املسائل �النظام. بالنظر��� �سا�����يضبط

 .للمجلس�بمقت����قانون 

  

  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  املولدي�الر�ا�� يمينة�الزغالمي محمد�قحب�ش

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  احمد�السا�� �وثر��دغم الطا�ر��ميلة

 )معوض�املتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 �الة�ا��امي قر�عةسم��ة�مر��� صالح�الدين��ذيلة

 جالل�بوز�د عبد�ا��ليم�زواري  �عمان�الف�ري 



 نور�الدين�عبد�ال�ا�� ايمان�بن�محمد الز�رة�صميدة

 آسيا�النفا�ي حافظ��سود ق�س�مختار

 محمد�ال�رقام عبد�القادر�القادري  

 لب���ا��ر��� م�دي�بن�غر�ية 

 �شام�حس�� محمد�شفيق�زرق�ن 

 عا�شة�الذوادي املنصف�شيخ�روحھ 

 محمد�زر�ق مراد�العمدو�ي 

 سامية�الفرش����  رابح�ا��رايفي 
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  )التوطئة�العنوان�وال�سملة�:.( املوضوع

 النص��ص��

 التوطئة

 �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(عبد�اللطيف�عبيد

 )عن�املق��حللدفاع�

 �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

 التوطئة

ع����لمة�" ال�سملة"تقديم�

لت�ون�ال�سملة�" التوطئة"

فاتحة�لنص�الدستور�

 ب�املھ
املعوض�املتدخل�(سامية�حمودة�عبو

 )�ص���عند�ا��اجة

 محمد�املنذر�بن�رحال

 محمد�ا��ب�ب��رقام



 فيصل�ا��دالوي 

 رفيق�التلي��

 كر�م�كر�فةمحمد�

 عبد�السالم�شعبان�

 م���بن�نصر

 اقبال�مصدع

 ي���الشتوي 

 نورة�بن�حس�ن

 جالل�بوز�د

 �يثم�بلقاسم

  ....املنصف�

  لب���ا��ر���

  الناصر�ابرا���

  محمد�النا���الغرس��
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  الفقرة��و���من�التوطئة:.املوضوع

 النص��ص��

ص�من��س�بداداع��ازا�
ّ
استجابة�إلرادتھ�ا��ّرة،� بنضال�شعبنا�من�أجل��ستقالل�و�ناء�الدولة،�والتخل

�التو�سي�ن� �ولت��يات ��برار، �ش�دائنا �لدماء �ووفاًء �والكرامة، �ا��ر�ة �ثورة �أل�داف وتحقيقا

 والتو�سيات�ع���مّر��جيال،�وقطعا�مع�الظلم�وا��يف�والفساد،

  مق��حات�التعديل



 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  املق��ح�ا��اب

املتدخل��ص���(عبد�اللطيف�عبيد

 )للدفاع�عن�املق��ح

�أجل� �من �شعبنا �بنضال اع��ازا

ص�
ّ
�والتخل �الدولة �و�ناء �ستقالل

��س�بداد �إلرادتھ� من استجابة

�ثورة� �أل�داف �وتحقيقا ا��ّرة،

�لدماء� �ووفاًء �والكرامة، ا��ر�ة

� ��برار ولت��يات�ش�دائنا

�مّر� �ع�� �والتو�سيات التو�سي�ن

�وا��يف� �الظلم �مع �وقطعا �جيال،

 والفساد،

 

حذف�فاصلت�ن�ال�موجب�

�و������السطر��ول�: ل�ما

،�"بناء�الدولة"�عد�عبارة�

والثانية����السطر�الثا�ي�من�

ش�دائنا�"الفقرة��عد�عبارة�

 "�برار

املعوض�املتدخل�(سامية�حمودة�عبو

 )د�ا��اجة�ص���عن

 فيصل�ا��دالوي 

 محمد�ا��ب�ب��رقام

 محمد�املنذر�بن�رحال

 لب���ا��ر���

 رفيق�التلي��

 عبد�السالم�شعبان�

 ي���الشتوي 

 نورة�بن�حس�ن

 جالل�بوز�د

 �يثم�بلقاسم

 لب���ا��ر���

 محمد�النا���الغرس��

  جمال�الطو�ر

  

  

  

  



197  

   109الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

��داري،� �القضاء �ومجلس �العد��، �القضاء �مجلس ��� ��يا�ل �أر�عة �من �للقضاء ��ع�� �املجلس يتكّون

  .ومجلس�القضاء�املا��،�و�يئة�املجالس�القضائية

�و��� �بالصفة �معين�ن �وقضاة �منتخبون �أغل��م �قضاة �من �نصفھ ��� �ال�يا�ل ��ذه �من ��ي�ل ��ل ي��كب

  .املتبقي�من�غ���القضاةالنصف�

  .ي�تخب�املجلس��ع���للقضاء�رئ�سا�لھ�من�ب�ن�أعضائھ�من�القضاة��ع���رتبة

يضبط�القانون�اختصاص��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل��ر�عة،�وتركي�تھ،�وتنظيمھ،�و�جراءات�املتبعة�

 .أمامھ

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(قحب�ش�محمد

 )للدفاع�عن�املق��ح

�من� �للقضاء ��ع�� �املجلس يتكّون

�القضاء� �مجلس ��� ��يا�ل أر�عة

��داري،� �القضاء �ومجلس العد��،

�و�يئة� �املا��، �القضاء ومجلس

  .املجالس�القضائية

ي��كب��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل����

�منتخبون� �أغل��م �قضاة �من نصفھ

و���النصف�وقضاة�معين�ن�بالصفة�

�ان� �ع�� �القضاة �غ�� �من املتبقي

�عن� �ممثال �وجو�ا �ضم��م �من يكون

  .ال�يئة�الوطنية�للمحام�ن

ي�تخب�املجلس��ع���للقضاء�رئ�سا�

�القضاة� �من �أعضائھ �ب�ن �من لھ

يتعلق�بإضافة�بالفقرة�

  109الثانية�من�الفصل�

ع���أن�يكون�"�ذا�نص�ا�

من�ضم��م�وجو�ا�ممثل�

عن�ال�يئة�الوطنية�

 ".للمحام�ن

املعوض�املتدخل�(فاضل�مو���

 )�ص���عند�ا��اجة

 احمد�السا��

 سم���الطيب

 محمد�كر�م�كر�فة

 شكري�القسط��

 املنصف�شيخ�روحھ

 �عمان�الف�ري�

 محمود�البارودي



  .�ع���رتبة نجالء�بور�ال

يضبط�القانون�اختصاص��ل��ي�ل�

من��ذه�ال�يا�ل��ر�عة،�وتركي�تھ،�

 .أمامھوتنظيمھ،�و�جراءات�املتبعة�

 نادية�شعبان

 املنصف�شيخ�روحھ

 الناصر�ابرا���

 حسناء�مرسيط

  فاطمة�الغر�ي
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  7املطة���64الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

��عط�تفو�ض��� �واملسا�مات�ما�لم �املعاليم �إ����ضبط�قاعدة��داء�و�سبھ�وإجراءات�استخالص ذلك

 .رئ�س�ا��كومة�بمقت����قوان�ن�املالية�أو�القوان�ن�ذات�الصبغة�ا��بائية

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(محمود�البارودي

 )للدفاع�عن�املق��ح

ضبط�قاعدة��ل��داءات�واملعاليم�

واملسا�مات�و�س��ا�وإجراءات�

  .استخالص�ا

 

  

  �عديل

 
املعوض�املتدخل�(�يثم�بلقاسم

 )�ص���عند�ا��اجة

 احمد�السا��

 ال�ادي�شاوش

 الفاضل�الوج

 ر�يعة�النجالوي 

 فاطمة�الغر�ي



 طارق�بوعز�ز�

 شكري�القسط��

 سم���الطيب

 سل���م��وك

 حسناء�مرسيط

 ي���الشتوي 

 اقبال�مصدع

  رفيق�التلي��

  م��وكة�مبارك

  عصام�الشا�ي

  محمد�ا��امدي

  لب���ا��ي��

  محمد�قحب�ش
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   108الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 .تصدر��ح�ام�وتنفذ�باسم�الشعب،�و���ر��متناع�عن�تنفيذ�ا�أو��عطيل�تنفيذ�ا�دون�موجب�قانو�ي

  مق��حات�التعديل

 املق��حعرض� الصيغة�املعدلة  املق��ح�أ��اب

��ص��املتدخل�(محمود�البارودي وتنفذ�باسم�الشعب���ح�امتصدر�  �عديل�الفصل



�أو و���ر��متناع�عن�تنفيذ�ا� )للدفاع�عن�املق��ح

 .�عطيل�تنفيذ�ا
املعوض�املتدخل�(فاضل�مو���

 )عند�ا��اجة��ص��

 �شام�حس��

 احمد�ال��ا���

 الناصر��برا���

 محمد�كحيلة

 �عمان�الف�ري 

 نادية�شعبان�

 سم���الطيب

 حسناء�مرسيط

 نجالء�يور�ال

 محمد�ا��امدي

 محمد�قحب�ش

 سل���م��وك

  عبد�السالم�شعبان

  �ش���النفزي 

  محمد�شفيق�زرقي��

  �����الشتوي 

  شكري�القسط��

  سعيد�ا��رشو��



  جالل�بوز�د

  لب���ا��ر���
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   114الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 .يت�ون�القضاء�املا���من�محكمة�املحاسبات�بمختلف��يئا��ا

�والنجاعة� �الشرعية �ملبادئ �وفقا �العام، �املال ��� �التصّرف �حسن �بمراقبة �املحاسبات �محكمة تختّص

�وتزجر� �التصرف �طرق �وتقّيم �العمومي�ن، �املحاسب�ن �حسابات ��� �وتق��� �بھ،�والشفافية، �املتعلقة �خطاء

  .و�ساعد�السلطة�ال�شر�عية�والسلطة�التنفيذية�ع���رقابة�تنفيذ�قوان�ن�املالية�وغلق�امل��انية

�نواب� �مجلس �ورئ�س �ا��م�ور�ة، �رئ�س �من ��ل �إ�� �تحيلھ �عاما �سنو�ا �تقر�را �املحاسبات �محكمة �عّد

��شره �و�تم �للقضاء، ��ع�� �املجلس �ورئ�س �ا���ومة، �ورئ�س �عند�. الشعب، �املحاسبات �محكمة ��عد كما

  .�قتضاء�تقار�ر�خصوصية�يمكن��شر�ا

��سا���� �والنظام �لد��ا، �املتبعة �و�جراءات �واختصاصا��ا، �املحاسبات، �محكمة �تنظيم �القانون يضبط

 .ا��اص�بقضا��ا

  مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  ا��اب�املق��ح

 محمود�البارودي

�ص���للدفاع�عن�املتدخل�(

 )املق��ح

�العمومية� �ا��سابات ��� �املا�� �القضاء ينظر

�ملبادئ� �وفقا �العام �املال ��� �التصرف و�راقب

�و�زجر� �وال��ا�ة �والشفافية �والنجاعة الشرعية

�خطاء�املتعلقة�بھ�و�ساعد�السلطة�ال�شر�عية�

�املالية� �تنفيذ �رقابة �ع�� �التنفيذية والسلطة

  .وختم�ا

� �القضاء �العليا�يت�ون �املحكمة �من املا��

� �ودوائر ابتدائية�) محاكم(للمحاسبات

  .واست�نافية

�عد�مؤسسات�القضاء�املا���تقار�ر�سنو�ة�عامة�

�ع��� �تحال �خصوصية �بتقار�ر ��قتضاء وعند

رئ�س�ا��م�ور�ة�ورئ�س�مجلس�الشعب�ورئ�س�

�وت�شر��ذه� �القضائية �السلطة �ورئ�س ا���ومة

  .التقار�ر�للعموم

�قانو  �يضبط �القضاء��أسا���ن �مؤسسات تنظيم

 

 �شام�حس��

املعوض�املتدخل��ص���عند�( 

 )ا��اجة

 فاضل�مو���

 سم���الطيب

 نجالء�بور�ال

 نادية�شعبان

 فاطمة�الغر�ي

 �عمان�الف�ري 

 ابرا���.............

 محمد�كحيلة

 فؤاد�قاسم



�لد��ا� محمد�كر�م�كر�فة �املتبعة �و�جراءات �واختصاص�ا املا��

�مبادئ� �ووفق �بقضا��ا �ا��اص ��سا��� والنظام

 �ستقاللية�والشفافية

 سليم�م��وك

 احمد�ابرا�يم
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  100الفصل�:. املوضوع

 النص��ص��

  . القضاء�سلطة�مستقلة�تضمن�إقامة�العدل،�وعلو�ة�الدستور،�وسيادة�القانون،�وحماية�ا��قوق�وا��ر�ات

 .مستقل�ال�سلطان�عليھ����قضائھ�لغ���الدستور�والقانون القا����

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  فاضل�مو���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

مستقلة�طبق�املعاي���القضاء�سلطة�

الدولية��س�ر�ع���إقامة�العدل�وضمان�

وحماية�علو�ة�الدستور�وسيادة�القانون�

ا��قوق�وا��ر�ات�القا����مستقل�ال�

سلطان�عليھ����قضائھ�لغ���الدستور�

 والقانون 

 

  محمد�البارودي

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة( 

 أحمد�السا��

 فت���لطيف

 حطاب�ال���ا�ي

 الناصر��برا���

 �شام�حس��

 احمد�ابرا�يم

 محمد�كحيلة

 �عمان�الف�ري 

 فاطمة�الغر�ي

 نادية�شعبان

 املنصف�شيخ�روحھ

  سم���الطيب

  حسناء�مرسيط

  نجالء�بور�ال



  محمد�ا��امدي

  سل���م��وك

  عبد�السالم�شعبان

  �ش���النفزي 
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  35الفصل�: املوضوع

 النص��ص��

 .ا��ق�النقا�ي�بما����ذلك�حق��ضراب�مضمون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  ال�����عتيق

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

ا��ق�النقا�ي�بما����ذلك�حق��ضراب�

مضمون�و�س�ث���من�ذلك�ا���ش�

 "الوط��

�35إضافة����الفصل�

و�س�ث���من�ذلك�ا���ش�

  سناء�مرس�� "الوط��

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 عبد�القادر�القادري 

 عماد�ا��مامي

 من���بن��ينة

 فرج�بن�حاج�عمر

 نب��ة�ترجمان

 ال�ادي�بن�إبرا�يم

 لطيفة�حبا���

 الز�رة�صميدة

 من��ة�عمري�

 �الة�ا��امي

 كمال�بن�رمضان

 نجيب�مراد

  عا�شة�الذوادي
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 64الفصل��:املوضوع

    :�64صليالفصل�النص�

  :تتخذ�ش�ل�قوان�ن�عادية�النصوص�املتعلقة�بـ

  إحداث�أصناف�املؤسسات�وامل�شآت�العمومية�و�جراءات�املنظمة�للتفو�ت�ف��ا، -

  ا���سية، -

  �ل��امات�املدنية�والتجار�ة، -

  �جراءات�أمام�مختلف�أصناف�املحاكم،� -

  ك�املخالفات�املستوجبة�لعقو�ة�سالبة�ل��ر�ة،ضبط�ا��نايات�وا��نح�والعقو�ات�املنطبقة�عل��ا�وكذل -

  العفو�العام،� -

ضبط�قاعدة��داء�و�سبھ�وإجراءات�استخالص�املعاليم�واملسا�مات،�ما�لم��عط�تفو�ض����ذلك�إ���رئ�س� -

  ا���ومة�بمقت����قوان�ن�املالية�أو�القوان�ن�ذات�الصبغة�ا��بائية،

  نظام�إصدار�العملة،� -

  املالية�للدولة،القروض�والتع�دات� -

  ضبط�الوظائف�العليا، -

  التصر�ح�بامل�اسب، -

 الضمانات��ساسية�املمنوحة�للموظف�ن�املدني�ن�والعسكر��ن،� -

 تنظيم�املصادقة�ع���املعا�دات�، -

  قوان�ن�املالية�وغلق�امل��انية�واملصادقة�ع���مخططات�التنمية، -

�والتعل - �العي�ية �وا��قوق �امللكية �لنظام ��ساسية �العمومية�املبادئ �وال��ة �والثقافة �العل�� �والبحث يم

  .والب�ئة�وال��يئة�ال��ابية�والعمرانية�والطاقة�وقانون�الشغل�والضمان��جتما��

  

  :تتخذ�ش�ل�قوان�ن�أساسية�النصوص�املتعلقة�باملسائل�التالية

 املوافقة�ع���املعا�دات، -

  تنظيم�العدالة�والقضاء، -

  تنظيم��عالم�وال��افة�وال�شر، -

  تنظيم��حزاب�والنقابات�وا��معيات�واملنظمات�وال�يئات�امل�نية�وتمو�ل�ا، -

  تنظيم�ا���ش�الوط��، -

  تنظيم�قوات��من�الوط���والديوانة، -

  القانون��نتخا�ي، -

  ،55التمديد����مدة�مجلس�نواب�الشعب�وفق�أح�ام�الفصل� -

  ،74التمديد����املدة�الرئاسية�وفق�أح�ام�الفصل� -

 ��سان،ا��ر�ات�وحقوق� -



 �حوال�ال��صية، -

  الواجبات��ساسية�للمواطنة، -

  السلطة�املحلية، -

  تنظيم�ال�يئات�الدستور�ة، -

  .يدخل����مجال�السلطة�ال��تي�ية�العامة�املواد�ال���ال�تدخل����مجال�القانون 

 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  كمال�بن�رمضان

 )املتدخالألص���للدفاع�عن�املق��ح(

تتخذ�ش�ل�قوان�ن�أساسية�النصوص�

  :املتعلقة�باملسائل�التالية

  املوافقة�ع���املعا�دات�-

  تنظيم�العدالة�والقضاء�-

........  

