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 لنظام الداخلي ل مجلس نواب الشعب خروقات

 جانلّ الّ اجتماعات عدم اإلعالن عن . 1
 

من النظام الداخلي الذي  76للفصل  یعّد خرقاإن عدم إعالن اللجان عن اجتماعاتھا على الموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب 

 ینص على ضرورة إعالن جلسات اللجان: 

 ”وتعلن اللجنة عن مواعید اجتماعاتھا وجدول أعمالھا على الموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب“

 المزید من التنسیق مع إدارة المجلس لتجنب ھذه الظاھرة التي تمس بشفافیة مجلس نواب الشعب.  إلىتدعو البوصلة 

في ھذا الفصل للمزید من الشفافیة وحتّى یتناسق مع مقترح تعدیل  ساعة 24عن  تقلّ إضافة آجال إعالن ال تقترح البوصلة كذلك 

 24من النظام الداخلي الذي في جزء منھ ینص كاآلتي: "یتّم اإلعالم بالغیاب مسبقا قبل انعقاد الجلسة العامة أو اللجنة  26الفصل 

 ساعة على األقل قبل موعدھا."

 اإلعالن عن مواعید اجتماعات اللجان أو بالتأخیر في اإلعالن عنھا:   إلیكم بعض األمثلة التي رصدناھا فیما یتعلق بعدم

 
 

 . عدم نشر محاضر الجلسات2
 

من النظام الداخلي فیما یخص ال فقط نشر محاضر جلسات  83الحظنا أن أغلب اللجان باستثناء البعض منھا لم تحترم الفصل 

 نشرھا وھو شھر من تاریخ انعقاد اللجنة. اللجان القارة واللجان الخاصة وإنما كذلك احترام آجال
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انية خالل الدورة البرلمانية الثتوزيع عدد المحاضر المنشورة وغير المنشورة بالنسبة للجان القارة   
 

 
 

ثانيةخالل الدورة البرلمانية ال توزيع عدد المحاضر المنشورة وغير المنشورة بالنسبة للجان الخاصة  
 

 
الغیابظاھرة . 3  

 شكلت الغیابات أحد أھم العوائق التي تعطل أعمال المجلس وساھم في تفاقمھا: 

 .و دون تبریرأكثر من مّرة النواب عند تغیب  اقتطاع المنحة فیما یخص 26عدم احترام الفصل  •

 .المجلسف مكتب فیما یخص نشر قائمات الحضور من طر 26عدم احترام الفصل  •

 
 

رة خالل الحضور المنشورة بالنسبة للجان القاوعدد المحاضر و قائمات  االجتماعاتتوزيع عدد 
 الدورة البرلمانية الثانية 
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. 
الجلسات العامةمع  نتزامن اجتماعات اللجا . 4  
 

التي لھا  وتجنب تزامن الجلسة العامة مع اجتماع اللجانمن النظام الداخلي  72تدعو جمعیة البوصلة إلى تطبیق الفصل 

 انعكاسات سلبیة على حضور النواب وعلى جودة عملھم.  

وتدعو  تزاید عدد االجتماعات المتزامنة التي تم عقدھا بالتوازي مع الجلسة العامة خالل األشھر األخیرةكما الحظت البوصلة 

وھي الصبغة االستعجالیة لالجتماع  72المجلس إلى الحّد من ھذه الظاھرة وتطبیق االستثناء حسب الشروط التي جاء بھا الفصل 

 وبناء على طلب من رئیس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة حتى ال یصبح االستثناء قاعدة. 
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. الّرقابة على الحكومة5  

مرة كل شھر  جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجھات العاّمة والسیاسات القطاعیة تخصیصعلى  147الفصل  ینصّ 

 كلما دعت الحاجة. 

حوار فقط على امتداد  جلسات 5تذكر البوصلة بأنھ خالل الدورة العادیة الثانیة لم یتم احترام دوریة جلسات الحوار حیث تم عقد 

 الدورة العادیة الثالثة لم یتم برمجة سوى جلسة حوار واحدة مع الحكومة.أشھر من  8وبعد مرور  عشرة أشھر

 . تدعو جمعیة البوصلة إلى احترام دوریة جلسات الحوار مع الحكومة، وتقترح كذلك ضبط جدول أعمال محّدد بالنّسبة لكّل جلسة

التوافقات. لجنة 6  

المرات وبمناسبة النظر في مشاریع قوانین ھامة منھا قانون المالیة لسنة تم اللجوء إلى ھذه اآللیة غیر الدستوریة في عدید من 

من لجان ال اللجوء إلیھا یؤدي إلى إفراغ غیر دستوریة وأن التوافقات لجنة  وقانون التبلیغ عن الفساد. تذكر البوصلة بأن 2017

  .وتعطیل أعمال الجلسة العامة مھامھا
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بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب توصيات البوصلة فيما يتعّلق 
 الشعب

شأنھا تحسین  منقامت البوصلة ببلورة عدد من التّوصیات الّتي من الّضروري التّنصیص علیھا وھي متعلّقة أساسا بممارسات 

 .مردود العمل البرلماني وترسیخ قیمة الّشفافیّة والمساءلة

 اللّجان أعمال تنظیم حول البوصلة . توصیات1

 لوجود نیّة لدى مجلس نّواب الّشعب بتنقیح النّظام الّداخلي، وباعتبارھا تابعت أعمال المجلس طیلة الّدورة النّیابیّة األولىنظرا 

 ورصدت االخالالت التّي تعیق عملھ، توّد منظّمة البوصلة تقدیم مقترحات متعلّقة بتنظیم أعمال اللّجان. والثانیة

وصلة منھجا یختلف عن المعتمد في النّظام الداّخلي الحالي، وذلك باحترام مبدأ التّمثیل النّسبي، إلنجاز ھذا المقترح، انتھجت  الب

الّذي ینّص على ضرورة تمثیل النّواب باللّجان القاّرة بحساب عدد المقاعد المتحّصل علیھا في االنتخابات. وباعتبار أّن عدد 

ال یمكنھم أن یكونوا أعضاء في اللّجان، یجب أن یتّم ضمان تمثیل أكبر  13، وأّن أعضاء مكتب المجلس الـ 217النّواب یساوي 

 .18لجنة قاّرة وأن یكون عدد األعضاء في كّل لجنة یساوي  11تكوین  إمكانیةالمتبقیّن، وھو ما یتیح  204عدد من النّواب الـ 

 : واعتمدت البوصلة في تمّشیھا على معاییر موضوعیّة وھي

تلتقي بعض اللّجان الخاّصة مع اللّجان القاّرة في مجاالت اختصاصھا. بالتّالي، وجب  : عمل اللّجان وحدة وتقاطع مواضیع •

 دمجھا لمزید من النّجاعة وتفادي تشتیت العمل النّیابي.

 إدماجویمكن تفادي عبء إجراءات التّنسیق بین اللّجان بتقلیص عددھا  :تفادي االزدواجیة والبیروقراطیّة في العمل النّیابي •

 الخاّصة في القاّرة.