  تنظيم�ال�يئات�الدستور�ة�-

  القانون��سا����للم��انية�-

يدخل����مجال�السلطة�ال��تي�ية�العامة�

  .دخل����مجال�القانون املواد�ال���ال�ت

إضافة�القانون��سا����

للم��انية�للقوان�ن��ساسية�

  خ��ة�الصغ��ي  ���64الفصل�

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 أمال�غو�ل

 �الة�ا��امي

 سناء�مرس��

 عبد�القادري�القادري 

 نجيب�مراد

 فر�دة�العبيدي

 ا��ب�ب�اللوز 

 الفرش����سامية�

 أحمد�السم��

 صالح�الدين�ل�يبة

 محمد�زر�ق

 الز�رة�صميدة

  إيمان�بن�محمد
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 النص��ص��

خالل��يام�الست�ن��خ��ة�من�املدة�الرئاسية�انتخابا�عاما�حرا�مباشرا� ي�تخب�رئ�س�ا��م�ور�ة�ملدة�خمسة�أعوام

  .و�األغلبية�املطلقة�لألصوات�املصرح���اسر�ا�نز��ا�وشفافا�

و���صورة�عدم�حصول�أي�من�امل���ِ��ن�ع����غلبية�املطلقة����الدورة��و��،�تنظم�دورة�ثانية�خالل��سبوع�ن�

�من� �أك���عدد �ع�� �املحرزان �ان
ّ

�امل��� �الثانية �للدورة �و�تقدم ��و��، �للدورة �ال��ائية �النتائج �عن �لإلعالن التالي�ن

  .صوات����الدورة��و��� 

�ال����� �باب �فتح ��عاد ��ستمرار، �من �يمنعھ �ق�ري �ما�ع �لھ �أو�حدث ��و��، �الدورة ��� �امل���ِ��ن �أحد �تو�� إذا

وإذا�ا���ب�أحد�امل����ْ�ن�لدورة��عادة�أو�تو���أو�حدث�لھ�ما�ع�آخر�يحّل�. وتحديد�املواعيد��نتخابية�من�جديد

ھ�امل�����التا���
ّ
  .من�حيث�عدد��صوات�املتحصل�عل��ا����الدورة��و��محل

  . وإذا��عذر�إجراء��نتخاب����موعده��س�ب�خطر�دا�م،�فإن�املدة�الرئاسية�تمدد�بقانون 

 .وال�يجوز�تو���رئاسة�ا��م�ور�ة�ألك���من�دورت�ن��املت�ن،�متصلت�ن�أو�منفصلت�ن

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  نا���ا��مل

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

إذا�تو���أحد�امل�����ن����الدورة�

�و���أو�حدث�لھ�ما�ع�ق�ري�يمنعھ�

من��ستمرار�كذلك�إذا�ا���ب�أحد�

امل�����ن�لدورة��عادة��عاد�فتح�باب�

ال����ات�وتحديد�املواعيد��نتخابية�

 من�جديد

الثالثة��إعادة�صياغة�الفقرة

 من�الفصل

  سناء�مرس��

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة( 

 أسيا�النفا�ي

 أمال�عزوز

 �الة�ا��امي

 لطيفة�حبا���

 إيمان�بن�محمد

 ال�ادي�بن�إبرا�م

 عماد�ا��مامي

 نب��ة�ال��جمان

 عا�شة�الذوادي

 دليلة�الببة

 سل���صرصوط



 �نيةمن���بن�

  من��ة�عمري 
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 النص��ص��

 .�س���القضاة�بأمر�رئا����بناء�ع���رأي�مطابق�من�املجلس��ع���للقضاء

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  سناء�مرس��

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

بناء�ع���رأي��س���القضاة�بأمر�رئا����

  .مطابق�من�املجلس��ع���للقضاء�

وتتم�التعينات����الوظائف�العليا�"

القضائية�بمقت����أمر�ح�ومي�بناء�ع���

اق��اح�من�وز�ر�العدل�و�ضبط�القانون�

 "�ذه�الوظائف

إضافة�فقرة�ثانية�جديدة�

�ذا�نص�ا�وتتم�التعي�نات����

الوظائف�العليا�القضائية�

ع����بمقت����أمر�ح�ومي�بناء

. اق��اح�من�وز�ر�العدل

و�ضبط�القانون��ذه�

 الوظائف

  لطيفة�حبا���

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 �الة�ا��امي

 نب��ة�ترجمان

 �سمة�ا��با��

 فرح�بن�حاج�عمر

 عبد�القادر�القادري 

 عماد�ا��مامي

 ال�ادي�بن�إبرا�م

 عا�شة�الذوادي

 أحمد�السمي��

 بدر�الدين�عبد�ال�ا��

 إيمان�بن�محمد

 نا���ا��مل

  سل���صرصوط
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 النص��ص��

�بقانون  �املحاكم �أصناف �املساس�. تحدث �شأ��ا �من �است�نائية �إجراءات �أو�سّن �است�نائية، �محاكم �إحداث و�منع

  .بمبادئ�املحاكمة�العادلة

� �محاكم �العسكر�ة �العسكر�ةاملحاكم �ا��رائم ��� �وتنظيم�ا�. متخّصصة �وتركيب��ا �اختصاص�ا �القانون و�ضبط

 .و�جراءات�املتبعة�أمام�ا�والنظام��سا����لقضا��ا

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  لطيفة�حبا���

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

و�منع�. تحدث�أصناف�املحاكم�بقانون 

إحداث�محاكم�است�نائية،�أو�سن�

إجراءات�است�نائية�من�شأ��ا�املساس�

  .بمبادئ�املحاكمة�العادلة

املحاكم�العسكر�ة�محاكم�

و�ضبط�القانون�. متخصصة

اختصاص�ا�وتركيب��ا�وتنظيم�ا�

و�جراءات�املتبعة�أمام�ا�والنظام�

 �سا����لقضا��ا

���ا��رائم�العسكر�ة�"حذف�

ن�الفصل�م�2من�الفقرة�"

  أسيا�النفا�ي 107

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 �الة�ا��امي

 نب��ة�ترجمان

 ال�ادي�بن�إبرا�م

 �سمة�ا��با��

 فت���العيادي

 إيمان�بن�محمد

 فرح�بن�حاج�عمر

 عا�شة�الذوادي

 عبد�القادر�القادري 

 سناء�مرس��

 صا��ة�بن�عا�شة

 من��ة�عمري 

  بدر�الدين�عبد�ال�ا��

 صالح�الدين�ل�يبة
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  112 :املوضوع

 النص��ص��

  .يت�ون�القضاء�العد���من�محكمة��عقيب،�ومحاكم�درجة�ثانية،�ومحاكم�درجة�أو��

العمومية�م�ام�م�و�مارس�قضاة�النيابة�. النيابة�العمومية�جزء�من�القضاء�العد��،�و�شمل�ا�الضمانات�املكفولة�لھ

  .���إطار�السياسة�ا��زائية�للدولة�طبق��جراءات�ال���يضبط�ا�القانون 

� �مجلس �ورئ�س �ا��م�ور�ة، �رئ�س �من ��ل �إ�� �تحيلھ �سنو�ا �تقر�را �التعقيب �محكمة ��عّد �ورئ�س�نواب الشعب،

  .ا���ومة،�ورئ�س�املجلس��ع���للقضاء،�و�تم��شره

 .،�واختصاصاتھ،�و�جراءات�املتبعة�لديھ،�والنظام��سا����ا��اص�بقضاتھقانون�تنظيم�القضاء�العد��اليضبط�

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  عماد�ا��مامي

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

يت�ون�القضاء�العد���من�محكمة��عقيب،�

  .ومحاكم�درجة�ثانية،�ومحاكم�درجة�أو��

العمومية�جزء�من�القضاء�العد����النيابة

و�مارس�قضاة�. و�شمل�ا�الضمانات�املكفولة�لھ

النيابة�العمومية�م�ام�م����إطار�السياسة�

ا��زائية�للدولة�طبق��جراءات�ال���يضبط�ا�

القانون،�كما�ينظم�القانون�عالقة�النيابة�

العمومية�بوز�ر�العدل��عد�محكمة�التعقيب�

�ل�من�رئ�س��تقر�را�سنو�ا�تحيلھ�إ��

ا��م�ور�ة�ورئ�س�مجلس�نواب�الشعب،�

ورئ�س�ا���ومة�ورئ�س�املجلس��ع���

  .للقضاء،�و�تم��شره

  يضبط�القانون�تنظيم�القضاء�العد��،

واختصاصاتھ،�و�جراءات�املتبعة�لديھ،�

 .والنظام��سا����ا��اص�بقضاتھ

  :إضافة

إضافة����آخرة�الفقرة�

كما�ينظم�القانون�"الثانية�

عالقة�النيابة�العمومية�

 بوز�ر�العدل

  سناء�مرس��

املعوض�للمتدخل��ص���عند�( 

 )ا��اجة

 دليلة�الببة

 إيمان�بن�محمد

 �سمة�ا��با��

 عبد�القادر�القادري 

 صالح�الدين�ل�يبة

 مختار�اللمو���

 نب��ة�ترجمان

 �الة�ا��امي

 فت���العيادي

 إبرا�يمال�ادي�بن�

 بدر�الدين�عبد�ال�ا��

 صا��ة�بن�عا�شة

  أمال�غو�ل
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  35 :املوضوع

 النص��ص��

 .الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب مضمون

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  دليلة�الببة�

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

بما����ذلك�حق��ا��ق�النقا�ي

  .�ضراب�مضمون 

تضمن�الدولة�حر�ة�العمل�زمن�

 .�ضراب

إضافة�فقرة�ثانية�جديدة�

تضمن�الدولة�"�ذا�نص�ا�

  أمال�عزوز "حر�ة�العمل�زمن��ضراب

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 عا�شة�الذوادي

 بدر�الدين�عبد�ال�ا��

 إيمان�بن�محمد

 القادري عبد�القادر�

 صالح�الدين�ل�يبة

 أمال�غو�ل

 فر�دة�العبيدي

 مختار�اللمو���

 منية�القصري 

 النا���الغرس��

 النفطي�املحظي

 الفرجا�ي�الدغما�ي

  ع���فارس
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 النص��ص��

ة،�ذات�سيادة،��سالم�دي��ا،�
ّ
 .والعر�ية�لغ��ا،�وا��م�ور�ة�نظام�اتو�س�دولة�حّرة،�مستقل

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  سناء�ا��داد

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح( 

تو�س�دولة�حرة�مستقلة�ذات�سيادة�

�سالم�دي��ا�والعر�ية�لغ��ا�

  .وا��م�ور�ة�نظام�ا

ال�يمكن�قراءة�بقية�فصول�الدستور�

 .يتعارض�مع��ذا�الفصل�بما

  :إضافة�فقرة�أخ��ة

ال�يمكن�قراءة�بقية�فصول�

الدستور�بما�يتعارض�مع�

 �ذا�الفصل�

  سل���صرصوط -10

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 �الة�ا��امي

 سامية�الفرش����

 ال�ش���شمام

 محمد�النا���الغرس��

 نب��ة�ترجمان

 دليلة�الببة

 ال���يوردة�

 نجيب�مراد

 خ��ة�الصغ��ي 

 ا��ب�ب�اللوز 

 مختار�اللمو���

 صا��ة�بن�عا�شة

  من��ة�عمري 
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   43 :املوضوع

 النص��ص��

  .ا��ق����املاء�مضمون 

 .املحافظة�ع���املاء�وترشيد�استغاللھ�واجب�ع���الدولة�واملجتمع

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح املعدلة�الصيغة  أ��اب�املق��ح

  أسيا�النفا�ي

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

تضمن�الدولة�ا��ق����املاء�والصرف�

 الص���مضمون 

 " الصرف�الص��"إضافة�

  ���النفطي�املح

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة( 

 ا��ب�ب�اللوز 

 فرح�النصي��

 عادل�بن�عطية

 منية�القصري 

 عا�شة�الذوادي

 محسن�الكع��

 محمد�السعيدي

 �اجر�عز�ز

 إيمان�بن�محمد

 سناء�مرس��

 خ��ة�صغ��ي 

 عبد�القادر�القادري 

  سامية�الفرش����
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 النص��ص��

  .والتعليمحق�الطفل�ع���أبو�ھ�وع���الدولة�ضمان�الكرامة�وال��ة�والرعاية�وال��بية�

 .من�غ���تمي���وفق�املص��ة�الفض���للطفل ع���الدولة�توف����ل�أنواع�ا��ماية���ميع��طفال

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  �سمة�ا��با�� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�الدولة� �وع�� �أسرتھ �ع�� �الطفل حق

� �وال��ة �الكرامة والرعاية�ضمان

  .وال��بية�والتعليم

�ا��ماية� �أنواع �توف����ل �الدولة ع��

�وفق� �تمي�� �غ�� �من ��طفال ��ميع

 .املص��ة�الفض���للطفل�

  �غي���لفظ�أبو�ة�بلفظ�

  ���46الفقرة��و���" أسرتھ�" 

  سناء�ا��داد -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 خ��ة�الصغ��ي  -3

 كمال�بن�رمضان -4

 غو�ل�آمال -5

 �الة�ا��امي -6

 لي���صرصوط -7

 ا��ب�ب�اللوز  -8

 نجيب�مراد -9

 نجيبة�بر�ول �-10    

 احمد�السب���- 11

 عماد�ا��مامي�- 12    

 عا�شة�الذوادي��- 13    

 نب��ة�ال��جمان�- 14    

  من��ة�عمري �- 15 
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 النص��ص��

تتو����يئة��عالم��عديل�قطاع��عالم،�وتطو�ره،�و�س�ر�ع���ضمان�حر�ة�التعب���و�عالم�وحق�النفاذ�إ���

  . املعلومة،�وع���ضمان�إعالم��عددي�نز�ھ

  .و�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

�الك �ذوي �من �محايدين �مستقل�ن �أعضاء ��سعة �من �ال�يئة �لف��ة�تت�ون �م�ام�م �يباشرون �وال��ا�ة، فاءة