 من النّماذج األخرى في تنظیم اللّجان البرلمانیّة. االستفادة : االستناد إلى التّجارب المقارنة •

تتماشى مع أولویّات الّسنوات الخمس القادمة. أّما  إصالح إرادةوتؤّكد البوصلة على ضرورة تقسیم اللّجان القاّرة بطریقة تترجم 

اللّجان الخاّصة الّضروریّة في الوقت الحالي  إحداثالخاّصة، فتعتبر منظّمة البوصلة أنّھ من األجدر االقتصار على  للجانبالنّسبة 

 .لجان خاّصة أخرى إذا اقتضت الّضرورة إحداثوترك إمكانیّة 

عیة وإعادة ترتیبھا وعنونتھا وھو ما یتطلّب دمج معظم اللّجان الخاّصة مع اللّجان القاّرة لتمتّع ھذه األخیرة بصالحیّات تشری

 . وھو ما یستوجب اختیار عناوین شاملة تترجم روح عمل اللّجان.إنكارهلتفادي حاالت تنازع االختصاص أو 

 : بعض اللّجان الخاّصة مع لجان قاّرة، وھي اللّجان التّالیة إدماجمن ھذا المنطلق، ترى البوصلة أنّھ من األجدر 
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 الّتعليل اللجنة القارة تدمج مع اللّجنة الخاصة

لجنة األمن 
 ← والّدفاع

لجنة تنظیم اإلدارة 
وشؤون القّوات 
 الحاملة للّسالح

وحدة المواضیع 
 وتقاطعھا

لجنة االصالح 
اإلداري 

والحوكمة 
الّرشيدة 

ومكافحة 
الفساد ومراقبة 

الّتصرف في 
 المال العام

← 
لجنة تنظیم اإلدارة 
وشؤون القّوات 
 الحاملة للّسالح

وحدة المواضیع 
 وتقاطعھا

لجنة شؤون 
الّتونسّيين 
 بالخارج

← 

لجنة الحقوق 
والحّریات 
والعالقات 
 الخارجیّة

یمكن ربط ھذه اللّجنة 
مع لجنة العالقات 
 الخارجیّة

لجنة شؤون 
ذوي اإلعاقة 
 والفئات الهّشة

← 
لجنة الّصحة 

والّشؤون 
 االجتماعیة

تنظر في المسائل 
 االجتماعیّة

 لجنة شؤون
المرأة واألسرة 

والّطفولة 
والّشباب 
 المسّنين

← 
لجنة الّصحة 

والّشؤون 
 االجتماعیة

تنظر في المسائل 
 االجتماعیّة

لجنة الّتنمية 
لجنة المالیّة  ← الجهوّية

 والتّخطیط والتّنمیة

التّنمیة الجھویّة على 
ارتباط وثیق مع 
المالیّة والتّخطیط 

 والتّنمیة

 

اللّجنة االنتخابیة ولجنة مراقبة عملیات التّصویت وإحصاء األصوات والمحافظة على تسمیة اللّجنة  تقترح البوصلة كذلك دمج

 : وبالتّالي، یتّم اإلبقاء على لجنتین خاّصتین وھما األولى.

 لجنة شھداء الثّورة وجرحاھا وتنفیذ قانون العفو العاّم والعدالة االنتقالیة •

 اللّجنة االنتخابیّة •

 كما یلي : إحداث لجنتین خاصتینكما تقترح البوصلة 
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: تكمن الجدوى من إحداث ھذه اللجنة في  لجنة خاصة تعنى بالرقابة على تنفیذ المیزانیة والمشاریع الممولة بقروض •

تدعیم آلیات رقابة المجلس على عمل الحكومة ومعاضدة مجھود لجنة المالیة في متابعة إعداد ومن ثم تنفیذ میزانیة الدولة، 

 .إضافة إلى تمكین النواب من متابعة تطور المشاریع المزمع إنجازھا بعد أن تمت المصادقة على القروض المتعلقة بھا

: تكمن الجدوى من إحداث ھذه اللجنة في تمكین المجلس من الوقوف على  لجنة خاصة تعنى بالتطبیق التشریعي للدستور •

واضحة في مجال ترجمة الدستور على المستوى  إستراتیجیةواقع التشریع الحالي ومدى مطابقتھ للدستور، ومن ثم ضبط 

 و روزنامة األولویات لتحدید االعتبار بعین وأخذھا برلمانیة دورة كل أّول في بمعاینتھا یقوم أن المجلس على التشریعي

 رأي وإبداء ترجع لھا بالنظر التي. كما یمكنھا رفع تقاریر إلى اللجان التشریعیة في المجاالت الدورة بتلك التشریعي العمل

  .للدستور مطابقتھا ومدى النصوص بطبیعة یتعلّق فیما خاصة استشاري

 : تسمیتھا كالتّالي وإعادةترتیبھا  إعادةاللّجان الخاّصة في اللّجان القاّرة، یجب  إدماجوتعتبر البوصلة أنّھ بعد 

 على تسمیة لجنة التّشریع العامّ  اإلبقاء •
 لجنة الحقوق والحّریات إحداث •
 لجنة شؤون األمن والّدفاع (التّي تّم فیھا ادماج اللّجنة الخاّصة باألمن والّدفاع) إحداث •
 إلى الّصناعة) إضافةلجنة الّشؤون االقتصادیّة (التّي تتضّمن الفالحة واألمن الغذائي والقطاعات الخدماتیّة والتّجارة  إحداث •
 على تسمیة لجنة الّصحة والّشؤون االجتماعیّة اإلبقاء •
 على تسمیة لجنة المالیّة والتّخطیط والتّنمیة  اءاإلبق •
 لجنة تنظیم اإلدارة (والتّي من مشموالتھا البنیة األساسیّة) إحداث •
 لجنة العالقات الخارجیّة وشؤون المواطنین بالخارج إحداث •
 لجنة الطّاقة والثّروات الطّبیعیّة والبیئة إحداث •
 قافیة و التربیة والبحث العلميعلى تسمیة لجنة الشباب والّشؤون الث اإلبقاء •
لجنة الشؤون البرلمانیّة لتصبح تسمیة لجنة النّظام الّداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیّة والقوانین االنتخابیّة  إعادة •

 .والقوانین االنتخابیّة
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 مهاّمها تفسيرال الّلجنة القاّرة

لجنة الّتشريع 
 ال تغییر یذكر العامّ 

 القضائیّةالنّظم 
 القوانین المدنیّة والتّجاریّة والجزائیّة
 نظام الملكیّة والحقوق العینیّة

لجنة الحقوق 
 والحّريات

التّنصیص على جملة من الحقوق والحّریات في الّدستور 
یستوجب إحداث وتنقیح عدد ھاّم من التّشاریع، مّما یتطلّب 

 احداث لجنة تختّص بالحقوق والحّریات. 
باإلضافة لماضي االنتھاكات الجسیمة للحقوق والحّریات ھذا 

في تونس وألھمیّتھا في دولة تمّر بمرحلة انتقال دیمقراطي، 
 فإنّھ یجب أن یحظى محور الحقوق والحّریات بلجنة تخّصھ.

 الحّریات العاّمة وحقوق اإلنسان
العفو التّشریعي العاّم والعدالة 

 االنتقالیّة
 الّشؤون الّدینیّة

 جتمع المدني واإلعالمالم

لجنة شؤون األمن 
 والّدفاع

أولویّة المسائل األمنیّة في تونس تبّرر احداث لجنة تھتّم بھذا 
الّشأن، مع دمج اللّجنة الخاّصة باألمن والّدفاع فیھا ألھمیّة 

 التّشریع في ھذا المجال. (تّم استعمال تسمیة اللّجنة الخاّصة)
بالقّوات مشاریع القوانین المتعلّقة 
 الحاملة للّسالح

لجنة الّشؤون 
 االقتصادّية

 أھمیّة النّھوض باالقتصاد في ظّل الظّرف الحالي یتطلّب وجود
 لجنة تعنى بالّشؤون االقتصادیّة دون غیرھا.

الفالحة والّصید البحري واألمن 
 الغذائي

 الّصناعات التّقلیدیّة
 التّجارة واألسعار
 النّقل واالتّصاالت

 الّسیاحة
 الصناعات التحویلیة الغذائیة

 الّصناعة
 التّكنولوجیا الحدیثة

لجنة الّصحة 
والّشؤون 
 االجتماعّية

 ال تغییر یذكر

الّرعایة االجتماعیة والصحة 
 العمومیة

 شؤون األسرة
 الجنسیة والحالة الشخصیة
 شؤون ذوي اإلعاقة

لجنة المالّية 
والّتخطيط 
 والّتنمية

 ال تغییر یذكر

 العملة
 الّضرائب والجبایة المحلیّة والوطنیّة

 المبادالت
 تنظیم القطاع المالي

 المیزانیّة والمخطّطات التّنمویة
 القروض والتّعھّدات المالیّة للّدولة
 نشاط المؤّسسات العمومیّة

لجنة تنظيم 
 اإلدارة

نظرا لإلصالحات التّي تعتزم الّدولة التّونسیّة القیام بھا على 
، والتّي ستكّرس مبدأ 2014دستور جانفي ضوء مقتضیات 

الالّمركزیة مّما سیحتّم اعادة النّظر في التّنظیم العاّم االدارة، 
 ترى منظّمة البوصلة أنّھ من الّضروري أن تتكفّل ھذه اللّجنة