 .واحدة،�مد��ا�ست�سنوات،�و�جّدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  من���بن��نية -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

تتو���ال�يئة��عديل�قطاع��تصال�"  

السم���والبصري�وتطو�ره�و�س�ر�

الم�’ع���ضمان�حر�ة�التعب���وال

  .وع���ضمان�إعالم��عددي�ونز�ھ�

 ...تت�ّون�ال�يئة�

وحق�: " حذف�عبارة�*

  "النفاذ�ا���املعلومة�

�يئة�" و�عو�ض�عبارة�*

�يئة��تصال�" بـــــ�" �عالم�

  "السم���والبصري�

  ف�الفقرة�الثانيةحذ*

 )واس�شارة�ال�يئة�(  

  كمال�بن�رمضان -2

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 سامية�الفرش���� -3

 ال�ش���شمام -4

 نجيب�مراد -5

 عبدا��كيم�الزواري  -6

 من��ة�عمري  -7

 ال�ادي�بن�ابرا�م -8

 وردة�ال���ي -9

 دليلة�الببة�-10

   صالح�الدين�ل�يبة�- 11

 إيمان�بن�محمد - 12

 عا�شة�الذوادي�- 13

  نب��ة�ال��جمان�- 14

 بدرالدين�عبدال�ا���- 15
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   122الفصل :املوضوع

 النص��ص��

  .�عمل�ال�يئات�الدستور�ة�املستقلة�ع���دعم�الديمقراطية

�نواب� �مجلس �قبل �من �تخب
ُ
�وت �واملالية، ��دار�ة �و�ستقاللية �القانونية �بال��صية �ال�يئات ��ذه تتمتع

  . وع����افة�مؤسسات�الدولة�ت�س���عمل�ا. الشعب،�وترفع�إليھ�تقر�را�سنو�ا،�وت�ون�مسؤولة�أمامھ

 .يضبط�القانون�تركيبة��ذه�ال�يئات�وتنظيم�ا�وسبل�مساءل��ا

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

املتدخل��ص���(من���بن��نية���- 1

 )للدفاع�عن�املق��ح

تتمتع�ال�يئات�الدستور�ة�

بال��صية�القانونية�و�ستقاللية�

وت�تخب�من�قبل�. �دار�ة�واملالية�

مجلس�نواب�الشعب�وترفع�إليھ�

تقر�را�سنو�ا�وت�ون�مسؤولة�أمامھ�

مؤسسات�الدولة�ت�س���وعاى��افة�

ذ�س�شار�ال�يئات����مشار�ع�.عمل�ا�

القوان�ن�وتبدي�رأ��ا����املسائل�

  .املتعلقة�بمجال�اختصاص�ا�

تضبط�تركيبة��ذه�ال�يئات�وطرق�

اختيار�ا�وتنظيم�ا���ذا�الدستور�أو�

 .القانون�

حذف�الفقرة��و���وإعادة�

 صياغة�الفصل

  عبدالقادر�القادري �-2

خل��ص���عند�املعوض�للمتد(

 )ا��اجة

 سامية�الفرش�����-3

 ال�ش���شمام�-4

 نجيب�مراد-5

 سناء�مر����-6

 عبدا��ليم�الزواري �-7

 عماد�ا��مامي�-8

 من��ة�عمري - 10

 كمال�بن�رمضان��- 11

 وردة�ال���ي�- 12

 دليلة�الببة�- 12

 صالح�الدين�ل�يبة�-13

 غيمان�بن�محمد�-14

  ال�ادي�بن�ابرا�م-15
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  127 الفصل :املوضوع

 النص��ص��

�وم�افحتھ� �الفساد �ومنع �الرشيدة �ا��وكمة �سياسات ��� �الفساد �وم�افحة �الرشيدة �ا��وكمة ��يئة �س�م

  . ومتا�عة�تنفيذ�ا�و�شر�ثقاف��ا،�و�عّزز�مبادئ�الشفافية�وال��ا�ة�واملساءلة

�ا���ات� �ع�� �وإحال��ا �ف��ا، �والتحقيق �وا��اص، �العام �القطاع�ن ��� �الفساد �حاالت �رصد �ال�يئة تتو��

  . املعنية

  . �س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

  . لل�يئة�أن�تبدي�رأ��ا����النصوص�ال��تي�ية�العامة�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

ضاء�مستقل�ن�محايدين�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�مّد��ا�تت�ون�ال�يئة�من�أع

 .سّت�سنوات�و�جّدد�ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  من����بن��نية��- 1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

��س�م��يئة�م�افحة�الفساد���

سياسات�ا��وكمة�الرشيدة�

والوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ�

ومتا�عة�تنفيذ�ا�و�شر�ثقاف��ا�

و�عزز�مبادئ�الشفافية�وال��ا�ة�

واملساءلة�تتو���ال�يئة�رصد�حاالت�

الفساد����القطاع�ن�العام�

وا��اص�والتحقيق�ف��ا�وإحال��ا�

  .ع���ا���ات�املعنية�

تت�ّون�ال�يئة�من�أعضاء�مستقل�ن�

ين�من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة�محايد

يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�

مد��ا�ست�سنوات�و�جدد�ثلث�

 .أعضا��ا��ل�س�ت�ن�

  :�غي����سمية�ال�يئة�* 

  "�يئة�م�افحة�الفساد" 

  مختار�سالم�اللمو����- 2 3و��2حذف�الفقرة�* 

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 الفرش�����اميةس�-3

 شمامال�ش����- 4

 نجيب�مراد�- 5

 سناء�مرس���- 6

 اسكندر�بوعال��- 7

 عبدا��ليم�الزواري �- 8

 عماد�ا��مامي�- 9

 من��ة�عمري �- 10

 كمال�بن�رمضان-11

 وردة�ال���ي-12

 دليلة�الببة-13



 إيمان�بن�محمد-14

  آمال�عزوز-15

 ال�ادي�بن�ابرا�م-16
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  126الفصل:املوضوع

 النص��ص��

�باملسائل� �املتعلقة �القوان�ن �مشار�ع ��� �وجو�ا �القادمة ��جيال �وحقوق �املستدامة �التنمية �س�شار��يئة

ولل�يئة�أن�تبدي�رأ��ا����املسائل�املتصلة�بمجال�. �قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�و���مخططات�التنمية

  .اختصاص�ا

 .من�ذوي�الكفاءة�وال��ا�ة�يباشرون�م�ام�م�لف��ة�واحدة�مد��ا�سّت�سنواتتت�ون�ال�يئة�من�أعضاء�

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  من���بن�ع�نية -20

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

تتو����يئة�التنمية�املستدامة�النظر�

���املسائل��قتصاديةو�جتماعية�

  .مخططات�التنمية�والب�ئة�و���

تت�ون�ال�يئة�من�أعضاء�من�ذوي�

الكفاءة�وال��ا�ة�يباشرون�م�ام�م�

 .لف��ة�واحدة�مد��ا�ست�سنوات�

: " �غي����سمية�ال�ي�ىة�* 

" �يئة�التنميةاملستدامة�

  سامية�الفرش���� -21 .و�غي���الصياغة�

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 مختار�اللمو��� -22

 نجيب�مراد -23

 عبدا��ليم�الزواري  -24

 عماد�ا��مامي -25

 ا��ديديالسبو�� -26

 من��ة�عمري  -27

 كمال�بن�رمضان -28

 وردة�ال���ي -29

 دليلة�الببة -30

 صالح�الدين�ل�يبة -31

 ايمان�بن�محمد -32

 ال�ادي�بن�ابرا�يم -33

  عا�شة�الذوادي -34

 نب��ة�ال��جمان -35
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  125الفصل�:املوضوع

 النص��ص��

حقوق���سان�اح��ام�ا��ر�ات�وحقوق���سان،�و�عمل�ع����عز�ز�ا،�وتق��ح�ما�تراه�لتطو�ر��تراقب��يئة

  .منظومة�حقوق���سان،�و�س�شار�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�بمجال�اختصاص�ا

  .تحقق�ال�يئة����حاالت�ان��اك�حقوق���سان�ل�سو���ا�أو�إحال��ا�ع���ا���ات�املعنية

�ال�يئة �واحدة،��تت�ون �لف��ة �م�ام�م �يباشرون �وال��ا�ة، �الكفاءة �ذوي �من �محايدين �مستقل�ن �أعضاء من

 .مد��ا�سّت�سنوات

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  من���بن��نية

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

تراقب��يئة�حقوق���سان�اح��ام�

و�عمل�ا��ر�ات�وحقوق���سان�

ع����عز�ز�ا�و�سا�م����تطو�ر�

منظومة�حقوق���سان�و�شر�

  .ثقاف��ا�

 ) .البقية�كما����دون��غي���( 

و�س�شار�: " حذف�عبارة�

وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�

املتصلة�بمجال�اختصاص�ا�

 .وإعادة�صياغة�" 

  سامية�الفرش���� -16

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 ال�ش���شمام -17

 نجيب�مراد -18

 عبدا��ليم�زواري  -19

 عماد�ا��مامي -20

 من��ة�عمري  -21

 كمال�بن�رمضان -22

 وردة�ال���ي -23

 دليلة�الببة�-  10    

 صالح�الدين�ل�يبة�- 11

 ايمان�بن�محمد

 ال�ادي�بن�ابرا�م

 عا�شة�الذوادي -24

  نب��ة�ال��جمان�- 10
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  31اضافة�فصل��عد�الفصل�: املوضوع

 مق��حات�التعديل

 صيغة�الفصل�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  آمال�غو�ل

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

 )املق��ح

� �نصھ ��ذا � �الفصل ��عد �فصل �تجميع�: "إضافة �بم�مة �الدولة تكفل

�و�جتما��� �والديمغرا�� ��قتصادي �باملجال �املتعلقة ��حصاءات وإنتاج

�وتض �رسمية��منوالبي�� �إحصائية �معلومة ��� �ا��ق �للمواطن الدولة

�سر�ة� �ضمان �مع �ل��ميع �ومتوفرة �وشفافية �وموضوعية حيادية

 " .املعلومات�الفردية�

  

 

  كمال�بن�رمضان

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 �لثوم�بدرالدين

 ببة�جوادي

 محمدالطا�ر�تلي��

 جمال�بو��اجة

 عبا��ليم�زواري 

 مختار�اللموم���

 محمد�زر�ن

 حافظ��سود

 آسيا�النفا�ي

 ايمان�بن�محمد

 عماد�ا��مامي

 نجيب�مراد

  صالح�الدين�ل�يبة

  فر�دة�العبيدي

    عا�شة�الذوادي

 عبداملجيد�النجار 

 صا��ة�بن�عا�شة

 آمال�عزوز



 من���بن��نية

 �الة�ا��امي

 عبدالقادر�القادري 

 سناء�ا��داد

 دليلة�الببة

 مختار�اللمو���

 النفطي�ال����

 محمد�النا���الغرس��

 رفيق�التلي��

 احمد�ابرا�يم
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  �10عديل�الفصل� :املوضوع

 النص��ص��

  .أداء�الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�وفق�نظام�عادل�ومنصف

استخالص�الضر�بة،�واملسا�مة����الت�اليف�العامة،�وحسن�التصرف����املال�تضع�الدولة��ليات�الكفيلة�بضمان�

 .العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  من���بن��نية -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  :الفقرة��و���كما�����-

تضع�الدولة��ليات�الكفيلة�بضمان�

���� �واملسا�مة �الضر�بة استخالص

الت�اليف�العامة�وحسن�التصرف����

 .املال�العمومي�ومنع�الفساد�

  :حذف�عبارة�

" ومقاومة�ال��رب�والغش�ا��بائي�ن�" 

  ال�ادي�بن�ابرا�يم -2 .

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

 )ا��اجة

 سامية�الفرش���� -3

 الزواري عبدا��ليم� -4

 عا�شة�الذوادي -5

 آمال�غو�ل -6

 �سمة�ا��با�� -7



 من��ة�عمري  -8

 �عمان�الف�ري  -9

 سل���م��وك -10

 محمد�شفيق�رز�� -11

 ع���فارس -12

 دليلة�الببة -13

 عبدالقادر�القادري  -14

  كمال�بن�رمضان -15
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  81الفصل:املوضوع

 النص��ص��

�ع�� ��عرض �أن �است�نائيا، �ا��م�ور�ة، �أو��لرئ�س �املعا�دات، �ع�� �باملوافقة �املتعلقة �القوان�ن �مشار�ع �ستفتاء

�وغ���املخالفة� �الشعب �نواب �مجلس �قبل �من �عل��ا �واملصادق �ال��صية، �أو�باألحوال ���سان، �وحقوق با��ر�ات

  .و�عت���العرض�ع����ستفتاء�تخليا�عن�حق�الرد. للدستور،�بناء�ع���قرار�املحكمة�الدستور�ة

���ستفتاء�إ���قبول�املشروع�فإن�رئ�س�ا��م�ور�ة�يختمھ�و�أذن�ب�شره����أجل�ال�يتجاوز�خمسة�عشر�وإذا�أف��

  .يوما�من�تار�خ��عالن�عن�نتائج��ستفتاء

 .و�ضبط�القانون��نتخا�ي�صيغ�إجراء��ستفتاء�و�عالن�عن�نتائجھ

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  سم��ة�مر���- 1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

لرئ�س�ا��م�ور�ة�ان��عرض�ع���

�ستفتاء�مشار�ع�القوان�ن�املتعلقة�

باملوافقة�ع���املعا�دات�او�

حذف�( با��ر�ات�وحقوق���سان�

ام�انية��ستفتاء�ع����حوال�

 ال��صية�واملصادقة�عل��ا�

 

  احمد��- 2

 )عند�ا��اجةاملعوض�للمتدخل��ص���(

 فت���لطيف�- 3

 حطاب�ال���ا�ي�- 4

 الناصر��برا����- 5

 شكري�القسط���- 6

 محمد�شفيق�رز�ق�- 7

 سل���ب�ار�- 8



 ر�م�م��وب�- 9

 ع���بن�شر�فة�- 10

 شكري��ع�ش�- 10

 �عمان�الف�ري �-12

 محمد�قحب�ش-13

 محمد�الفاضل�مو���-14    

  سم���بن�الطيب�-15
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  63 الفصل :املوضوع

 النص��ص��

يصادق�مجلس�نواب�الشعب�باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ�ع���مشار�ع�القوان�ن��ساسية،�و�أغلبية�أعضائھ�

�تقل��ذه��غلبية�عن�ثلث�أعضاء�املجلس
ّ

  .ا��اضر�ن�ع���مشار�ع�القوان�ن�العادية،�ع���أال

ا��لسة�العامة�ملجلس�نواب�الشعب�إال��عد�م����خمسة�ال��عرض�مشروع�القانون��سا����ع���مداولة�

 .عشر�يوما�من�إحالتھ�ع���ال��نة�املختصة

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

   شفيق�زرق�ن�محمد -10

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

يصادق�مجلس�نواب�الشعب��

باألغلبية�املطلقة�ألعضائھ�ع���

مق��حات�ومشار�ع�القوان�ن�

�ساسية�و�أغلبية�أعضائھ�

ل��اضر�ن�ع���مق��حات�ومشار�ع�

للقوان�ن�العادية�ع����قل��ذه�

 . �غلبية�عن�ثلث�أعضاء�املجلس�

  اضافة��لمة�

مق��حات�اينما�وجدت�" 

  الغرس��النا����محمد -11 "مشار�ع�

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 �شام�حس�� -12

 مراد�العمدو�ي -13

 جمال�الطو�ر -14

 سعيد�ا��رشو�� -15

 رفيق� -16

 �عمان�الف�ري� -17

 فائزة�الدو��� -18



 نجالء�بور�ال-10

 حسناء�مر���-11

 احمد�السا��-12

 شكري�القسط��-13

 فت���لطيف�-14    

  بر�اتحطاب�-15
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  61 الفصل :املوضوع

 النص��ص��

�رئ�س� �من �قوان�ن �أو�بمشار�ع ��قل، �ع�� �نواب �عشرة �من �قوان�ن �بمق��حات �ال�شر�عية �املبادرة تمارس

  .ا��م�ور�ة�أو�رئ�س�ا���ومة

  . و�ختص�رئ�س�ا���ومة�بتقديم�مشار�ع�قوان�ن�املوافقة�ع���املعا�دات�ومشار�ع�قوان�ن�املالية

 .وملشار�ع�القوان�ن�أولو�ة�النظر

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

   زرق�ن�محمد�شفيق -11

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  :61الفصل�

تمارس�املبادرة�ال�شر�عية�

بمق��حات�قوان�ن�من�عشرة�ع���

�قل�او�بمشار�ع�قوان�ن�من�رئ�س�

  .ا���ومة�ا��م�ور�ة�او�رئ�س�

و�ختص�رئ�س�ا���ومة�بتقديم�

مشار�ع�قوان�ن�املوافقة�ع���

املعا�دات�ومشار�ع�قوان�ن�املالية�

  .ومشار�ع�القوان�ن�اولو�ة�النظر�

تنظر�املحكمة�الدستور�ة�����ل��-

حالة�من�حاالت�تنازع��ختصاص�

 " .وت�ون�قرار��ا�ملزمة�

اضافة�فقرة�اخ��ة�للفصل�

تنظر�املحكمة�"  61

ستور�ة�����ل�حالة�من�الد

حاالت�تنازع�لإلختصاص�

 " .وت�ون�قرار��ا�ملزمة�

  �عمان�الف�ري  -12

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سعيد�ا��رشو�� -13

 أيمن�الزوا�� -14

 فائزة�الدو��� -15

 رفيق�التلي�� -16

  نجالء�بور�ال -17

 محمد�الناصر�الغرس�� -18

 حسناء�مرسيط -19

 �شام�حس���- 10



 احمد�الشا�ي�- 11

 شكري�القسط��- 12

 فت���لطيف�-13

 حطاب�بر�ات�-14

 الناصر��برا����-15    
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  58 لفصلا :املوضوع

 النص��ص��

  .  ي�تخب�مجلس�نواب�الشعب����أول�جلسة�لھ�رئ�سا�من�ب�ن�أعضائھ

�ش�ل�مجلس�نواب�الشعب���انا�قارة�و��انا�خاصة�تت�ون�وتتوزع�املسؤوليات�ف��ا�ع���أساس�التمثيل�

  . ال�س��

 .يمكن�ملجلس�نواب�الشعب�ت�و�ن���ان�تحقيق،�وع����افة�السلطات�مساعد��ا�ع���أداء�م�ام�ا

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  زرق�ن�محمد�شفيق -11

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  : 58فصل�

ي�تخب�مجلس�نواب�الشعب����

اول�جلسة�لھ�رئ�سا�من�ب�ن�

أعضائھ��ش�ل�مجلس�نواب�

الشعب���انا�خاصة�تت�ون�وتتوزع��

املسؤوليات�ف��ا�ع���اساس�

  –للتمثيل�ال�س���

يمكن�ملجلس�نواب�الشعب��-

ت�و�ن���ان�تحقيق�ل�ا�صالحيات�

قرارا��ا�ذات�صبغة�ملزمة�مطلقة�و 

وع����افة�السلطات�مساعد��ا�

 .ع���اداء�م�ام�ا�

�عديل�الفقرة�الثالثة�من�

بإضافة�عبارة��58الفصل�

يمكن�ملجلس�نواب��

الشعب�ت�و�ن���ان�

ل�ا�صالحيات�" تحقيق�

" مطلقة�وقرارا��ا�ملزمة�

وع����افة�السلطات�

مساعد��ا�ع���أداء�م�ام�ا�

. 

  الغرس���النا��محمد� -12

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 شسعد�بوع� -13

 سعيد�ا��رشو�� -14

 فائزة�الدو��� -15

 رفيق�التلي�� -16

  نجالء�بور�ال -17

 فاطمة� -18

 احمد�الشا�ي -19

 حسناء�مرسيط -20

 �شام�حس��-10



 الناصر��برا���-11

 حطاب�ال���ا�ي-12

 فت���لطيف-13
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  64 الفصل :املوضوع

 النص��ص��

  :تتخذ�ش�ل�قوان�ن�عادية�النصوص�املتعلقة�بـ

  إحداث�أصناف�املؤسسات�وامل�شآت�العمومية�و�جراءات�املنظمة�للتفو�ت�ف��ا، -

  ا���سية، -

  �ل��امات�املدنية�والتجار�ة، -

  �جراءات�أمام�مختلف�أصناف�املحاكم،� -

- � �والعقو�ات �وا��نح �ا��نايات �سالبة�ضبط �لعقو�ة �املستوجبة �املخالفات �وكذلك �عل��ا املنطبقة

  ل��ر�ة،

  العفو�العام،� -

ضبط�قاعدة��داء�و�سبھ�وإجراءات�استخالص�املعاليم�واملسا�مات،�ما�لم��عط�تفو�ض����ذلك� -

  إ���رئ�س�ا���ومة�بمقت����قوان�ن�املالية�أو�القوان�ن�ذات�الصبغة�ا��بائية،

  نظام�إصدار�العملة،� -

  وض�والتع�دات�املالية�للدولة،القر  -

  ضبط�الوظائف�العليا، -

  التصر�ح�بامل�اسب، -

 الضمانات��ساسية�املمنوحة�للموظف�ن�املدني�ن�والعسكر��ن،� -

 تنظيم�املصادقة�ع���املعا�دات�، -

  قوان�ن�املالية�وغلق�امل��انية�واملصادقة�ع���مخططات�التنمية، -

�ا - �وا��قوق �امللكية �لنظام ��ساسية �وال��ة�املبادئ �والثقافة �العل�� �والبحث �والتعليم لعي�ية

  .العمومية�والب�ئة�وال��يئة�ال��ابية�والعمرانية�والطاقة�وقانون�الشغل�والضمان��جتما��

  :تتخذ�ش�ل�قوان�ن�أساسية�النصوص�املتعلقة�باملسائل�التالية

 املوافقة�ع���املعا�دات، -

  تنظيم�العدالة�والقضاء، -

  وال��افة�وال�شر،تنظيم��عالم� -

  تنظيم��حزاب�والنقابات�وا��معيات�واملنظمات�وال�يئات�امل�نية�وتمو�ل�ا، -



  تنظيم�ا���ش�الوط��، -

  تنظيم�قوات��من�الوط���والديوانة، -

  القانون��نتخا�ي، -

  ،55التمديد����مدة�مجلس�نواب�الشعب�وفق�أح�ام�الفصل� -

  ،74التمديد����املدة�الرئاسية�وفق�أح�ام�الفصل� -

 ا��ر�ات�وحقوق���سان، -

 �حوال�ال��صية، -

  الواجبات��ساسية�للمواطنة، -

  السلطة�املحلية، -

  تنظيم�ال�يئات�الدستور�ة، -

 .يدخل����مجال�السلطة�ال��تي�ية�العامة�املواد�ال���ال�تدخل����مجال�القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  زرق�ن�محمد�شفيق -11

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

تتخذ�ش�ل�قوان�ن�:  64فصل�

  :عادية�للنصوص�املتعلقة�

�تاملؤسسا�أصناف إحداث- 1

  ..وامل�شآت�

2 -   

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8 -  

القر�وض�والتع�دات�املالية��- 9

للدولة�ال���ال�اع��اض�عل��ا�صلب�

أي�توجيھ�من�توج��ات�ال��ان�

  .��ا�املتع�دة�

10  

11  

12  

  : 64فصل�

�64فصل��14حذف�املطة�

من�صلب�القوان�ن�العادية�

وإحال��ا�كمطة�اخ��ة�صلب�

القوان�ن��ساسية����نفس�

  .الفصل�

من�فصل���09عديل�املطة�

املعنية�بالقوان�ن��Iفقرة��64

  العادية

  �شام�حس�� -12

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سامية�عبو -13

 جمال�الطو�ر -14

 سعيد�ا��رشو�� -15

 أيمن�الزوا�� -16

  فائزة�كدو��� -17

 نجالء�بور�ال -18

 من���الرحوي  -19

 فؤاد�ثامر -20

 سل���صرصوط- 11

 الز�رة�حميدة-12

 منية�القصري -13

 محمد�النا���الغرس��-14



تنظيم�املصادقة�ع����- 13  فاطمة�الغر�ي

  املعا�دات

املبادئ��ساسية�لنظام��-14

  ....امللكية�

  تتحذ�ش�ل�قوان�ن�اساسية

  املوافقة�ع���املعا�دات�- 1

2 -  

3-  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8-   

9 -  

10 -  

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

قوان�ن�املالية�وغلق�امل��انية��- 15

  التنميةواملصادقة�ع���مخططات�

 

  سم��ة�مر��

  النصر�ابرا���

  حسناء�مرسيط

  احما�السفي

  النفزي �ش���

  املنصف�شيخ�روحھ
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  إضافة�فصل����املبادئ�العامة�: املوضوع

  �20عد�الفصل�

 النص�املق��ح

  :فقرة�ا�

�ل��م�ور  �الرس�� �وت�شر�بالرائد �والعقود �النصوص ��ل �التو�سية �لالستكشاف���ة �مجال ��� تفاقيات

� �التو�سية �بالبالد �للطبيعة �املوارد ��� �ولالستغالل �واملحلية�والبحث ��جن�ية �الشر�ات ��ل �ع�� يجب

�واملدفوعة� �املحققة �واملداخيل �للنتاج �معطيات �جميع �الرس�� �ت�شر�بالرائد �ان �وا��اصة �م��ا العمومية

  .لفائدة�الدولة�التو�سية�

  : فقرة�اا�

� �التو���� �للشعب �ملك ��رض �بباطن �الطبيعية �املوارد �باسم�. جميع �سياد��ا �التو�سية �الدولة وتمارس

لشعب�ع���جميع�املوارد�الطبيعية�وتضمن�حسن�التصرف�ف��ا�ب�ل�شفافية�و�ما�يضمن�سالمة�الب�ئة�ا

  .و�ما�يضمن�حقوق�لألجيال�الالحقة�. بطر�قة�رشيدة�لصا����ل�املواطن�ن�وا���ات�بصورة�عادلة�

  : فقرة�اا�

نية�الدولة�وم��انية�ا��ماعات�جميع�املداخيل�املحققة�من�املوارد�الطبيعية�للبالد�التو�سية�توزع�ب�ن�م��ا

 .املحلية�طبق�القانون 

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  محمد�العلوش -11

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

  

  ع���ا��و��� -12

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 سعد�بوع�ش -13

 معز�كمون� -14

 محمد�نزار�قاسم -15

 رمضان�الدغما�ي -16

  انور�مرزو�� -17

 عبد�الرزاق�ا��لو�� -18

 عبد�العز�ز�شعبان -19

 منصف�الشار�ي -20



 حنان�السا���-10

 سامية�حمودة�عبو-11

 رفيق�التلي��-12

 حسناء�مرسيط-13

 خم�سة�وفاء�املرزو���-14    

  محمد�الطا�رتلي�� -16

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 جمال�بو��اجة -17

 خليد�ب��اج -18

 فرح�النصي�� -19

 محمد�الصغ�� -20

  .......سليمان -21

 عبد�اللطيف�عبيد -22

 ايمن�الزوا�� -23

 سعيد�ا��رشو�� -24

 اسكندر�بوعال��-10

 ر�م�الثائري -11

 فائزة�الكدو���-12

 محمد�بن�يوسف�ا��امدي-13

 انور�مرزو���-14    
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   10الفصل� :املوضوع

 النص��ص��

  .أداء�الضر�بة�وتحمل�الت�اليف�العامة�واجب�وفق�نظام�عادل�ومنصف

تضع�الدولة��ليات�الكفيلة�بضمان�استخالص�الضر�بة،�واملسا�مة����الت�اليف�العامة،�وحسن�التصرف����املال�

 . العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

 مق��حات�التعديل

 عرض�املق��ح الصيغة�املعدلة  أ��اب�املق��ح

  املنصف�شيخ�روحھ� -1

 )املتدخل��ص���للدفاع�عن�املق��ح(

�الت�اليف� �وتحمل �الضر�بة أداء

�مجدي� �نظام �وفق �واجب العامة

  .وعادل�ومنصف

�بضمان� �الكفيلة ��ليات �الدولة تضع

���� �واملسا�مة �الضر�بة، استخالص

�النمو� �ودفع �العامة، والر���الت�اليف

�والصعود� �و�جتماعي�ن �قتصادي�ن

  .الدو���للبالد

كما�تضع�البالد�ال��ت�بات�و�جراءات�

���� �التصرف �حسن �لضمان الكفيلة

املال�العمومي،�ومنع�الفساد�ومقاومة�

 . ال��ّرب�والغش�ا��بائي�ن

 

 

  كمال�بن�رمضان -2

 )املعوض�للمتدخل��ص���عند�ا��اجة(

 الفرجا�ي�دغمان -3

 �عمان�الف�ري  -4

 سم��ة�مر�� -5

 محمد�شفيق�زرق�ن -6

  أحمد�السا�� -7

 فت���اللطيف -8

 حطاب�ال���ا�ي -9

 الناصر�ال��ا����– 10

 ع���بالشر�فة�– 11

 شكري��ع�ش- 12

 نجالء�بور�ال�-13

 محمد�ا��امدي�-14

 محمد�قحب�ش�-15    
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  الفقرة�الثالثة�من�التوطئة: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  املولدي�الر�ا��

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

 

� ��عاليم�"�عو�ض �ع�� وتأس�سا

� �..." �سالم �بـ �التوطئة و�عب��ا�"من

�بتعاليم� �شعبنا �تمّسك عن

 ..."�سالم

  

  

 

و�عب��ا�عن�تمّسك�شعبنا�بتعاليم��سالم�"

�و�عتدال،� �بالتفّتح سمة
ّ
�امل� ومقاصده

�حقوق� �ومبادئ ���سانية �القيم وع��

�من� �واستل�اما �السامية، �ال�ونية ��سان

�أحقاب� ��عاقب �ع�� �ا��ضاري رصيدنا

�املس�ن��ة�تار  ��صالحية �حر�اتنا �ومن �خنا،

�العر�ية� ��و��نا �مقّومات �إ�� املس�ندة

�سالمية�وإ���الكسب�ا��ضاري���سا�ي،�

�امل�اسب� �من �شعبنا �حّققھ �بما وتمّس�ا

 "الوطنية،

  

  آسيا�النفا�ي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  الفصل��ول�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  أحمد�السا��

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  

  :إضافة�فقرة�إ���الفصل��ول 

 "ال�يجوز��عديل��ذا�الفصل"

  

  

  

  

 :الفصل��ول 

�سيادة،� �ذات ة،
ّ
�مستقل �حّرة، �دولة تو�س

�وا��م�ور�ة� �لغ��ا، �والعر�ية �دي��ا، �سالم

  .نظام�ا

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
  

  

  

  

  

  



  

  .ال�يجوز��عديل��ذا�الفصل
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  2الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  لب���ا��ر���

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  :2إضافة�فقرة�إ���الفصل�

 "�ذا�الفصلال�يجوز��عديل�"

  

  

  

 :2الفصل�

�املواطنة،� �ع�� �تقوم �مدنية، �دولة تو�س

 .وإرادة�الشعب،�وعلو�ة�القانون 

  .ال�يجوز��عديل��ذا�الفصل

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  23الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  عماد�ا��مامي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  :23الفصل�

�ا��اصة،� �ا��ياة �الدولة تح��

� �املراسالت�وحرمة �وسر�ة املسكن،

  .و�تصاالت�واملعطيات�ال��صية

�اختيار�مقر� ��� �ا��ر�ة �مواطن ل�ل

�الوطن� �داخل �التنقل �و�� إقامتھ

  .ولھ�ا��ق����مغادرتھ

  

  

  :23الفصل�

�وحرمة� �ا��اصة، �ا��ياة �الدولة تح��

�و�تصاالت� �املراسالت �وسر�ة املسكن،

  .واملعطيات�ال��صية

�ا ��� �ا��ر�ة �مواطن ختيار�مقر�إقامتھ�ل�ل

���� �ا��ق �ولھ �الوطن �داخل �التنقل و��

  .مغادرتھ

  فر�دة�العبيدي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  30الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  املق��حأ��اب�

  مق��ح�التعديل

  حسناء�مرسيط

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  :30الفصل�

�والتعب��� �والفكر �الرأي حر�ة

  .و�عالم�وال�شر�مضمونة

ال�يجوز�ممارسة�رقابة�مسبقة�ع���

  .�ذه�ا��ر�ات

  

 

 

  :30الفصل�

والفكر�والتعب���و�عالم�وال�شر�حر�ة�الرأي�

  .مضمونة

��ذه� �ع�� �مسبقة �رقابة �ممارسة �يجوز ال

  .ا��ر�ات

  

  سل���م��وك

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  31الفصل�: املق��حالنص�موضوع�

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  حسنلء�مرسيط

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  

  :31الفصل�

��عالم� ��� �ا��ق �الدولة تضمن

  .وا��ق����النفاذ�إ���املعلومة

  

  

  

  :31الفصل�

� ��� �ا��ق �الدولة ����تضمن �وا��ق �عالم

  .النفاذ�إ���املعلومة

  

  سل���م��وك

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  34الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  التعديلعرض�مق��ح�  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  أحمد�السا��

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  :34الفصل�

�والنقابات� ��حزاب �ت�و�ن حر�ة

  .وا��معيات�مضمونة

�والنقابات� ��حزاب تل��م

��ساسية� �أنظم��ا ��� وا��معيات

�الدستور� �بأح�ام �أ�شط��ا و��

� �ونبذ�والقانون �املالية و�الشفافية

 .العنف

  

  

  

  :34الفصل�

حر�ة�ت�و�ن��حزاب�والنقابات�وا��معيات�

  .مضمونة

���� �وا��معيات �والنقابات ��حزاب تل��م

�بأح�ام� �أ�شط��ا �و�� ��ساسية أنظم��ا

�ونبذ� �املالية �و�الشفافية �والقانون الدستور

 .العنف

  

  سل���م��وك

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  36الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  لب���ا��ر���

�ص���للدفاع�عن�املتدخل�(

  )املق��ح

  

  

  :36الفصل�

حر�ة��جتماع�والتظا�ر�السلميـ�ن�

 .مضمونة

  

  

  

  :36الفصل�

�السلميـ�ن� �والتظا�ر ��جتماع حر�ة

 .مضمونة

  

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  40الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  عبد�الرزاق�ا��لو��

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

  :40الفصل�

�يمكن� �وال �مضمون، �امللكية حق

�ا��االت� ��� �إال �منھ النيل

  .و�الضمانات�ال���يضبط�ا�القانون 

 .امللكية�الفكر�ة�مضمونة

  

  

  

  :40الفصل�

�منھ� �النيل �وال�يمكن �مضمون، �امللكية حق

�يضبط�ا� �ال�� �و�الضمانات �ا��االت ��� إال

  .القانون 

 .امللكية�الفكر�ة�مضمونة

  

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  48الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  فر�دي�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

 :كما�ي���48إعادة�صياغة�الفصل�

�املتعلقة�� �الضوابط �القانون يحّدد

���ذا� �املضمونة �وا��ر�ات با��قوق

وممارس��ا�بما�ال�ينال�من��الدستور 

�الضوابط�. جو�ر�ا ��ذه وال�توضع

�مدنية� �دولة �تقتض��ا �لضرورة إال

�حقوق� �حماية �و��دف ديمقراطية

�العام،� ��من �ملقتضيات �أو الغ��،

�ال��ة� �أو �الوط��، �الدفاع أو

�وذلك� �العامة، ��داب �أو العامة،

��ذه� �ب�ن �التناسب �اح��ام مع

�وموجبا��ا وتتكفل�. الضوابط

�يئات�القضائية�بحماية�ا��قوق�ال

 .وا��ر�ات�من�أي�ان��اك

�من� �ينال �أن ��عديل �ألي �يجوز ال

مك�سبات�حقوق���سان�وحر�اتھ�

  .املضمونة�����ذا�الدستور 

  

 

 

 

 :48 الفصل

يحّدد�القانون�الضوابط�املتعلقة�با��قوق��

� ���ذا �املضمونة �الدستور وا��ر�ات

�جو�ر�ا �من �ينال �ال �بما �وال . وممارس��ا

�تقتض��ا� �إال�لضرورة �الضوابط ��ذه توضع

�حماية� �و��دف �ديمقراطية �مدنية دولة

حقوق�الغ��،�أو�ملقتضيات��من�العام،�أو�

�أو� �العامة، �ال��ة �أو �الوط��، الدفاع

�التناسب� �اح��ام �مع �وذلك �العامة، �داب

�وموجبا��ا �الضوابط ��ذه وتتكفل�. ب�ن

�ا��قوق� �بحماية �القضائية ال�يئات

 .من�أي�ان��اك�وا��ر�ات

ال�يجوز�ألي��عديل�أن�ينال�من�مك�سبات�

��ذا� ��� �املضمونة �وحر�اتھ ���سان حقوق

  .الدستور 

  

  سل���م��وك

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  73الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  لطيفة�ا��با���

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

�الفصل� �من �الثانية �الفقرة �عديل

  :التا��ع���النحو��73

�تقديم�" �يوم �امل���� ��� �ش��ط

�العمر� �من �بالغا �ي�ون �أن تر��ھ

��قل �ع�� �سنة �وثالث�ن . خمسا

�غ��� ����سية �حامال ��ان وإذا

�يقدم� �فإنھ �التو�سية ا���سية

�بالتخ��� ضمن�ملف�تر��ھ��ع�دا

عن�ا���سية��خرى�عند�التصر�ح�

  ".بانتخابھ�رئ�سا�ل��م�ور�ة

  

  

  

  : 73الفصل�

�ملنص �ل�ل�ال���� �حق �ا��م�ور�ة �رئ�س ب

�منذ� �ا���سية �تو���� �ناخب �أو ناخبة

  .الوالدة،�دينھ��سالم

�أن� �تر��ھ �تقديم �يوم �امل���� ��� �ش��ط

�سنة� �وثالث�ن �العمر�خمسا �من �بالغا ي�ون

��قل �غ���. ع�� ����سية �حامال ��ان وإذا

ا���سية�التو�سية�فإنھ�يقدم�ضمن�ملف�

خرى�تر��ھ��ع�دا�بالتخ���عن�ا���سية�� 

  .عند�التصر�ح�بانتخابھ�رئ�سا�ل��م�ور�ة

�من� �عدد �قبل �من �امل���� �تزكية �ش��ط

�رؤساء� �أو �الشعب �نواب �مجلس أعضاء

�أو� �املنتخبة �املحلية �ا��ماعات مجالس

الناخب�ن�املرسم�ن�حسبما�يضبطھ�القانون�

  .�نتخا�ي

  

  عماد�ا��مامي

املعوض�للمتدخل��ص���عند�(

  )ا��اجة
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  74الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

  الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�التعديل  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  فر�دة�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  

  

 إضافة�: 74الفصل�

: 74فقرة�أخ��ة�إ���الفصل�

�أن�" ��عديل �ألي �يجوز ال

�الدورات� �عدد �من ينال

 ".الرئاسية�ومدد�ا�بالز�ادة

 العبارات�� إضافة

� �حالة�"التالية و��

�املدة� ��عت���تلك �ستقالة

��املة �رئاسية �آخر�" مدة ��

�الفصل� �من ��خ��ة الفقرة

74. 

  

  : 74الفصل�

�ا��م�ور�ة �رئ�س �أعوام�ي�تخب �خمسة خالل� ملدة

�عاما� �انتخابا �الرئاسية �املدة �من ��خ��ة �الست�ن �يام

�املطلقة� �و�األغلبية �وشفافا �نز��ا �سر�ا �مباشرا حرا

  .لألصوات�املصرح���ا

و���صورة�عدم�حصول�أي�من�امل���ِ��ن�ع����غلبية�

�خالل� �ثانية �دورة �تنظم ��و��، �الدورة ��� املطلقة

لإلعالن�عن�النتائج�ال��ائية�للدورة���سبوع�ن�التالي�ن

�ان�املحرزان�ع���
ّ

�و��،�و�تقدم�للدورة�الثانية�امل���

  .أك���عدد�من��صوات����الدورة��و��

�تو���أحد�امل���ِ��ن����الدورة��و��،�أو�حدث�لھ� إذا

ما�ع�ق�ري�يمنعھ�من��ستمرار،��عاد�فتح�باب�ال�����

��نتخابية �املواعيد �جديد�وتحديد �ا���ب�. من وإذا

أحد�امل����ْ�ن�لدورة��عادة�أو�تو���أو�حدث�لھ�ما�ع�

ھ�امل�����التا���من�حيث�عدد��صوات�
ّ
آخر�يحّل�محل

  .املتحصل�عل��ا����الدورة��و��

�خطر� ��س�ب �موعده ��� ��نتخاب �إجراء ��عذر وإذا

  . دا�م،�فإن�املدة�الرئاسية�تمدد�بقانون 

� �رئاسة �تو�� �يجوز �دورت�ن�وال �من �ألك�� ا��م�ور�ة

�منفصلت�ن �أو �متصلت�ن ��ستقالة�.�املت�ن، �حالة و��

  .�عت���تلك�املدة�مدة�رئاسية��املة

ال�يجوز�ألي��عديل�أن�ينال�من�عدد�الدورات�الرئاسية�

  .ومدد�ا�بالز�ادة

  لب���ا��ر���

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  76الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  فر�دة�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

 و���من�الفصل��عديل�الفقرة��

  :كما�ي���76

�الدولة�" �تمثيل �ا��م�ور�ة �رئ�س يتو��

���� �العامة �السياسات �بضبط و�ختص

�ا��ارجية� �والعالقات �الدفاع مجاالت

�الدولة� �بحماية �املتعلق �القومي و�من

�الداخلية� �ال��ديدات �من �الوط�� وال��اب

�رئ�س� �اس�شارة ��عد �وذلك وا��ارجية

  ".ا���ومة

 � �عبارة ���"بـ" صورة���"�غي��

 .���76املطة��و���من�الفصل�" ا��االت

 الفصل�� �من ��و�� �املطة �عديل

 : كما�ي���76

حّل�مجلس�نواب�الشعب����ا��االت��- "

ال���ينّص�عل��ا�الدستور،�وال�يجوز�حّل�

املجلس�خالل��ش�ر�الستة�ال���ت���نيل�

أول�ح�ومة�ثقة�املجلس��عد��نتخابات�

�ش�ر�الستة��خ��ة�ال�شر�عية�أو�خالل�

  ".من�املدة�الرئاسية�أو�املدة�النيابية

 عديل�املطة�الثانية�من�الفصل��

 :كما�ي���76

�و�د����- " �القومي ��من �مجلس رئاسة

�مجلس� �ورئ�س �ا���ومة �رئ�س إليھ

  "نواب�الشعب

  : 76الفصل�

�الدولة� �تمثيل �ا��م�ور�ة �رئ�س يتو��

���� �العامة �السياسات �بضبط و�ختص

� �ا��ارجية�مجاالت �والعالقات الدفاع

�الدولة� �بحماية �املتعلق �القومي و�من

وال��اب�الوط���من�ال��ديدات�الداخلية�

�رئ�س� �اس�شارة ��عد �وذلك وا��ارجية

  .ا���ومة

�
ّ
  :كما�يتو�

�ا��االت��- حّل�مجلس�نواب�الشعب���

ال���ينّص�عل��ا�الدستور،�وال�يجوز�حّل�

�ت�� �ال�� �الستة ��ش�ر �خالل �املجلس

��عد� �املجلس �ثقة �ح�ومة �أول نيل

��ش�ر� �خالل �أو �ال�شر�عية �نتخابات

الستة��خ��ة�من�املدة�الرئاسية�أو�املدة�

  النيابية،

رئاسة�مجلس��من�القومي�و�د��� -

�مجلس� �ورئ�س �ا���ومة �رئ�س إليھ

 ،نواب�الشعب

  القيادة�العليا�للقوات�املس��ة،� -

��عد� - �السلم �وإبرام �ا��رب إعالن

�بأغلبية��موافقة �الشعب �نواب مجلس

�قوات� �وإرسال �أعضائھ، �أخماس ثالثة

إ���ا��ارج�بموافقة�رئ�����مجلس�نواب�

�ينعقد� �أن �ع�� �وا���ومة، الشعب

�ال� �أجل �خالل ��مر ��� �للبت املجلس

  يتجاوز�ست�ن�يوما،�

�ا��الة� - �تحتم�ا �التداب���ال�� اتخاذ

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�ست�نائية،�و�عالن�ع��ا�طبق�الفصل�

79،  

�و�ذن��املصادقة - �املعا�دات ع��

 ب�شر�ا،

  إسناد��وسمة، -

  .العفو�ا��اص -

  



239  

  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  77الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�  عرض�مق��ح�التعديل  املق��حأ��اب�

  التعديل

  فر�دة�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 و����� �ا��ملة �عديل

� �الفصل �ي���77من : كما

�ا��م�ور�ة�" �رئ�س يتو��

 ..."بأوامر�رئاسية�

 الثالثة�� �املطة �عديل

 :كما�ي���77من�الفصل�

" - ���� �و�عفاءات التعي�نات

�العسكر�ة� �العليا الوظائف

�واملتعلقة� والدبلوماسية

�اس�شارة� ��عد �القومي باألمن

�ا���ومة وتضبط�. رئ�س

�العليا� �الوظائف �ذه

 "بقانون 

 خ��ة��� �املطة �عديل

 :كما�ي���77من�الفصل�

�البنك��- " �محافظ �عي�ن

�رئ�س� �من �باق��اح املركزي

�مصادقة� �و�عد ا���ومة،

�ألعضاء��غل �املطلقة بية

�الشعب �نواب و�تم�. مجلس

�أو� �الطر�قة �بنفس إعفاؤه

�أعضاء� �ثلث �من بطلب

�الشعب� �نواب مجلس

�املطلقة� ��غلبية ومصادقة

  ".من��عضاء

 : 77الفصل�

  :يتو���رئ�س�ا��م�ور�ة�بأوامر�رئاسية

 �عي�ن�مف���ا��م�ور�ة�التو�سية�وإعفاءه، -

- � �الوظائف ��� �و�عفاءات العليا�التعي�نات

�القومي� �باألمن �واملتعلقة �والدبلوماسية العسكر�ة

�ا���ومة �رئ�س �اس�شارة ��ذه�. �عد وتضبط

 ،الوظائف�العليا�بقانون 

�العليا� - �الوظائف ��� �و�عفاءات التعي�نات

�القومي �باألمن �واملتعلقة �والدبلوماسية . العسكر�ة

�ال��نة� �اع��اض �عدم �التعي�نات ��� و�ش��ط

� ��� �املعنية �يوماالنيابية �عشر�ن �يتجاوز �ال . أجل

  .وتضبط��ذه�الوظائف�العليا�بقانون 

�من� - �باق��اح �املركزي �البنك �محافظ �عي�ن

�املطلقة� ��غلبية �مصادقة �و�عد �ا���ومة، رئ�س

�مجلس�نواب�الشعب و�تم�إعفاؤه�بنفس�. ألعضاء

�نواب� �مجلس �أعضاء �ثلث �من �أو�بطلب الطر�قة

 .عضاءالشعب�ومصادقة��غلبية�املطلقة�من�� 

  