بھذه المسائل و كذلك بمسائل التّجھیز و االسكان و التّھیئة 
 التّرابیّة نظرا لترابط المحورین

 العام لإلدارة التنظیم
الالمركزیة اإلداریة وتنظیم 

 الجماعات المحلیة
 التّجھیز واإلسكان
 التّھیئة التّرابیّة

لجنة العالقات 
الخارجّية وشؤون 
 المواطنين بالخارج

إّن أھمیّة محور العالقات الخارجیّة وارتباطھ بعدید من 
المجاالت الھاّمة كاالقتصاد واألمن یحتّمان تكوین لجنة قاّرة 
تخّصھا. اضافة إلى كون شؤون التّونسیّین بالخارج تمثّل جزء 

 مھّما من العالقات الخارجیّة وجب االھتمام بھا

 العالقات الخارجیّة والتّعاون الّدولي
 المواطنین بالخارجشؤون 
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لجنة الّطاقة 
والّثروات الّطبيعّية 

 والبيئة

بالّرجوع إلى النّقاش حول التّنصیص على عدم ارتھان حّق 
األجیال القادمة في الثّروات الطّبیعیّة، ونظرا لعقود من سوء 
تدبیر في المجال البیئي، یجب جمع محاور الطّاقة والثّروات 

 واحدة.الطّبیعیّة والبیئة في لجنة 

 الطّاقة والمناجم
 الثّروات الطّبیعیّة

 البیئة
 المیاه والغابات

لجنة الشباب 
والّشؤون 

الثقافية والتربية 
 والبحث العلمي

 ال تغییر یذكر

 التّربیة والتّعلیم
 التّكوین والتّشغیل
 البحث العلمي
 الثّقافة

 الّشباب والتّرفیھ والّریاضة

لجنة الشؤون 
البرلمانّية 
والقوانين 
 االنتخابّية

 تّم تھذیب تسمیة اللّجنة

 العمل البرلماني
 القوانین االنتخابیّة

 مشاریع تنقیح النّظام الّداخلي
المسائل المتعلّقة بكیفیّة تطبیق 

 أحكامھ
 المسائل المتعلّقة بالحصانة

 

 : ختاماً نوافیكم بنماذج من تجارب مقارنة في ھذا الصدد

 سویسرا •
 لجنة السیاسة الخارجیة  -
 لجنة العلم، التربیة والثقافة -
 لجنة الضمان االجتماعي والصحة العمومیة  -
 لجنة البیئة، التھیئة الترابیة والطاقة -
 لجنة السیاسة األمنیة -
 لجنة النقل واالتصاالت -
   لجنة االقتصاد واألداءات  -
 لجنة المؤسسات السیاسیة -
 لجنة الشؤون القانونیة -
 العمومیة  لجنة المنشآت -
 
 فرنسا •

 لجنة الشؤون الثقافیة والتربیة  -
 لجنة الشؤون االقتصادیة  -
  لجنة الشؤون الخارجیة  -
 لجنة الشؤون االجتماعیة -
 لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة -
 لجنة التنمیة المستدامة والتھیئة الترابیة -
  لجنة المالیة  -
 لجنة القوانین -
 
 المغرب •

 لجنة الخارجیة والدفاع الوطني والشؤون االسالمیة والمغاربة المقیمین في الخارج  -
 لجنة الداخلیة والجماعات الترابیة والسكنى وسیاسة المدینة  -
 لجنة العدل والتشریع وحقوق االنسان  -
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 لجنة المالیة والتنمیة االقتصادیة  -
 لجنة القطاعات االجتماعیة  -
 لجنة القطاعات االنتاجیة  -
 نة البنیات االساسیة والطاقة والمعادن والبیئة لج -
 لجنة التعلیم والثقافة واالتصال  -
 لجنة مراقبة المالیة العامة -
 
 الجزائر •

 لجنة الشؤون القانونیة واإلداریة والحریات -
 لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون والجالیة -
 لجنة الدفاع الوطني -
 لجنة المالیة والمیزانیة -
 االقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیطلجنة الشؤون  -
 لجنة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة -
 لجنة الفالحة والصید البحري وحمایة البیئة -
 لجنة الثقافة واالتصال والسیاحة -
 لجنة الصحة والشؤون االجتماعیة والعمل والتكوین المھني -
 ري والتھیئة العمرانیةلجنة اإلسكان والتجھیز وال -
 لجنة النقل والمواصالت واالتصاالت السلكیة والالسلكیة -
 لجنة الشباب والریاضة والنشاط الجمعوي -

 الغیاب ظاھرة من الحد یخص فیما البوصلة منظمة توصیات. 2

  اللجان أعمال عن النواب تغیّب. 1.2

 ومقترحات شامل تقریر وتقدیم النقاش إثراء في یساھم إذ قانون مشروع بھا یمر التي المراحل أھم من اللجان داخل العمل یعتبر

 .العامة الجلسات سیر تسھیل شأنھا من واضحة

 المبررة وغیر المتكررة الغیابات عن معظمھ في ناتجا ملحوظا تعطّال المجلس داخل اللجان عمل شھد المرحلة، ھذه أھمیّة رغم

 یؤثّر) الحاالت من العدید في أعضاء 4 أو 3( اللّجنة أعضاء من ضعیف عدد بحضور االجتماعات عقد أن كما. النواب لبعض

 في تكرار عنھ وینتج المجلس، داخل الممثّلة األطراف من واسع عدد یشمل ال النّقاش أن ذلك القوانین، مشاریع مناقشة على سلبیا

 4 أو 3 بحضور القوانین مشاریع على الموافقة وحتى الحقة جلسة في المتغیبین األعضاء حضور عند مناقشتھا یتمّ  التي النقاط

 .عضوا 22 جملة من أعضاء

 داخل القوانین مشاریع من عدد بمناقشة المتعلقة األرقام بعض لكم نقدم المجلس، ألشغال متابعتنا خالل من رصدناه لما استنادا

 :الغیابات نسبة تبیّن التي اللّجان

 :البرلمانیة اللجان بتنظیم متعلّق 2016/20 عدد قانون مقترح

 اللجان مستوى على اجتماع 16: الجلسات عدد •
 %50: للحضور الجملي المعدل •
 دق 55و س 31:  العمل ساعات جملة •
 دق 5و س 12:  التأخر ساعات جملة •
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 حكومة بین 2016 أكتوبر 04 في المبرمة اإلطاریة اإلتفاقیة على بالموافقة متعلق 2016/77 عدد أساسي قانون مشروع

 التونسیة الشركة من كل واردات بتمویل والمتعلقة التجارة لتمویل اإلسالمیة الدولیة والمؤسسة التونسیة الجمھوریة
 : الطبیعي الغاز من والغاز للكھرباء التونسیة والشركة البترولیة والمواد الخام النفط من التكریر لصناعات

 اللجان مستوى على واحد اجتماع: الجلسات عدد •
 %27: للحضور الجملي المعدل •
 دق 50:  العمل ساعات جملة •
  دق 30و س 2:  التأخر ساعات جملة •

 
 . باللجنة نائب 22 مجموع عن ضد وصوتین مع فقط أصوات 4ب القانون ھذا مشروع على التصویت تمّ  :مالحظة

 
 : األساسي المھني بالتكوین االلتحاق إجباریة لتكریس خصوصیة بتدابیر متعلّق 2016/49 عدد قانون مشروع

 اللجان مستوى على اجتماعات 8: الجلسات عدد •
 % 46: للحضور الجملي المعدل •
 دق 45و س15:  العمل ساعات جملة •
 دق 30و س 3:  التأخر ساعات جملة •

 
 البوصلة منظمة توصیات

 : الحضور داخل اللجان، یجب التنصیص علىللحد من ھذه الظاھرة وحث النواب على المزید من االنضباط والمواظبة على 

 تغیّبھ دون عذر عن ثالث جلسات لجان في الّشھرمن منحة النّائب في صورة االقتطاع بصفة آلیة وجوب الحضور و •

، وھو ما بصفة آلیةوالحرص على تطبیق ھذه األحكام  یوم عمل عن كّل جلسة متغیّب منھا النّائب دون عذربحساب 

لمجلس نّواب الّشعب لكي  القانون المتعلّق باالستقاللیّة االداریّة والمالیّةیقتضي ادراج ھذه اآللیّة في النّظام الّداخلي وفي 

 .صبغة الزامیّةیكتسي ھذا االجراء 

القائمة إذا كان  وتحّدد ساعة من انتھاءھا 24اللّجان على نشر قائمات الحضور بالجلسة في أجل ال یتجاوز  جمیع الزام •

لكتروني أیام من تاریخ نشر القائمة، وذلك على الموقع اال 3الغیاب بعذر أم ال وإعطاء النواب الحق في االعتراض في حدود 

  . «Open Data» لمجلس نواب الشعب وفي شكل یمّكن من استغالل المعلومة
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 العامة الجلسة أشغال على النواب تغیب. 2.2

 لجمیع متاحة لیست العضویة ھذه وأن خاصة اللجان، صلب كعضو دوره على أھمیة یقل ال العامة الجلسة داخل النائب دور

 والمقترحات اآلراء عرض وكذلك القوانین مشاریع في النظر لتتویج ھامة مرحلة العامة بالجلسات المشاركة تعتبر لذلك،. النواب

 .عنھا الدفاع في النواب یرغب قد التي

 القانوني النصاب توفر عدم ذلك في بما المجلس أشغال سیر حسن أمام عائقا الغیابات ظاھرة شكلت المجلس، تجربة إلى رجوعا

 المطلوبة األغلبیة على أیضا ذلك أثر كما. العامة الجلسات تأجیل إلى متكررة بصفة اللجوء إلى أدى مما المحددة، المواعید في

 الوحید الفصل على التصویت فیھا تم التي ،2017 مارس 29 بتاریخ العامة الجلسة مثال نذكر القوانین من عدد على للتصویت

 الدیوان بین المبرم التكمیلي للقرض الدولة ضمان بمنح الخاص االتفاق على بالموافقة المتعلق 2017/03 عدد القانون لمشروع

 :ـب الشمالیة تونس مشروع تمویل في للمساھمة والتعمیر لالنشاء الدولي والبنك للتطھیر الوطني

 70: مع •
 8: محتفظ •
 1: ضدّ  •

 الساعة على استئنافھا تمّ  ثمّ  .الجلسة ورفع التصویت نتائج عن اإلعالن عدم فضة بن فوزیة النائبة الجلسة، رئیسة حینھا وقّررت

 .الالزمة باألغلبیة التصویت والستئناف األمر الستدراك طفیف لغوي تعدیل مقترح المبادرة جھة لتقّدم دق 35و 17

 أمثلة عن تجارب مقارنة الموضوع

نشر قائمات 
الحضور داخل 

 اللجان

ساعة  24یتم نشر قائمة الحضور والغیابات لكل اجتماع تعقده اللجنة في أجل  : فرنسا
 من تاریخ انعقادھا في الرائد الرسمي.

یتم نشر قائمة الغیابات في اللجان على الموقع اإللكتروني للجمعیة الوطنیة  : البرتغال
 للجمھوریة مرفقة بطبیعة التبریر إن وجد.

داخل الغيابات 
 اللجان القارة

في حالة تجاوز غیابین في الشھر، كل عضو یتغیب عن اجتماع تم دعوتھ إلیھ  : فرنسا
من منحتھ النیابیة الشھریة على كل حصة یتغیب  %25وخالل الدورة العادیة یتم خصم 

 عنھا.

اعات اجتم 4یفقد كل نائب عضویتھ باللجنة التي ینتمي إلیھا إذا ما تغیب عن  : البرتغال
 خالل الدورة العادیة بدون مبرر.

ینّص  القانون المتعلّق بالنّواب في ألمانیا في فصلھ الّرابع عشر على أّن كّل   ألمانیا:
أورو من  50نائب لم یمض على قائمة الحضور خالل یوم عمل للمجلس یخصم لھ 

 منحتھ.

النصاب القانوني 
 النعقاد لجنة

 األغلبیة المطلقة ھي دائما ضروریة للنظر في مشاریع ومقترحات القوانین. : بلجیكا
وخالل سیر النقاش داخل اللجنة، بإمكان كل عضو أن یطلب التثبت من النصاب 

رغم  االجتماعالقانوني ورفع الجلسة في حالة عدم توفره. خالف ذلك، یمكن مواصلة 
 عدم توفر النصاب.

األغلبية المطلوبة 
داخل  للتصويت

 اللجان

في جل اللجان، ال یتم اعتماد التصویت في حالة عدم حضور أغلبیة أعضاء  : بلجیكا
الموالي المخصص للتصویت، و یكون  االجتماعاللجنة. تتم دعوة األعضاء في 

 التصویت صحیحا مھما كان عدد األعضاء الحاضرین.
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 خالل العامة بالجلسات الحضور نسبة معّدل مع بالمقارنة التصویت في المشاركة نسبة انخفاض مدى یبین بیاني، رسم یلي فیما

. %83 العامة بالجلسات الحضور نسبة تقّدر بینما %54 یتعّدى لم التصویت في المشاركة نسبة مّعدل أن إذ. الماضیة الدورة

 القوانین مشاریع على التصویت في المشــاركة بالّضرورة تعني ال فھــي مرتفعــة كانــت وإن الحضــور نســبة أن یعنــي مّمــا

 .النواب أنظار على المعروضة

 مقارنة بين معّدل نسبة الحضور والمشاركة في التصويت خالل الدورة العادية الثانية

 

 

 وبالتالي تقترح البوصلة التنصیص على:

عدم االقتصار على تسجیل الحضور خالل الجلسة العامة الحتساب الغائبین وإنما اعتبار النائب حاضرا إذا قام بتسجیل  •

 من عملیات التصویت المبرمة خالل الجلسة. %80الحضور خالل الجلسة العامة وشارك في 

متغیّب منھا النّائب دون عذر، وھو ما  سةبما یتناسب ومدة الغیاب بحساب یوم عمل عن كّل جلمن المنحة  االقتطاع اآللي •

لمجلس نّواب الّشعب لكي والمالیّة  اإلداریةالقانون المتعلّق باالستقاللیّة ھذه اآللیّة في النّظام الّداخلي وفي  إدراجیقتضي 

 .إلزامیةصبغة  اإلجراءیكتسي ھذا 

 24كما ھو الحال حالیّا في أجل ال یتجاوز  التّصویت فقطدون االقتصار على جلسات نشر قائمات الحضور لكّل جلسة عاّمة  •

أیام من  3ساعة من انتھاء الجلسة وتحّدد القائمة إذا كان الغیاب بعذر أم ال وإعطاء النواب الحق في االعتراض في حدود 

 .تاریخ نشر القائمة، وذلك على الموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب

 

 للنائب التمثیلي الدور دعم یخص فیما البوصلة منظمة توصیات. 3
ال یقتصر دور مؤسسة مجلس نواب الشعب على تشریع القوانین والمصادقة علیھا وعلى مساءلة الحكومة ومراقبتھا، بل تضطلع 

ل كذلك بدور تمثیلي یتجّسد في مستویین، األّول داخل البالد والمتمثل في تنظیم أسبوع الجھات والثاني خارج البالد من خال

 البعثات البرلمانیة.
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 الجھاتأسبوع . 1.3
لمختلف مشاغل المواطنین حتّى یضطلعوا  ولالستماعإلى الجھات لرصد واقعھا  االنتقالالشعب من  تمّكن ھذه اآللیة نواب

 بدورھم التمثیلي ویبلّغوا أصوات المواطنین إلى األطراف المعنیّة بھدف إیجاد حلول للمشاكل العالقة. 

ألسبوع الجھات أھمیّة فإنھ ال یتم تنظیمھ بصفة دوریة من قبل مكتب المجلس ورغم التنصیص على موعده الشھري ولئن كان 

 أشھر. 8بالنظام الداخلي للمجلس فإنھ لم یتّم اإلعالن عن أسبوع الجھات خالل ھذه الدورة البرلمانیة سوى مرتین بعد مرور 

وتقاریر تحتوي  على المعلومات المتعلقة بأسبوع الجھات في حال تنظیمھ، وال من ناحیة أخرى، ال یتولّى المجلس نشر وثائق 

تتوفّر أرقام ومعطیات حول الجھات التي تمت زیارتھا والنقائص والمشاكل التي تمت معاینتھا مّما یضمن للنواب الدفع نحو 

 :ـوبالتالي توصي البوصلة بإیصال صوت المواطنین للجھات المعنیة ومتابعة حّل المشاكل والملفات العالقة. 