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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إقرار�الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  عماد�ا��مامي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 و����� �الفقرة �عديل

 :كما�ي���79من�الفصل�

�حالة�" ��� �ا��م�ور�ة لرئ�س

خطر�دا�م�م�دد�لكيان�الوطن�

�استقالل�ا،� �أو �البالد �أمن أو

�العادي� �الس�� �معھ يتعذر

�يتخذ� �أن �الدولة، لدواليب

�تحتم�ا �ال�� تلك��التداب��

��عد� �وذلك ��ست�نائية، ا��الة

�ا���ومة� �رئ�س اس�شارة

�الشعب� �نواب �مجلس ورئ�س

�املحكمة� �رئ�س وإعالم

الدستور�ة،�وُ�عِلُن�عن�التداب���

  ".���بيان�إ���الشعب

  

  : 79الفصل�

�خطر�دا�م� �حالة ��� �ا��م�ور�ة لرئ�س

�أو� �البالد �أمن �أو �الوطن �لكيان م�دد

�ا �الس�� �معھ �يتعذر لعادي�استقالل�ا،

�التداب���ال��� �يتخذ �أن �الدولة، لدواليب

�وذلك� ��ست�نائية، �ا��الة �تلك تحتم�ا

�ورئ�س� �ا���ومة �رئ�س �اس�شارة �عد

�رئ�س� �وإعالم �الشعب �نواب مجلس

املحكمة�الدستور�ة،�وُ�عِلُن�عن�التداب���

  .���بيان�إ���الشعب

�تأم�ن� �التداب���إ�� ��ذه ���دف �أن و�جب

� �الس���العادي ����عودة �الدولة لدواليب

�نواب� �مجلس �و�عت�� ��جال، أقرب

الشعب����حالة�ا�عقاد�دائم�طيلة��ذه�

�لرئ�س�. الف��ة �ال�يجوز �ا��الة ��ذه و��

�الشعب� �نواب �مجلس �حل ا��م�ور�ة

�ضد� �لوم �الئحة �تقديم �يجوز �ال كما

  .ا���ومة

��ذه� و�عد�مرور�ثالث�ن�يوما�ع���سر�ان

�� �ذلك، ��عد �وقت ��ل �و�� ع�د�التداب��،

إ���املحكمة�الدستور�ة�بطلب�من�رئ�س�

�من� �ثالث�ن �أو �الشعب �نواب مجلس

�ا��الة� �استمرار ��� �البتُّ أعضائھ

�عدمھ �من �املحكمة�. �ست�نائية وتصرح

�خمسة� �أقصاه �أجل ��� �عالنية بقرار�ا

  . عشر�يوما

�بزوال� �التداب�� �بتلك �العمل وُ�ن��

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و�وجھ�رئ�س�ا��م�ور�ة�بيانا����. أسبا��ا

  .���الشعبذلك�إ

  

241  

  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�
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إقرار�الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  عبد�الرزاق�ا��لو��

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 كما�ي����80عديل�الفصل�:  

�و�أذن� �القوان�ن �ا��م�ور�ة �رئ�س يختم

�ل��م�ور�ة� �الرس�� �بالرائد ب�شر�ا

التو�سية����أجل�ال�يتجاوز�خمسة�عشر�

�املحكمة� �من �إليھ �بلوغ�ا �تار�خ �من يوما

  .الدستور�ة

�الدستور�ة،� �القوان�ن �مشار�ع باست�ناء

�أجل� �أثناء �ا��ق، �ا��م�ور�ة لرئ�س

عشرة�أيام�من�بلوغ�مشروع�القانون�إليھ�

�رد� ��� �الشعب �نواب �مجلس �رئ�س من

�للتداول� �املجلس �إ�� �التعليل �مع املشروع

�مشار�ع�. ثانية �ع�� �املصادقة وت�ون

�املطلقة� �باألغلبية �العادية القوان�ن

�و  �املجلس �أخماس�ألعضاء �ثالثة �أغلبية

��ساسية �القوان�ن �مشار�ع �ع�� . أعضائھ

وإذا�تمت�املصادقة�فإن�رئ�س�ا��م�ور�ة�

�ال�يتجاوز� �أجل ��� �ب�شره، �و�أذن يختمھ،

�من� �إليھ �بلوغھ �من �يوما �عشر خمسة

  . املحكمة�الدستور�ة

  :80الفصل�

�ا��م�ور�ة�القوان�ن�و�أذن� يختم�رئ�س

�ل��م�ور  �الرس�� �بالرائد �ة�ب�شر�ا

�خمسة� �يتجاوز �ال �أجل ��� التو�سية

�من� �إليھ �بلوغ�ا �تار�خ �من عشر�يوما

  .املحكمة�الدستور�ة

�الدستور�ة،� �القوان�ن �مشار�ع باست�ناء

�أجل� �أثناء �ا��ق، �ا��م�ور�ة لرئ�س

�القانون� �مشروع �بلوغ �من �أيام عشرة

إليھ�من�رئ�س�مجلس�نواب�الشعب����

�املجلس� �إ�� �التعليل �مع �املشروع رد

�ثانيةللتدا �ع���. ول �املصادقة وت�ون

�باألغلبية� �العادية �القوان�ن مشار�ع

املطلقة�ألعضاء�املجلس�و�أغلبية�ثالثة�

�القوان�ن� �مشار�ع �ع�� �أعضائھ أخماس

�فإن�. �ساسية �املصادقة �تمت وإذا

رئ�س�ا��م�ور�ة�يختمھ،�و�أذن�ب�شره،�

���أجل�ال�يتجاوز�خمسة�عشر�يوما�من�

 . الدستور�ةبلوغھ�إليھ�من�املحكمة�

  

  إقبال�املصدع

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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صورة�إقرار��الصيغة�ا��ديدة�للنص���  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  فر�دة�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 

 

 ���� �الوارد �الفاصل حذف

�عد��81الفقرة��و���من�الفصل�

 ".غ���املخالفة�للدستور "عبارة�

  

  : 81الفصل�

��عرض� �أن �است�نائيا، �ا��م�ور�ة، لرئ�س

�املتعلقة� �القوان�ن �مشار�ع ��ستفتاء ع��

� �با��ر�ات�باملوافقة �أو �املعا�دات، ع��

�ال��صية،� �أو�باألحوال ���سان، وحقوق

�نواب� �مجلس �قبل �من �عل��ا واملصادق

�ع��� �بناء �للدستور �وغ���املخالفة الشعب

�الدستور�ة �املحكمة �العرض�. قرار و�عت��

  .ع����ستفتاء�تخليا�عن�حق�الرد

�املشروع� �قبول �إ�� ��ستفتاء �أف��� وإذا

يختمھ�و�أذن�ب�شره��فإن�رئ�س�ا��م�ور�ة

�من� �عشر�يوما �خمسة �يتجاوز �ال �أجل ��

  .تار�خ��عالن�عن�نتائج��ستفتاء

�إجراء� �صيغ ��نتخا�ي �القانون و�ضبط

  .�ستفتاء�و�عالن�عن�نتائجھ

  

  بدر�الدين�عبد�ال�ا��

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�التعديل  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  ال�����عتيق

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

  

 عبارة�� �عو�ض

��ول " �املر�� " ت�ليف

 : 88الفصل�

�يختار�م� �دولة �وكتاب �ووزراء �رئ�س �من �ا���ومة تت�ون

�بال�سبة� �ا��م�ور�ة �رئ�س �مع �و�ال�شاور �ا���ومة رئ�س

  دليلة�الببة  .ا��ارجية�والدفاع�لوزار�ْي 



املعوض�للمتدخل�(

  )�ص���عند�ا��اجة

��ول "بـ ���" الت�ليف

الفقرة�الرا�عة�من�الفصل�

88،  

 � لنيل�"�عو�ض

�" الثقة �الفقرة من����5

� �ثقة�"بـ�88الفصل لنيل

�املطلقة� �باألغلبية املجلس

 ".ألعضائھ

  

���أجل�أسبوع�من��عالن�عن�النتائج�ال��ائية�لالنتخابات،�

ي�لف�رئ�س�ا��م�ور�ة،�مر���ا��زب�أو��ئتالف��نتخا�ي�

املتحصل�ع���أك���عدد�من�املقاعد�بمجلس�نواب�الشعب،�

�واحدة �مرة �ش�ر�يجدد �خالل �ا���ومة �صورة�. بت�و�ن و��

��عتمد �املقاعد �عدد ��� ��صوات��ال�ساوي �عدد للت�ليف

  .املتحصل�عل��ا

�حالة� �ا���ومة،�أو��� عند�تجاوز��جل�املحدد�دون�ت�و�ن

عدم�ا��صول�ع���ثقة�مجلس�نواب�الشعب،�يقوم�رئ�س�

ا��م�ور�ة����أجل�عشرة�أيام�بإجراء�مشاورات�مع��حزاب�

��قدر�من� �ال��صية �لت�ليف �النيابية �والكتل و�ئتالفات

  .���أجل�أقصاه�ش�ر�أجل�ت�و�ن�ح�ومة

،�ولم�يمنح�أعضاء�الت�ليف��ول إذا�مرت�أر�عة�أش�ر�ع���

�ا��م�ور�ة� �لرئ�س �ل���ومة، �الثقة �الشعب �نواب مجلس

�انتخابات� �إ�� �والدعوة �الشعب �نواب �مجلس �حل ��� ا��ق

�شر�عية�جديدة����أجل�أدناه�خمسة�وأر�عون�يوما�وأقصاه�

  .�سعون�يوما

� �برنامج �موجز �ا���ومة �نواب��عرض �مجلس �ع�� عمل�ا

� �ألعضائھالشعب �املطلقة �باألغلبية �املجلس �ثقة عند��.لنيل

�فورا� �ا��م�ور�ة �رئ�س �يتو�� �املجلس �ثقة �ا���ومة نيل

  .�سمية�رئ�س�ا���ومة�وأعضا��ا

�ا��م�ور�ة� �رئ�س �أمام �وأعضاؤ�ا �ا���ومة �رئ�س يؤدي

  : اليم�ن�التالية

"������ �بإخالص �أعمل �أن �العظيم �با� �وأن�أقسم تو�س

�أل��م� �وأن �مصا���ا �أر�� �وأن �و�شر�ع�ا �دستور�ا أح��م

  ".بالوالء�ل�ا
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الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  فر�دة�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  :91الفصل�  

  :يختص�رئ�س�ا���ومة�بـــــ



�العبارات�   )عن�املق��ح إضافة

� �املطة �آخر ��� من��2التالية

� �بال�شاور�: "91الفصل وذلك

��علق� �إذا �ا��م�ور�ة �رئ�س مع

�وز�ر� �أو �ا��ارجية �بوز�ر �مر

 ".الدفاع

 � �املطة من���3عديل

  :كما�ي���91الفصل�

�حذف�" �أو ��عديل �أو إحداث

املؤسسات�وامل�شآت�العمومية�

�وضبط� ��دار�ة واملصا��

��عد� �وصالحيا��ا اختصاصا��ا

�الوزراء،� �مجلس مداولة

�رئاسة� �إ�� �الراجعة باست�ناء

�أو� �إحدا��ا �في�ون ا��م�ور�ة

�من� �باق��اح �أو�حذف�ا �عديل�ا

  ".ور�ةرئ�س�ا��م�

  

�وكتابات� - �الوزارات �وحذف �و�عديل إحداث

الدولة�وضبط�اختصاصا��ا�وصالحيا��ا��عد�مداولة�

  مجلس�الوزراء،

إقالة�عضو�أو�أك���من�أعضاء�ا���ومة�أو�البت� -

� �استقالتھ، �ا��م�ور�ة��� �رئ�س �مع �بال�شاور وذلك

  ،أو�وز�ر�الدفاعإذا��علق��مر�بوز�ر�ا��ارجية�

إحداث�أو��عديل�أو�حذف�املؤسسات�وامل�شآت� -

�اختصاصا��ا� �وضبط ��دار�ة �واملصا�� العمومية

�باست�ناء� �الوزراء، �مجلس �مداولة ��عد وصالحيا��ا

�أو� �إحدا��ا �في�ون �ا��م�ور�ة �رئاسة �إ�� الراجعة

 �عديل�ا�أو�حذف�ا�باق��اح�من�رئ�س�ا��م�ور�ة،

و�عفاءات����الوظائف�املدنية��التعي�ناتإجراء� -

 وتضبط�الوظائف�املدنية�العليا�بقانون،. العليا

�بالقرارات� �ا��م�ور�ة �رئ�س �ا���ومة �رئ�س و�علم

  .املتخذة����إطار�اختصاصاتھ�املذ�ورة

يتصرف�رئ�س�ا���ومة�����دارة،�و���م��تفاقيات�

 .الدولية�ذات�الصبغة�الفنية

و�مكن�لرئ�س�. لقوان�نو�س�ر�ا���ومة�ع���تنفيذ�ا

 .ا���ومة�أن�يفوض��عض�صالحياتھ�للوزراء

إذا��عذر�ع���رئ�س�ا���ومة�ممارسة�م�امھ�بصفة�

  .وقتية،�يفوض�سلطاتھ�إ���أحد�الوزراء

  ال�����عتيق

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�التعديل  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  فر�دة�العبيدي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

  

 العبارات�� إضافة

� �الفصل�"التالية �أح�ام طبق

88 "���� �الفقرة من��2آخر

 .96الفصل�

  

  : 96الفصل�

��عد� �ا���ومة، �ضد �لوم �الئحة �ع�� �التصو�ت يمكن

طلب�معلل�يقدم�لرئ�س�مجلس�نواب�الشعب�من�ثلث�

وال�يقع�التصو�ت�ع���الئحة�اللوم�. �عضاء�ع����قل

إال��عد�مرور�خمسة�عشر�يوما�ع���إيداع�ا�لدى�رئاسة�

  .املجلس

��غلبية� �موافقة �ا���ومة �من �الثقة �ل��ب و�ش��ط

�بديل� �مر�� �وتقديم �املجلس، �أعضاء �من املطلقة

�نفس� ��� �ترشيحھ �ع�� �ُيصاَدق �ا���ومة لرئ�س

�ا��م�ور�ة� �رئ�س �قبل �من �ت�ليفھ �و�تّم التصو�ت،

  .88طبق�أح�ام�الفصل�بت�و�ن�ح�ومة�

�أن� �ال�يمكن �املذ�ورة، ��غلبية �تحقق �عدم �صورة ��

الئحة�اللوم�مجددا�ضد�ا���ومة�إال��عد�ُم����تقدم�

  .ستة�أش�ر

�أحد� �من �الثقة ���ب �الشعب �نواب �ملجلس يمكن

أعضاء�ا���ومة��عد�طلب�معلل�يقدم�لرئ�س�املجلس�

�التصو�ت� �يتم �أن �ع�� ��قل، �ع�� ��عضاء �ثلث من

  .ع�����ب�الثقة�باألغلبية�املطلقة

  

  سل���م��وك

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )ا��اجةعند�
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  مق��ح�إضافة�فصل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق

  �97عد�الفصل�: السلطة�التنفيذية������موقع�الفصل�املق��ح: الباب

  صيغة�الفصل�املق��ح  أ��اب�املق��ح

  إقبال�املصدع

املتدخل��ص���للدفاع�عن�(

  )املق��ح

  :97إضافة�الفصل�التا����عد�الفصل�

"���� �الثقة �ع�� �التصو�ت �الشعب �نواب �مجلس �من �يطلب �أن �ا��م�ور�ة لرئ�س

�و�تم� �الرئاسية، �املدة ��امل ��ك���خالل �ع�� �مرت�ن �ل�شاط�ا، �ا���ومة مواصلة

التصو�ت�باألغلبية�املطلقة�ألعضاء�مجلس�نواب�الشعب،�فإن�لم�يجدد�املجلس�

��� �ال��صية��الثقة �ا��م�ور�ة �رئ�س �ي�لف �وعندئذ �مستقيلة، �اعت��ت ا���ومة

  أحمد�السا��

املعوض�للمتدخل��ص���(



�قدر�لت�و�ن�ح�ومة����أجل�أقصاه�ثالثون�يوما�طبقا�للفقرات��و���وا��امسة�  )�اجةعند�ا�

  .88والسادسة�من�الفصل�

عند�تجاوز��جل�املحدد�دون�ت�و�ن�ا���ومة،�أو����حالة�عدم�ا��صول�ع���ثقة�

� �لرئ�س �الشعب، �نواب �الشعب�مجلس �نواب �مجلس �حل ��� �ا��ق ا��م�ور�ة

�يوما� �وأر�عون �خمسة �أدناه �أجل ��� �ألوا��ا �سابقة ��شر�عية �انتخابات �إ�� والدعوة

  .وأقصاه��سعون�يوما

�ا��م�ور�ة� ��عت���رئ�س �املّرت�ن، ��� �ا���ومة، ��� �الثقة �املجلس �تجديد �حالة و��

  ".مستقيال
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  109الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

  الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�التعديل  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  عبد�الرزاق�ا��لو��

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 

 � �الفقرة من���2عديل

ي��كب�: "كما�ي���109الفصل�

�ال�يا�ل� ��ذه �من ��ي�ل �ل

�أغل��م� �قضاة �من �ثلثيھ ��

�معّينون� �و�قّي��م منتخبون

�املتبّقي� �الثلث �و�� بالصفة،

�من� �القضاة �غ�� من

�ذوي� �من �ن
ّ
املستقل

�ت�ون� �أن �ع�� �ختصاص،

�ال�يا�ل� ��ذه �أعضاء أغلبية

 ".من�املنتخب�ن

  

  

  :109الفصل�

���� ��يا�ل �أر�عة �من �للقضاء ��ع�� �املجلس يت�ّون

��داري،� �القضاء �ومجلس �العد��، �القضاء مجلس

  .ومجلس�القضاء�املا��،�و�يئة�املجالس�القضائية

�قضاة� �من �ثلثيھ ��� �ال�يا�ل ��ذه �من ��ي�ل ��ل ي��كب

�الثلث� �و�� �بالصفة، �معّينون �و�قّي��م �منتخبون أغل��م

� �غ�� �من �ذوي�املتبّقي �من �ن
ّ
�املستقل �من القضاة

�ختصاص،�ع���أن�ت�ون�أغلبية�أعضاء��ذه�ال�يا�ل�

  .من�املنتخب�ن

�ب�ن� �من �لھ �رئ�سا �للقضاء ��ع�� �املجلس ي�تخب

  .أعضائھ�من�القضاة��ع���رتبة

يضبط�القانون�اختصاص��ل��ي�ل�من��ذه�ال�يا�ل�

  أحمد�السا��

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة

  

  

  

  

  

  

  



  .ھ�ر�عة،�وتركي�تھ،�وتنظيمھ،�و�جراءات�املتبعة�أمام  
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  112الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

مق��ح��الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار   عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  ال�����عتيق

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

  

 عديل�الفقرة�الثانية��

  : كما�ي���112من�الفصل�

�من�" �جزء �العمومية النيابة

�و�شمل�ا� �العد��، القضاء

�لھ� �املكفولة الضمانات

�قضاة�. بالدستور  و�مارس

�م�ام�م� �العمومية النيابة

�إطار� �و�� �بالقانون املقررة

�ل���ومة� �ا��زائية السياسة

طبق��جراءات�ال���يضبط�ا�

 ".القانون 

  

  

  :112الفصل�

�ومحاكم� ��عقيب، �محكمة �من �العد�� �القضاء يت�ون

  .درجة�ثانية،�ومحاكم�درجة�أو��

�و�شمل�ا� �العد��، �القضاء �من �جزء �العمومية النيابة

�بالدستور  �لھ �املكفولة �قضاة�. الضمانات و�مارس

�م� �العمومية �إطار�النيابة �و�� �بالقانون �املقررة ام�م

�ال��� ��جراءات �طبق �ل���ومة �ا��زائية السياسة

  .يضبط�ا�القانون 

�عّد�محكمة�التعقيب�تقر�را�سنو�ا�تحيلھ�إ����ل�من��

�الشعب،� �نواب �مجلس �ورئ�س �ا��م�ور�ة، رئ�س

�للقضاء،� ��ع�� �املجلس �ورئ�س �ا���ومة، ورئ�س

  .و�تم��شره

�القض �تنظيم �القانون �العد��،�يضبط اء

�والنظام� �لديھ، �املتبعة �و�جراءات واختصاصاتھ،

  .�سا����ا��اص�بقضاتھ

  

  دليلة�الببة

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  115الفصل��:النص�موضوع�املق��ح

  الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�التعديل  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  لطيفة�ا��با���

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 � �الفصل ��115عديل

  : كما�ي��

��يئة�" �الدستور�ة املحكمة

�من� ب
ّ

�ت��ك �مستقلة قضائية

�ذوي� �من �عضوا �عشر اث��

� �ثالثة �من�الكفاءة، أر�اع�م

�الذين� �القانون ��� املختص�ن

�عشر�ن� �عن �خ����م �تقل ال

  .سنة

�رئ�س� �من ��ل �ع�ن

�نواب� �ومجلس ا��م�ور�ة،

��ع��� �واملجلس الشعب،

�ع��� �أعضاء، �أر�عة للقضاء،

�من� �أر�اع�م �ثالثة �ي�ون أن

و��ون�. املختص�ن����القانون 

�مّد��ا� �واحدة �لف��ة التعي�ن

  .�سع�سنوات

� �أعضاء �ثلث املحكمة�يجّدد

�ثالث� ��ّل الدستور�ة

�الشغور� �و�سّد سنوات،

�املحكمة� �تركيبة ��� ا��اصل

�عند� �املعتمدة بالطر�قة

�ج�ة� �مراعاة �مع ت�و���ا

  .التعي�ن�و�ختصاص

�من� �املحكمة �أعضاء ي�تخب

�من� �لھ �ونائبا �رئ�سا بي��م

  ". املختص�ن����القانون 

  

  

  :115الفصل�

�قضائية�مستقلة� ��يئة �الدستور�ة �من�املحكمة ب
ّ

ت��ك

�من� �أر�اع�م �ثالثة �الكفاءة، �ذوي �من �عشر�عضوا اث��

املختص�ن����القانون�الذين�ال�تقل�خ����م�عن�عشر�ن�

  .سنة

�ع�ن��ل�من�رئ�س�ا��م�ور�ة،�ومجلس�نواب�الشعب،�

�ي�ون� �أن �ع�� �أعضاء، �أر�عة �للقضاء، ��ع�� واملجلس

و��ون�التعي�ن�. ثالثة�أر�اع�م�من�املختص�ن����القانون 

  .لف��ة�واحدة�مّد��ا��سع�سنوات

�ثالث� ��ّل �الدستور�ة �املحكمة �أعضاء �ثلث يجّدد

�املحكمة� �تركيبة ��� �ا��اصل �الشغور �و�سّد سنوات،

بالطر�قة�املعتمدة�عند�ت�و���ا�مع�مراعاة�ج�ة�التعي�ن�

  .و�ختصاص

�من� �لھ �ونائبا �رئ�سا �بي��م �من �املحكمة �أعضاء ي�تخب

  .املختص�ن����القانون 

  الرزاق�ا��لو��عبد�

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  117الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

مق��ح�الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  لطيفة�ا��با���

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 عديل� � كما��117الفصل

  : ي��

�دون� �الدستور�ة �املحكمة تختص

  :سوا�ا�بمراقبة�دستور�ة

- 

�طلب�من� �القوان�ن�بناء�ع�� شار�ع

رئ�س�ا��م�ور�ة�أو�رئ�س�ا���ومة�

أو�ثالث�ن�عضوا�من�أعضاء�مجلس�

  نواب�الشعب،

- 

� �ال���شار�ع �الدستور�ة القوان�ن

�نواب� �مجلس �رئ�س �عل��ا �عرض�ا

�بالفصل� ��و�مقرر �حسبما الشعب

�إجراءات��142 �اح��ام �ملراقبة أو

  �عديل�الدستور،

- 

ملعا�دات�ال����عرض�ا�عل��ا�رئ�س�

�مشروع� �ختم �قبل ا��م�ور�ة

  قانون�املوافقة�عل��ا،

- 

�املحاكم� �عل��ا �تحيل�ا �ال�� لقوان�ن

دستور�ة�بطلب�تبعا�للدفع��عدم�ال

�ا��االت� ��� �ا��صوم �أحد من

�يضبط�ا� �ال�� ��جراءات وطبق

 القانون،

- 

�نواب� �ملجلس �الداخ�� لنظام

�رئ�س� �عليھ ��عرضھ �الذي الشعب

 117الفصل� :  

�بمراقبة� �سوا�ا �دون �الدستور�ة �املحكمة تختص

  :دستور�ة

- 

القوان�ن�بناء�ع���طلب�من�رئ�س�ا��م�ور�ة�شار�ع�

�أعضاء� �من �عضوا �ثالث�ن �أو �ا���ومة �رئ�س أو

  مجلس�نواب�الشعب،

- 

شار�ع�القوان�ن�الدستور�ة�ال����عرض�ا�عل��ا�رئ�س�

�بالفصل� �مقرر ��و �حسبما �الشعب �نواب مجلس

  أو�ملراقبة�اح��ام�إجراءات��عديل�الدستور،�142

- 

رئ�س�ا��م�ور�ة�قبل�ملعا�دات�ال����عرض�ا�عل��ا�

  ختم�مشروع�قانون�املوافقة�عل��ا،

- 

لقوان�ن�ال���تحيل�ا�عل��ا�املحاكم�تبعا�للدفع��عدم�

�ا��االت� ��� �ا��صوم �أحد �من �بطلب الدستور�ة

 وطبق��جراءات�ال���يضبط�ا�القانون،

- 

لنظام�الداخ���ملجلس�نواب�الشعب�الذي��عرضھ�

 .عليھ�رئ�س�املجلس

  .�خرى�ال���أسند�ا�إل��ا�الدستور �امل�ام�تتو��كما��

  عبد�الرزاق�ا��لو��

املعوض�للمتدخل�(

  )�ص���عند�ا��اجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .املجلس

�� �ال����تتو��كما ��خرى امل�ام

  .أسند�ا�إل��ا�الدستور 
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  ال�يئات�الدستور�ة�املستقلة: السادس�يئة��عالم�من�الباب�: القسم�الثا�ي: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  لطيفة�ا��با���

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

  

 إعادة��سمية�القسم�

�ال�يئات� �باب �من الثا�ي

�كما� �املستقلة الدستور�ة

�السم���: ي�� ��تصال �يئة

  البصري 

  

  

  

  

  عماد�ا��مامي  �يئة��تصال�السم���البصري : القسم�الثا�ي

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�

  124الفصل�: النص�موضوع�املق��ح

الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  عماد�ا��مامي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

  

 � �الفصل ��124عديل

�ي�� �كما �أو�� تتو���: "فقرة

�السم��� ��تصال �يئة

�قطاع� ��عديل البصري

�البصري� �السم�� �تصال

�دون�..." وتطو�ره والبقية

  .�غي��

  

  

  

  :124الفصل�

��عديل� �البصري �السم�� ��تصال ��يئة تتو��

�و�س�ر� �وتطو�ره، �البصري �السم�� ��تصال قطاع

�التعب���و�عالم�وحق�النفاذ�إ��� �ضمان�حر�ة ع��

  . املعلومة،�وع���ضمان�إعالم��عددي�نز�ھ

و�س�شار�ال�يئة�وجو�ا����مشار�ع�القوان�ن�املتصلة�

  .بمجال�اختصاص�ا

�من �ال�يئة �مستقل�ن��تت�ون �أعضاء �سعة

�يباشرون� �وال��ا�ة، �الكفاءة �ذوي �من محايدين

�سنوات،�و�جّدد� �ست �مد��ا م�ام�م�لف��ة�واحدة،

  .ثلث�أعضا��ا��ل�س�ت�ن

  

  فر�دة�االعبيدي

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة
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  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�
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الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  مق��ح�التعديل

  لب���ا��ر���

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

  

  

 

 



  عماد�ا��مامي

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة

 141إلغاء�الفصل� 

� �الفصل �إ�� �فقرة �: "1إضافة يجوز�ال

 ،"�عديل��ذا�الفصل

� �الفصل �إ�� �فقرة �يجوز�: "2إضافة ال

 ،"�عديل��ذا�الفصل

� �الفصل �إ�� �أخ��ة �فقرة ال�: "48إضافة

يجوز�ألي��عديل�أن�ينال�من�مك�سبات�

���� �املضمونة �وحر�اتھ ���سان حقوق

 ."�ذا�الدستور 

� �الفصل �إ�� �أخ��ة �فقرة ال�: "74إضافة

�عدد� �من �ينال �أن ��عديل �ألي يجوز

 ".لدورات�الرئاسية�ومدد�ا�بالز�ادةا

  

 141حذف�الفصل� 
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الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  عماد�ا��مامي

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 � �الفصل إ����145نقل

باب��ح�ام�ا��تامية�و�عديل�

  :الصياغة�كما�ي��

�الدستور�" �ع�� �املصادقة �عد

�الفصل� �أح�ام �وفق برمتھ

�التأس����� �القانون �من الثالث

املؤرخ�����2011لسنة��6عدد�

16�� � واملتعلق��2011د�سم��

�للسلط� �املؤقت بالتنظيم

�املجلس� ��عقد العمومية،

  

  :145الفصل�

�أح�ام� �وفق �برمتھ �الدستور �ع�� �املصادقة �عد

� �عدد �التأس���� �القانون �من �الثالث �6الفصل

واملتعلق��2011د�سم�����16املؤرخ�����2011لسنة�

بالتنظيم�املؤقت�للسلط�العمومية،��عقد�املجلس�

�جلسة� �أسبوع �أقصاه �أجل ��� �التأس���� الوط��

�من� �الدستور �ختم �ف��ا �يتم �للعادة �خارقة عامة

�ر  �الوط���قبل �املجلس �ورئ�س �ا��م�ور�ة ئ�س

�املجلس� �رئ�س �و�أذن �ا���ومة �ورئ�س التأس����

  سل���م��وك

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة

  

  

  

  



�أجل�   ��� �التأس���� الوط��

�عامة� �جلسة �أسبوع أقصاه

�ختم� �ف��ا �يتم �للعادة خارقة

� �قبل �من رئ�س�الدستور

�املجلس� �ورئ�س ا��م�ور�ة

�ورئ�س� �التأس���� الوط��

ا���ومة�و�أذن�رئ�س�املجلس�

الوط���التأس�����ب�شره�فورا�

�الرائد� �من �خاص �عدد ��

  .الرس���ل��م�ور�ة�التو�سية

�النفاذ� �ح�� �الدستور يدخل

يوم�محدد�... " (بداية�من�يوم�

يضبط�الحقا�ع���ضوء�تقدم�

�بحر� ��� �و��ون املصادقة

  ).ع�الالحق�لل�شر�سبو 

�من� �خاص �عدد ��� �فورا �ب�شره �التأس���� الوط��

  .الرائد�الرس���ل��م�ور�ة�التو�سية

يوم�... " (يدخل�الدستور�ح���النفاذ�بداية�من�يوم�

�املصادقة� �تقدم �ضوء �ع�� �الحقا �يضبط محدد

  ).الالحق�لل�شر�و��ون����بحر��سبوع
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ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�الصيغة�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  أحمد�السا��

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

  

 � ا��ر�دة�"�غي��

�ل��م�ور�ة� الرسمية

�الرس���"بـ" التو�سية الرائد

�التو�سية أينما�" ل��م�ور�ة

 .وردت

  