 تنظیم أسبوع الجھات المنصوص علیھا بالنظام الداخلي.  احترام دوریة •

المتعلقة بأسبوع الجھات ونشرھا بالموقع اإللكتروني للمجلس قبل موعد أسبوع الجھات  ضرورة إعداد جدول أعمال كل نائب •

 بأسبوع لكي یتمّكن المواطنون والمعنیین بالمناطق التي سیزورھا النائب باإللتحاق بھ والتواصل معھ.

خالل أسبوع الجھات ونشره بالصفحة المخصصة لكل نائب بالموقع اإللكتروني  ضرورة إعداد تقریر عن أشغال كل نائب •

 للمجلس.

   البعثات البرلمانیة2.3. 
ال یقتصر دور النائب التمثیلي على الصعید المحلّي فقط، بل یتجاوزه لیشمل الصعید الدولي. ویتجلّى ذلك من  من الناحیة النظریة

والمتمثلة في تعیین من یمثل المجلس في الھیئات والمجالس الوطنیة والدولیة مع  163الفصل  خالل البعثات البرلمانیة التي حددھا

الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما یعكس حجمھا. ھذا الفصل یؤكد ضرورة التوازن بین أعضاء مجلس نواب 

 الشعب بما یتماشى وحجم الكتلة التي ینتمون إلیھا. 

یقیة، فإن المعلومات المتعلّقة بآلیة التمثیل النسبي تعّد ضعیفة. فال یوجد أثرا لتقاریر أو وثائق أعّدت أما من الناحیة التطب

بخصوص نشاطات النواب ضمن الھیئات المنصوص علیھا بالنظام الداخلي. كما أنّھ لم یتّم اإلعالن عن تنظیم مثل ھذه النشاطات 

أن رئیس المجلس "یتولّى [...] إعالم الجلسة العامة بالتعیینات التي تّم إقرارھا  في الجلسات العامة، حیث یذكر النظام الداخلي

 ویعلم بھا الجھة المعنیة خارج المجلس. 

وتذّكر البوصلة بأنھ على إثر تقدیمھا لمطلب نفاذ للمعلومة بالعام الماضي تم إضافة ركن بالموقع اإللكتروني للمجلس عنوانھ 

على قائمة النواب المشاركین بمھمات بالخارج. وإن كانت ھذه الخطوة تعّد إیجابیة إال أّن عدم  "النشاط الخارجي" و یحتوي

یعّد ضربا للشفافیة. وبالتالي تقترح  2016للنواب إلى غایة أكتوبر  االسمیةعلى القائمة  واالقتصارتحدیث المعلومات بھا 

 البوصلة:

 المتعلقة بالمھمات بالخارج بالموقع اإللكتروني للمجلس.  المعلومات یینتح •

 المشاركین بالبعثات.  نشر معاییر إختیار النواب •

بالموقع اإللكتروني  ونشرھا بالصفحة الخاصة لكّل نائبخالل ھذه البعثات  إعداد تقاریر حول المھام واألعمال المنجزة •
 للمجلس.
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 مالحظات البوصلة حول مقترحات التعديل المقدمة من النواب

 المالحظات التعديل المقترح النص األصلي للنظام الداخلي

ال یجوز للنائب التغیّب عن أشغال المجلس دون  -26الفصل 
 إعالم.

ولرئیس المجلس أن یأذن بتغیّب العضو لمدة محدودة وال 
 اإلذن لمدة غیر محّددة إال في رخصة المرض.یجوز 

وإذا تجاوز الغیاب دون عذر ثالثة أیام عمل كاملة في 
نفس الشھر في جلسات عامة متعلّقة بالتصویت، أو ستة 
غیابات متتالیة في أعمال اللجان في نفس الشھر فعلى المكتب 
أن یقّرر االقتطاع من المنحة بما یتناسب ومدة الغیاب وتنشر 

 مة األیام المقتطعة على الموقع االلكتروني للمجلس.قائ

وعلى مكتب المجلس أن ینشر على الموقع االلكتروني 
للمجلس قائمة أولیة للحضور في الجلسة العامة واللجان في 
أجل أقصاه ثالثة أیام عمل بعد نھایة الجلسة، وتحّدد القائمة إذا 

عتراض في كان الغیاب بعذر أم ال. ولكل نائب الحق في اال
 حدود أسبوع من تاریخ نشر القائمة األولیة.

 

 من النظام الداخلي وتعّوض ما یلي: 26تلغى أحكام الفصل 
(جدید): حضور أشغال المجلس واجب على كل عضو بمجلس نواب  26الفصل 
 الشعب.

ال یجوز للعضو بمجلس نواب الشعب التغیّب عن أشغال المجلس دون إعالم 
 ومبّرر مقبول قانونا. مسبق ودون عذر شرعي

كّل غیاب یجب أن یكون لمّدة محّددة عدى حالة المرض التي یتعّذر فیھا 
 تحدید مسبق لمدة الرخصة المرضیة.

یثبت الحضور بالجلسة العامة بتسجیل الحضور في بدایة الجلسة وبتسجیل 
بالمائة على األقل من التصویت على أعمال الجلسة العامة في كّل ما یجب  70
 یھ التصویت.ف

یثبت الحضور في اللجان باإلمضاء على ورقة الحضور عند انطالق أشغال 
 اللجنة وباإلمضاء على بطاقة الحضور قبل انتھاء أشغال اللجنة بنصف ساعة.

وتحجز ورقة الحضور بعد نصف ساعة من انطالق أعمال اللجنة لدى 
 المستشار.

ّكد للنائب خارج رحاب یعتبر عذرا شرعیا ومبّررا مقبوال كّل عمل متأ
المجلس في عالقة مباشرة بعملھ وصفتھ كنائب وُمثبتا بوثیقة معتمدة، وتُعطى 

 األولویة لعمل اللجان والجلسة العامة المبرمجة مسبقا.
یثبت التبریر للغیاب بأي وثیقة أو مستند أو كتب یؤّكد تواجد النائب في 

 المكان والمھمة المبّررة للغیاب.
ساعة على  24بالغیاب مسبقا قبل انعقاد الجلسة العامة أو اللجنة  یتّم اإلعالم

 األقل قبل موعدھا.
تقّدم الوثائق المبّررة للغیاب في أجل أدناه األجل المحّدد لنشر قائمة 
الحضور بالموقع االلكتروني للمجلس وفي أجل أقصاه أجل تقدیم االعتراض 

الفصل، ویعتبر كل تبریر بعد اآلجال  على القائمة المحّدد بالفقرة األخیرة من ھذا
 المحّددة غیابا.

كّل غیاب دون تبریر ودون عذر شرعي طبق ما ھو مبیّن أعاله یؤّدي إلى 
د) عن كّل یوم غیاب ویعطي 100.000االقتطاع من المنحة لقیمة مائة دینار (

 الحق إلدارة المجلس في القیام بذلك بصفة آلیة.
االقتطاع من المنحة وتجاوز مّدة شھر عمل إذا استمر غیاب النائب رغم 

یوّجھ رئیس المجلس لرئیس الكتلة التابع لھا العضو المعني مكتوبا یشعره بذلك 
 ویطلب منھ استفسارا وعند االقتضاء اتخاذ ما یراه لتفادي الغیاب.

تؤّكد البوصلة على االقتطاع اآللي للمنحة ولیس بناء على قرار من 
 مكتب المجلس.

یسمح بتعریف  ي البوصلة بقبول مقترح التعدیل باعتبار أنھتوص
الغیاب المبرر ویسمح بإثبات الحضور في الجلسة العامة ال فقط 

بالمائة  70عبر تسجیل الحضور وإنما كذلك عبر التصویت بنسبة 
فیما یجب التصویت علیھ نظرا ألھمیة ھذه اآللیة في التقلیص من 

 ر ونسبة المشاركة في التصویت. الفارق الكبیر بین نسبة الحضو

عدم تنظیم  كما أن ھذا المقترح سیسمح بتنظیم الجلسات العامة و
جلسات دون تصویت باستثناء جلسات الحوار التي بطبیعتھا ال 

 تشتمل على تصویت.

لذلك یجب التأكید على أن یضم جدول األعمال نقاط مختلفة وعلى 
شفاھیة فقط وھو قرار عدم تنظیم جلسات عامة مخصصة لألسئلة ال

تم اتخاذه مؤخرا من قبل مكتب المجلس ومن شأنھ إحداث اختالل 
في تنظیم عمل المجلس في األسبوع إلى جانب تأثیرھا على نسبة 

مخصصة  2017ماي  20الحضور، مثال جلسة عامة بتاریخ 
 نائب.   43لألسئلة الشفاھیة لم یتجاوز عدد النواب الحاضرین فیھا 
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یتولّى مكتب المجلس نشر قائمة أّولیة للحضور في الجلسة العامة واللجان 
لكتروني للمجلس في أجل أقصاه ثالثة أیام عمل بعد نھایة الجلسة على الموقع اال

 وتحّدد القائمة إذا كان الغیاب بعذر ومبرر أم ال.
لكل نائب الحق في االعتراض في حدود أسبوع من تاریخ نشر القائمة 

 األولیة.

یعاد تشكیل مكاتب اللجان ومكتب المجلس،  ـ 47الفصل 
باستثناء رئیس المجلس ونائبیھ، في مفتتح كل دورة نیابیة وفق 

 .المقتضیات المقررة بھذا النظام الداخلي

 : تعدیل صیغة الفصل بإضافة فقرة أخیرة نّصھا:47الفصل 

"ویتّم تجدید مكتب المجلس في األسبوع األّول من شھر أكتوبر لیتولّى ضبط 
حصص الكتل من المسؤولیات، ویتّم تجدید مكاتب اللجان في األسبوع الثاني من 

 أكتوبر. ویتّم ذلك على أساس حجم الكتل یوم األول من أكتوبر". 

 

یتكون مكتب المجلس من رئیس مجلس  -53الفصل 
رئیسا ومن نائبیھ ومن عشرة أعضاء آخرین نواب الشعب 

 وھم:

 مساعد الرئیس المكلّف بشؤون التشریع، -
مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات مع الحكومة ورئاسة  -

 الجمھوریة،
مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات مع السلطة القضائیة  -

 والھیئات الدستوریة،
 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات الخارجیة، -
الرئیس المكلّف بالعالقات مع المواطن ومع المجتمع مساعد  -

 المدني،
 مساعد الرئیس المكلّف بالتونسیین بالخارج، -
 مساعد الرئیس المكلّف باإلعالم واالتصال، -
 مساعد الرئیس المكلّف بالتصّرف العام، -
 مساعد الرئیس المكلّف بالرقابة على تنفیذ المیزانیة، -
 اب.مساعد الرئیس المكلّف بشؤون النو -

(جدید): یتكّون مكتب المجلس من رئیس مجلس نواب الشعب  53الفصل 
رئیسا ومن نائبیھ ومن أعضاء ممثلین لجمیع الكتل على قاعدة التمثیل النسبي، 
وعضو یمثل أعضاء المجلس غیر المنتمین إلى كتل، یساعدون الرئیس في أداء 

 مھامھ.

 یتولى أعضاء من المكتب المھام التالیة:

 الرئیس المكلف بشؤون التشریع،مساعد  .1

 مساعد الرئیس المكلف بالعالقات مع الحكومة ورئاسة الجمھوریة، .2

مساعد الرئیس المكلف بالعالقات مع السلطة القضائیة والھیئات  .3
 الدستوریة،

 مساعد الرئیس المكلف بالعالقات الخارجیة، .4

 ،مساعد الرئیس المكلف بالعالقات مع المواطن ومع المجتمع المدني .5

 مساعد الرئیس المكلف بشؤون التونسیین بالخارج، .6

 مساعد الرئیس المكلف باإلعالم واالتصال، .7

 مساعد الرئیس المكلف بالتصّرف العام، .8

 مساعد الرئیس المكلف بالرقابة على تنفیذ المیزانیة، .9

 مساعد الرئیس المكلف بشؤون النواب.  .10

توصي البوصلة بضرورة تحدید وظائف مساعدي الرئیس 
ورة إعداده لتقریر سنوي لما تم إنجازه في إطار خطة العمل وضر

 المصادق علیھا في المجلس.

الفقرة األولى على النحو التالي: "یتكّون مكتب المجلس من  53تعدیل الفصل 
رئیس مجلس نواب الشعب رئیسا ومن نائبیھ وأعضاء مساعدین من ممثلین عن 

 منتمین للكتل". الكتل البرلمانیة وممثل عن النواب الغیر
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: إضافة الجملة التالیة "لجمیع الكتل اعتمادا على قاعدة التمثیل 53الفصل 
النسبي" في الفقرة األولى بعد "ومن أعضاء ممثلین". ویصبح نص الفصل 

 كاآلتي:
یتكون مكتب المجلس من رئیس مجلس نواب الشعب رئیسا ومن نائبیھ ومن 

، وعضو یمثل اعتمادا على قاعدة التمثیل النسبيلجمیع الكتل أعضاء ممثلین 
 أعضاء المجلس غیر المنتمین إلى الكتل, یساعدون الرئیس في أداء مھامھ.

 یتولى أعضاء من المكتب  المھام التالیة:
 مساعد الرئیس المكلّف بشؤون التّشریع،  -1
 مساعد الرئیس المكلف بالعالقات مع الحكومة ورئاسة الجمھوریة، -2
 مساعد الرئیس المكلف بالعالقات مع السلطة القضائیة والھیئات الدستوریة، -3
 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات الخارجیة، -4
 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،-5
 مساعد الرئیس المكلف بالتونسیین بالخارج،-6
 ال،مساعد الرئیس المكلف باإلعالم واالتص-7
 مساعد الرئیس المكلّف بالتصرف العام،-8
 مساعد الرئیس المكلف بالرقابة على تنفیذ المیزانیة،-9

 مساعد الرئیس المكلف بشؤون النواب. -10

 

یتّم اعتماد مساعدي الرئیس بالتمثیل النسبي.  -54الفصل 
وللكتل األكثر أعضاء أولویة االختیار. ویراعى في ذلك 

من القانون األساسي المتعلّق  39الفصل احترام مقتضیات 
باالنتخابات واالستفتاء أو إرادة الكتلة تغییر ممثلھا بالمكتب 

 نھائیا.

 (جدید):  54الفصل 

من ھذا  53یتّم اعتماد مساعدي الرئیس المبینین بالفقرة الثانیة من الفصل 
األكثر أعضاء  النظام الداخلي، وفق قاعدة التمثیل النسبي بین الكتل. ویكون للكتل

 أولویة االختیار.

من القانون  39یراعى في اختیار أعضاء المكتب احترام مقتضیات الفصل 
األساسي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء أو إرادة الكتلة أو غیر المنتمین إلى كتل 

 تغییر من یمثلھم بالمكتب نھائیا.

بالمكتب، إما بالتوافق یختار أعضاء المجلس غیر المنتمین إلى كتل، ممثلھم 
فیما بینھم، أو باالنتخاب. ویشرف رئیس المجلس على عملیة االنتخاب، وإذا 
تساوت األصوات بین المترشحین یرجح األصغر سنا فإذا انتفى فارق السن یتّم 

 اللجوء إلى القرعة.