  

  سل���م��ك

املعوض�للمتدخل��ص���(

  )عند�ا��اجة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

256  

  مق��ح��عديل�ملشروع�الدستور�بالــــتـــــوافـــق�
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الصيغة�ا��ديدة�للنص����صورة�إقرار�مق��ح�  عرض�مق��ح�التعديل  أ��اب�املق��ح

  التعديل

  ر�م�م��وب

املتدخل��ص���للدفاع�(

  )عن�املق��ح

 صياغة�: �ح�ام��نتقالية

  : كما�ي���146الفصل�

�بأح�ام� .1 �العمل يتواصل

� من��16و�15و�8و�6و�5الفصول

التنظيم�املؤقت�للسلط�العمومية�

�نواب� �مجلس �انتخاب �ح�ن إ��

  .الشعب

�4يتواصل�العمل�بأح�ام�الفصل�

�للسلط� �املؤقت �التنظيم من

العمومية�إ���ح�ن�انتخاب�مجلس�

بداية�من�نواب�الشعب،�غ���أنھ،�

�ال� �النفاذ، �ح�� �الدستور دخول

�من� �يقدم �قانون �مق��ح �أي يقبل

�باملسار� �متعلقا ��ان �إال�إذا النواب

�العدالة� �منظومة �أو �نتخا�ي

�عن� �املن�ثقة �أو�ال�يئات �نتقالية

�عل��ا� �صادق �ال�� �القوان�ن �ل

  .املجلس�الوط���التأس����

�الفصول� �بأح�ام �العمل و�تواصل

  : كما�ي���146الفصل�

�6و�5يتواصل�العمل�بأح�ام�الفصول� .1

�للسلط��16و�15و�8و �املؤقت �التنظيم من

�نواب� �مجلس �انتخاب �ح�ن �إ�� العمومية

  .الشعب

من�التنظيم��4يتواصل�العمل�بأح�ام�الفصل�

�انتخاب� �ح�ن �إ�� �العمومية �للسلط املؤقت

� �من�مجلس �بداية �أنھ، �غ�� �الشعب، نواب

دخول�الدستور�ح���النفاذ،�ال�يقبل�أي�مق��ح�

�متعلقا� ��ان �إذا �إال �النواب �من �يقدم قانون

باملسار��نتخا�ي�أو�منظومة�العدالة��نتقالية�

�ال��� �القوان�ن ��ل �عن �املن�ثقة �ال�يئات أو

  .صادق�عل��ا�املجلس�الوط���التأس����

�14إ����9و�7لفصول�و�تواصل�العمل�بأح�ام�ا

� �للسلط��26والفصل �املؤقت �التنظيم من

�ا��م�ور�ة� �رئ�س �انتخاب �ح�ن �إ�� العمومية

  .وما��عده�من�الدستور �73وفق�أح�ام�الفصل�

� �الفصول �بأح�ام �العمل ��17و�تواصل �20إ��

من�التنظيم�املؤقت�للسلط�العمومية�إ���ح�ن�



��9و�7 � 14إ�� من��26والفصل

التنظيم�املؤقت�للسلط�العمومية�

إ���ح�ن�انتخاب�رئ�س�ا��م�ور�ة�

� �الفصل �أح�ام ��عده��73وفق وما

  .من�الدستور 

�الفصول� �بأح�ام �العمل و�تواصل

17�� �املؤقت��20إ�� �التنظيم من

�نيل� �ح�ن �إ�� �العمومية للسلط

�نواب� �مجلس �ثقة �ح�ومة أول

 .الشعب

يواصل�املجلس�الوط���التأس�����

�ال�شر�عية� �بصالحياتھ القيام

�املقررة� �و�نتخابية والرقابية

�املتعلق� �التأس���� بالقانون

�للسلط� �املؤقت بالتنظيم

�السار�ة� �بالقوان�ن �أو العمومية

�مجلس� �انتخاب �ح�ن �إ�� املفعول

  .نواب�الشعب

���ي� .2 ��ح�ام تدخل

�النحو� �ع�� �النفاذ �ح�� ذكر�ا

  :التا��

�الباب� - �أح�ام تدخل

�امل �بالسلطة�الثالث تعلق

� �الفصول �باست�ناء �52ال�شر�عية

�من�54و�53و �الثا�ي �والقسم ،

الباب�الرا�ع�املتعلق�با���ومة�ح���

�عن� ��عالن �يوم �من �بداية النفاذ

�انتخابات� �ألول �ال��ائية النتائج

 .�شر�عية

�القسم� - �أح�ام تدخل

�املتعلق� �الرا�ع �الباب �من �ول

�باست�ناء� �ا��م�ور�ة برئ�س

� �النفاذ��74و 73الفصل�ن ح��

 .نيل�أول�ح�ومة�ثقة�مجلس�نواب�الشعب

� �القيام�يواصل �التأس���� �الوط�� املجلس

�و�نتخابية� �والرقابية �ال�شر�عية بصالحياتھ

�بالتنظيم� �املتعلق �التأس���� �بالقانون املقررة

�السار�ة� �أو�بالقوان�ن �العمومية �للسلط املؤقت

  .املفعول�إ���ح�ن�انتخاب�مجلس�نواب�الشعب

�ح���النفاذ� .2 �ذكر�ا تدخل��ح�ام���ي

  :ع���النحو�التا��

�املتعلق��تدخل - �الثالث �الباب أح�ام

� �الفصول �باست�ناء �ال�شر�عية �52بالسلطة

�الرا�ع�54و�53و �الباب �من �الثا�ي �والقسم ،

�يوم� �من �بداية �ح���النفاذ �با���ومة املتعلق

�انتخابات� �ألول �ال��ائية �النتائج �عن �عالن

 .�شر�عية

�الباب� - �من ��ول �القسم �أح�ام تدخل

�ا��م�ور  �برئ�س �املتعلق �باست�ناء�الرا�ع �ة

� �يوم��74و�73الفصل�ن �من �بداية ح���النفاذ

�انتخابات� �ألول �ال��ائية �النتائج �عن �عالن

�مباشرة �. رئاسية �الفصالن �يدخل �74و�73وال

�ا��م�ور�ة� �رئ�س �بخصوص �إال �النفاذ ح��

 .الذي�سي�تخب�انتخابا�مباشرا

�الباب� - �من ��ول �القسم �أح�ام تدخل

� �العد�� �للقضاء �املخصص و�داري�ا��امس

ح����108إ����105واملا���باست�ناء�الفصول�من�

��ع��� �املجلس �تركيبة �استكمال �عند النفاذ

 .للقضاء

�الباب� - �من �الثا�ي �القسم �أح�ام تدخل

ا��امس�املتعلق�باملحكمة�الدستور�ة�باست�ناء�

� ��عي�ن��115الفصل �استكمال �عند ح���النفاذ

 .أعضاء�أول�تركيبة�للمحكمة�الدستور�ة

- � �املتعلق�تدخل �السادس �الباب أح�ام

�انتخاب� ��عد �ح���النفاذ �الدستور�ة بال�يئات

 .مجلس�نواب�الشعب



بداية�من�يوم��عالن�عن�النتائج�

�رئاسية� �انتخابات �ألول ال��ائية

�. مباشرة �الفصالن �يدخل �73وال

�بخصوص��74و �إال �النفاذ ح��

�سي�تخب� �الذي �ا��م�ور�ة رئ�س

 .انتخابا�مباشرا

�القسم� - �أح�ام تدخل

�ا��امس� �الباب �من �ول

�العد��� �للقضاء املخصص

�باست�ن �واملا�� �الفصول�و�داري اء

ح���النفاذ�عند��108إ����105من�

��ع��� �املجلس �تركيبة استكمال

 .للقضاء

�القسم� - �أح�ام تدخل

�املتعلق� �ا��امس �الباب �من الثا�ي

�باست�ناء� �الدستور�ة باملحكمة

� �عند��115الفصل �النفاذ ح��

�أول� �أعضاء ��عي�ن استكمال

 .تركيبة�للمحكمة�الدستور�ة

�الباب� - �أح�ام تدخل

�املت �بال�يئات�السادس علق

��عد� �النفاذ �ح�� الدستور�ة

 .انتخاب�مجلس�نواب�الشعب

�الباب� - �أح�ام تدخل

�املحلية� �بالسلطة �املتعلق السا�ع

�القوان�ن� �دخول �ح�ن ح���النفاذ

  .املذ�ورة�فيھ�ح���النفاذ

��نتخابات� .3 تجرى

�مدة� ��� �وال�شر�عية الرئاسية

�استكمال� �أش�ر�من �أر�عة بداي��ا

�العليا �ال�يئة املستقلة��إرساء

لالنتخابات�دون�أن�تتجاوز�����ل�

 .2014ا��االت�مو���سنة�

�املتعلق� - �السا�ع �الباب �أح�ام تدخل

�دخول� �ح�ن �النفاذ �ح�� �املحلية بالسلطة

  .القوان�ن�املذ�ورة�فيھ�ح���النفاذ

تجرى��نتخابات�الرئاسية�وال�شر�عية� .3

مال�إرساء����مدة�بداي��ا�أر�عة�أش�ر�من�استك

�أن� �دون �لالنتخابات �املستقلة �العليا ال�يئة

 .2014تتجاوز�����ل�ا��االت�مو���سنة�

�رئاسية� .4 �انتخابات �أول ��� �ال��كية تتم

�الوط��� �املجلس �أعضاء �من �عدد �من مباشرة

�ألعضاء� �يضبط �الذي �العدد �وفق التأس����

مجلس�نواب�الشعب�أو�من�عدد�من�الناخب�ن�

�حسبما �ذلك �و�ل �القانون��املرسم�ن، يضبطھ

 .�نتخا�ي

�من� .5 �أش�ر �ستة �أقصاه �أجل ��� يتم

�املجلس� �إرساء �ال�شر�عية ��نتخابات تار�خ

�ع���للقضاء،�و���أجل�أقصاه�سنة�من��ذه�

 .�نتخابات�إرساء�املحكمة�الدستور�ة

�إ��� .6 �بال�سبة �ا��ز�ي �التجديد ��� يرا��

��نتخابات� �و�يئة �الدستور�ة �املحكمة �من �ل

�� �و�يئة�و�يئة �البصري �السم�� تصال

ا��وكمة�الرشيدة�وحقوق��جيال�القادمة�أن�

�ب�ن� �من �بالقرعة �والثانية ��و�� �املرة ��� ي�ون

�من� �الرئ�س �و�س�ث�� �تركيبة �أول أعضاء

 .القرعة

�التأس����� .7 �الوط�� �املجلس يحدث

�ت��� �ال�� ��ش�ر�الثالثة �خالل �أسا���، بقانون

�ب �تختص �وقتية ��يئة �الدستور، مراقبة�ختم

  :دستور�ة�مشار�ع�القوان�ن�وتت�ّون�من

  الرئ�س��ول�ملحكمة�التعقيب�رئ�سا، –

  عضوا، الرئ�س��ول�للمحكمة��دار�ة –

�املحاسبات� – �لدائرة ��ول الرئ�س

 عضوا،

��ختصاص� – �ذوي �من �أعضاء ثالثة



�أول� .4 ��� �ال��كية تتم

انتخابات�رئاسية�مباشرة�من�عدد�

�الوط��� �املجلس �أعضاء من

�الذي� �العدد �وفق التأس����

�نواب� �مجلس �ألعضاء يضبط

�الناخب�ن� �من �عدد �أو�من الشعب

�حسبما� �ذلك �و�ل املرسم�ن،

 .ييضبطھ�القانون��نتخا�

�ستة� .5 �أقصاه �أجل ��� يتم

��نتخابات� �تار�خ �من أش�ر

��ع��� �املجلس �إرساء ال�شر�عية

�سنة� �أقصاه �أجل �و�� للقضاء،

�إرساء� ��نتخابات ��ذه من

 .املحكمة�الدستور�ة

�ا��ز�ي� .6 �التجديد ��� يرا��

�املحكمة� �من ��ل �إ�� بال�سبة

��نتخابات� �و�يئة الدستور�ة

�البصري� �السم�� ��تصال و�يئة

�وحقوق�و�ي �الرشيدة �ا��وكمة ئة

�املرة� ��� �ي�ون �أن �القادمة �جيال

�ب�ن� �من �بالقرعة �والثانية �و��

�و�س�ث��� �تركيبة �أول أعضاء

 .الرئ�س�من�القرعة

�الوط��� .7 �املجلس يحدث

�بقانون  �خالل� التأس���� أسا���،

�ختم� �ت�� �ال�� �الثالثة �ش�ر

�تختص� �وقتية ��يئة الدستور،

�مشار�ع� �دستور�ة بمراقبة

  :لقوان�ن�وتت�ّون�منا

�ملحكمة� – ��ول الرئ�س

  التعقيب�رئ�سا،

�للمحكمة� – ��ول الرئ�س

  عضوا، �دار�ة

القانو�ي��عي��م�تباعا�و�ال�ساوي�بي��م��ل�من�

�ورئ�س� �التأس���� �الوط�� �املجلس رئ�س

 .ا��م�ور�ة�ورئ�س�ا���ومة

�ملراقبة� �مخّولة �غ�� �املحاكم �سائر و�عت��

  .دستور�ة�القوان�ن

 .ت�ت���م�ام�ال�يئة�بإرساء�املحكمة�الدستور�ة

�ع��� .8 �لإلشراف �الوقتية �ال�يئة تواصل

�ح�ن� �إ�� �بم�ام�ا �القيام �العد�� القضاء

 . استكمال�تركيبة�مجلس�القضاء�العد��

�ل �املستقلة �ال�يئة �السم���وتواصل التصال

�إ���ح�ن�انتخاب��يئة� البصري�القيام�بم�ام�ا

  .�تصال�السم���البصري 

  

�العدالة� .9 �منظومة �بتطبيق �الدولة تل��م

�الزمنية� �واملدة �مجاال��ا �جميع ��� �نتقالية

��ذا� ��� �وال�يقبل ���ا �املتعلق �بال�شر�ع املحددة

السياق�الدفع��عدم�رجعية�القوان�ن�أو�بوجود�

�أو  �سابق �أو��عفو �القضاء �اتصال ب��ية

  .�سقوط�ا��ر�مة�أو�العقاب�بمرور�الزمن

  



�لدائرة� – ��ول الرئ�س

 املحاسبات�عضوا،

�ذوي� – �من �أعضاء ثالثة

�تباعا� ��عي��م �القانو�ي �ختصاص

�رئ�س� �من ��ل �بي��م و�ال�ساوي

املجلس�الوط���التأس�����ورئ�س�

 .ا���ومةا��م�ور�ة�ورئ�س�

�مخّولة� �غ�� �املحاكم �سائر و�عت��

  .ملراقبة�دستور�ة�القوان�ن

ت�ت���م�ام�ال�يئة�بإرساء�املحكمة�

 .الدستور�ة

�الوقتية� .8 �ال�يئة تواصل

�العد��� �القضاء �ع�� لإلشراف

�استكمال� �ح�ن �إ�� �بم�ام�ا القيام

 . تركيبة�مجلس�القضاء�العد��

وتواصل�ال�يئة�املستقلة�لالتصال�

�ال �بم�ام�ا�السم�� �القيام بصري

��تصال� ��يئة �انتخاب �ح�ن إ��

  .السم���البصري 

  

�بتطبيق� .9 �الدولة تل��م

���� ��نتقالية �العدالة منظومة

�الزمنية� �واملدة �مجاال��ا جميع

�وال� ���ا �املتعلق �بال�شر�ع املحددة

يقبل�����ذا�السياق�الدفع��عدم�

�عفو� �بوجود �أو �القوان�ن رجعية

ضاء�أو�سابق�أو�ب��ية�اتصال�الق

�سقوط�ا��ر�مة�أو�العقاب�بمرور�

  .الزمن
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