 

 :54الفصل 
إضافة جملة "بالتناوب في اختیار المسؤولیات واحدة بواحدة" بعد كلمة 

 "االختیار". 
یتم اعتماد مساعدي الرئیس بالتمثیل النسبي. وللكتل كاآلتي:  الفصلویصبح نص 

. بالتناوب في اختیار المسؤولیات واحدة بواحدةاألكثر أعضاء أولویة االختیار 
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من القانون األساسي المتعلق  39الفصل ویراعى في ذلك احترام مقتضیات 
 .باالنتخابات واالستفتاء أو إرادة الكتلة تغییر ممثلھا بالمكتب نھائیا

عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي  -55الفصل 
الرئیس، یتولى مكتب المجلس الذي یجتمع وجوبا لھذا 
الغرض معاینة الشغور وإعداد تقریر في شأنھ یعرض على 

 .عامةالجلسة ال
 

 : المقترح حذف ھذا الفصل.55الفصل 

 ال یمكن اقتراح حذف فصل حسب مقتضیات النظام الداخلي 

ـ یتولى مساعدو الرئیس تحت إشرافھ كّل في  57الفصل 
حدود اختصاصھ مساعدة الرئیس في أداء مھامھ بناء على 

 .خطة عمل یصادق علیھا المكتب
 .مساعدیھولرئیس المجلس تفویض مھمة محددة ألحد 

 : التعدیل المقترح: إضافة فقرات في آخر النص األصلي كاآلتي:57الفصل 

 "یختّص كل من مساعدي الرئیس بالصالحیات التالیة:

 مساعد الرئیس المكلّف بشؤون التشریع: .1
متابعة اللجان القارة وتقدیم مقترحات في المدد الالزمة الستكمال النظر في 

وتدقیق ترتیبات الجلسات العامة المخصصة للنظر في المشاریع المحالة علیھا، 
 مشاریع القوانین.

 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقة مع الحكومة ورئاسة الجمھوریة: .2
متابعة األسئلة الكتابیة والشفاھیة، والتنسیق مع عضو الحكومة المكلف بالعالقة 

قیل التي تواجھ مع المجلس والجھة المناظرة لھ في رئاسة الجمھوریة لرفع العرا
 النواب في عالقتھم بالحكومة وبالرئاسة.

 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقة مع السلطة القضائیة والھیئات المستقلة: .3
التنسیق مع ھذه الجھات لترتیب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة تقاریرھا 
 السنویة ومتابعة ما یحصل من شغورات وما یتطلبھ من تجدید جزئي عن طریق

 المجلس وحضور استقباالت رئیس المجلس لوفود ممثلة لھذه الھیئات.
 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات الخارجیة: .4

حضور استقباالت الوفود األجنبیة وأولویة مرافقة رئیس المجلس في زیاراتھ 
الخارجیة والتنسیق مع اإلدارة المتخصصة في الشؤون الخارجیة بالمجلس 

الخارجي للمجلس والعمل على تطویر الدیبلوماسیة البرلمانیة لمتابعة النشاط 
 والسعي لتفعیل مجموعات الصداقة البرلمانیة.

 مساعد الرئیس المكلّف بالعالقات مع المواطن ومع المجتمع المدني: .5
استقبال المواطنین وممثلي المجتمع المدني، وتقدیم مقترحات في ترتیب 

 ھم من طرف رئیس المجلس.حضورھم بالمجلس، وحضور استقباالت
 مساعد الرئیس المكلّف بالتونسیین بالخارج: .6

نقل مشاغل التونسیین بالخارج لمكتب المجلس وحضور استقباالت رئیس 

من الجید تحدید مھام مساعدي الرئیس حسب الخطة التي أسندت 
إلیھم لكن یجب إیجاد آلیات لتقییم أدائھم باعتبارھم جزء من العمل 

 البرلماني. 

تقترح البوصلة في ھذا اإلطار أن تعرض أعمال مساعدي الرئیس 
على جلسة عامة یتم فیھا تقدیم   ما تّم إنجازه وما یمكن تقدیمھ من 
توصیات لتحسین عمل مساعدي الرئیس خاصة وأن كّل منھم 
یتولى خطة معینة تشمل العمل التشریعي والعمل الرقابي وإدارة 

 المجلس، إلخ. 

العامة بناء على تقریر یحیلھ كل مساعد ویتم نشره تتظّم الجلسات 
في آخر الدورة البرلمانیة وبصفة عامة قبل تجدید ھیاكل المجلس 

 في مفتتح الدورة البرلمانیة القادمة.
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 المجلس لوفود من التونسیین بالخارج.
 مساعد الرئیس المكلّف باإلعالم واالتصال: .7

مقترحات لتحسین العمل على متابعة صورة المجلس في المشھد العام وتقدیم 
األداء اإلعالمي للمجلس والتنسیق مع اإلدارة المتخصصة في اإلعالم في 

 المجلس لتیسیر عمل اإلعالمیین فیھ.
 مساعد الرئیس المكلّف بالتصّرف العام: .8

متابعة العمل اإلداري في المجلس وشؤون الموظفین، واقتراح تصّورات 
 جلس.لتطویر تثمین الموارد البشریة والمادیة للم

 مساعد الرئیس المكلّف بالرقابة على تنفیذ المیزانیة: .9

متابعة تنفیذ المیزانیة من طرف مختلف اإلدارات والمصالح التابعة للمجلس، 
 ولفت االنتباه ألي تأخیر أو تجاوز.

 مساعد الرئیس المكلّف بشؤون النواب:  .10

م النواب متابعة شؤون النواب، وتقدیم مقترحات للمكتب في كل ما یسھّل قیا
 بمھامھم".

: اجتماعات المكتب مغلقة وال یحضرھا إال 59الفصل 
الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره 

م مسك محاضر الجلسات ممضاة من ویتولى الكاتب العا
 .رئیس مجلس نواب الشعب

ولرئیس المجلس أن یدعو بصورة استثنائیة من یرى 
 .فائدة في حضوره لبحث مواضیع محددة

: إضافة الفقرة التالیة بعد الفقرة األولى: "على رئیس المجلس أن 59الفصل 
یدعو الجتماعات المكتب عضو الحكومة المكلف بالعالقة مع مجلس نواب 

 الشعب". لیصبح نص الفصل كاآلتي: 
اجتماعات المكتب مغلقة وال یحضرھا إال الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي 

الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من  ضرورة العمل حضوره ویتولى
 .رئیس مجلس نواب الشعب

على رئیس المجلس أن یدعو الجتماعات المكتب عضو الحكومة المكلف 
 بالعالقة مع مجلس نواب الشعب.

ولرئیس المجلس أن یدعو بصورة استثنائیة من یرى فائدة في حضوره 
 .لبحث مواضیع محددة

یمكن التنصیص على إمكانیّة استدعاء عضو الحكومة المكلف 
بالعالقة مع مجلس نواب الشعب إذا رأى فائدة في عالقة مباشرة 

 بالعمل الحكومي. 

یحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا  -63الفصل 
  .خاصة

 .ویمكنھ تكوین لجان تحقیق

اللجان یعلن رئیس المجلس عن فتح باب الترّشحات لعضویّة 
 .ویضبط آجال تقدیمھا

 : یحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة.63الفصل 

 ویمكنھ تكوین لجان تحقیق.

فقرة ثالثة (جدیدة): "كما یمكنھ بمقتضى قرار من بمكتبھ، وكلّما اقتضت 
الحاجة، إحداث لجنة خاصة مختلطة یعھد إلیھا مھمة النظر في مسألة أو مقترح 
أو مشروع ھام. وتخضع ھذه اللجنة في تركیبتھا وفي توزیع المسؤولیات صلبھا 

 وفي تنظیم عملھا إلى أحكام ھذا النظام الداخلي."

من المستحسن تحسین عمل اللجان التشریعیة القارة خاصة بعد 
إدماجھا وفق لما اقترحتھ البوصلة والتقلیص من عدد اللجان 

 الخاصة قصد ربطھا بمھام رقابیة واضحة ومتواصلة. 

مدلول واسع ویمكن أن تؤّدي إلى  عبارة "كلما اقتضت الحاجة" لھا
إحداث لجان لغرض معین تنحل بانتھاء مھامھا وھذا ما یفضي إلى 
عدم استقرار العمل التشریعي وعدم استقرار المجلس على مستوى 

 ھیاكلھ.
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علن رئیس المجلس عن فتح باب الترشحات لعضویة اللجان ویضبط آجال ی
 تقدیمھا.

 

: الفقرة األولى: "یحدث مجلس نواب الشعب لجانا برلمانیة" (حذف 63الفصل 
 التفریق بین اللجان القارة واللجان الخاصة). 

ال یمكن حذف التفریق باعتبار أن الدستور نص علیھ في الفصل 
59 . 

 .ـ تتكون اللجان من إثنین وعشرین عضوا64الفصل 
 .النسبي بین الكتلیتّم تكوین اللّجان وفق قاعدة التمثیل 

یسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء 
 .بالكتلة

 .توزع المقاعد المتبقیة على أساس أكبر البقایا
لمكتب المجلس أن یقرر استثنائیا النزول بعدد األعضاء 
دون إثنین وعشرین ویكون قراره ھذا معلال وبأغلبیة الثلثین 

یقرر النزول بعدد  من أعضائھ في خصوص كل لجنة
أعضائھا. ویراعى في ھذه الحالة احترام مقتضیات الفقرتین 
الثانیة والرابعة من ھذا الفصل في حین تتعدل قاعدة اإلسناد 
 .المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجدید ألعضاء اللجنة

یستثنى من مجال انطباق ھذا الفصل لجنة مراقبة عملیات 
من ھذا  9األصوات موضوع الفصل  التصویت وإحصاء

 .النظام الداخلي
ویضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حّصةّ كّل 

 .كتلة نیابیة من مقاعد اللّجان

: تعدیل الفقرة األولى على النحو التالي: "تتكّون اللجان من خمسة 64الفصل 
 عشر عضوا".

لة مقعد واحد باللجنة وتعدیل الفقرة الثالثة على النحو التالي: "یسند لكل كت
 مقابل كل خمسة عشر عضوا".

 وحذف الفقرة الخامسة "لمكتب المجلس ...".

 تقترح البوصلة إعادة تنظیم اللجان على النحو التالي: 

 لجنة تشریعیة  11 •
 لجان خاصة  4 •

 عضو 18مع التخفیض من عدد األعضاء إلى 

 البوصلة)(حسب الجدول المبین في الجزء المتعلق بمقترحات 

: تعویض "اثنین وعشرین عضوا" بـ "ثمانیة عشرة عضوا" 64الفصل 
 وتعویض "عشرة أعضاء" بـ "اثني عشر عضوا"

 .عضوا ثمانیة عشرةتتكون اللجان من ویصبح نص الفصل كاآلتي: 

 .یتّم تكوین اللّجان وفق قاعدة التمثیل النسبي بین الكتل

 .بالكتلة اثني عشر عضوایسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل 

 .توزع المقاعد المتبقیة على أساس أكبر البقایا

 إثنین وعشرینلمكتب المجلس أن یقرر استثنائیا النزول بعدد األعضاء دون 
ویكون قراره ھذا معلال وبأغلبیة الثلثین من أعضائھ في خصوص كل لجنة یقرر 

دد أعضائھا. ویراعى في ھذه الحالة احترام مقتضیات الفقرتین الثانیة النزول بع
والرابعة من ھذا الفصل في حین تتعدل قاعدة اإلسناد المقررة بالفقرة الثالثة 

 .تناسبا مع العدد الجدید ألعضاء اللجنة

یستثنى من مجال انطباق ھذا الفصل لجنة مراقبة عملیات التصویت وإحصاء 
 .من ھذا النظام الداخلي 9الفصل األصوات موضوع 

ویضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حّصةّ كّل كتلة نیابیة من مقاعد 
 .اللّجان

 

لكل عضو الحق في عضویة أكثر من لجنة  -68الفصل 
  .شرط أال تكون من نفس الصنف

ال یجوز الجمع بین عضویة مكتب المجلس وعضویة 
 .اللجان

في عضویة أكثر من لجنة" (تناغما مع الفصل  : "لكل عضو الحق68الفصل 
63.( 

 .68حذف الفقرة الثانیة من الفصل 

حتراما لقاعدة التمثیل النسبي، ال یمكن لنفس النائب أن یكون في ا
من  59لجنتین من نفس الصنف وتذكر البوصلة بمقتضیات الفصل 

أصناف من اللجان البرلمانیة  3الدستور الذي نص صراحة على 
 وھي اللجان القارة واللجان والخاصة ولجان التحقیق. 
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إضافة الفقرة التالیة: "ویجوز للكتلة تعیین نائبا لممثلھا في اللجنة یحضر 
اجتماعاتھا عند تعّذر حضور العضو القار مع تمتّعھ بحق التصویت" (للحد من 

 ظاھرة غیاب النواب في أعمال اللجان).

بالنسبة لتعیین نائب عند تعذر حضور العضو القار وتمتیعھ بالحق 
من الدستور یمنع  62في التصویت، تذّكر البوصلة بأن الفصل 

 تفویض التصویت داخل المجلس. 

ینتمي كل عضو وجوبا إلى  : تعویض الفقرة األولى بالفقرة التالیة: "68الفصل 
لجنة قارة ولھ الحق في عضویة أكثر من لجنة شرط أال تكون من نفس الصنف". 

ینتمي كل عضو وجوبا إلى لجنة قارة ولھ الحق في ویصبح نص الفصل كاآلتي: 
 عضویة أكثر من لجنة شرط أال تكون من نفس الصنف.

 ال یجوز الجمع بین عضویة مكتب المجلس وعضویة اللجان.

 

یضبط مكتب المجلس حّصة كّل كتلة نیابیة  -70الفصل 
من المسؤولیات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع 
مراعاة قاعدة التمثیل النسبي، ویتّم توزیعھا على اللجان 
بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة االختالف یسند مكتب 

تضّم العدد المجلس أولویّة االختیار انطالقا من الكتلة التي 
 .األكبر من األعضاء

ویتّم إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثیل 
 .النسبي للكتل

: حذف عبارة "من نفس الصنف" في الفقرة األولى والثانیة من 70الفصل 
 الفصل.

 

: إضافة جملة "بالتناوب واحدة بواحدة" في آخر الفقرة األولى. 70الفصل 
وإضافة فقرة أخیرة "وتحتسب المسؤولیات المسندة للمعارضة بمقتضى 

من الدستور في تحدید حصتھا في مكاتب اللجان". ویصبح نص  60الفصل
ي یضبط مكتب المجلس حّصة كّل كتلة نیابیة من المسؤولیات فالفصل كاآلتي: 

مكاتب اللجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثیل النسبي، ویتّم توزیعھا 
على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة االختالف یسند مكتب المجلس 

بالتناوب أولویّة االختیار انطالقا من الكتلة التي تضّم العدد األكبر من األعضاء 
 .واحدة بواحدة"
 .اللجان من نفس الصنف بحسب التمثیل النسبي للكتل ویتّم إسناد رئاسة

من الدستور في  60وتحتسب المسؤولیات المسندة للمعارضة بمقتضى الفصل
 .تحدید حصتھا في مكاتب اللجان

 

تتّخذ اللّجان قراراتھا بأغلبیة الحاضرین من  -82الفصل 
أعضائھا بالتصویت علنیا برفع األیدي ما لم یوجد نص 

وإذا تساوت األصوات یكون صوت الرئیس  مخالف لذلك.
 .مرّجحا

ویمكن، قبل التصویت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمّدة ال 
 .تزید عن نصف ساعة

: تتخذ اللجان قراراتھا بأغلبیة الحاضرین من أعضائھا، على أن ال 82الفصل 
تقّل ھذه األغلبیة عن ثلث األعضاء، وذلك بالتصویت علنیا برفع األیدي ما لم 

 یوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت األصوات یكون صوت الرئیس مرّجحا.

ولرئیس الكتلة عند االقتضاء تكلیف عضو من كتلتھ لتعویض نائب عضو في 
 اللجنة تعّذر علیھ الحضور في جلسة التصویت.

ویمكن، قبل التصویت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمّدة ال تزید عن نصف 
 ساعة.

أغلبیة الحاضرین بثلث أعضاء اللجنة إلى تعطیل قد یؤدي ربط 
 عمل اللجنة.

إذا كان تكلیف عضو لتعویض نائب تعذر علیھ الحضور في اللجنة 
غایتھ مواكبة أشغال اللجنة فھذا أمر إیجابي مع التأكید على عدم 

 61تمتیع العضو المعوِّض بحق التصویت عمال بمقتضیات الفصل 
التصویت شخصي داخل المجلس  من الدستور الذي ینص على أن

 وال یمكن تفویضھ."

یعّد تقریر اللجنة مقررھا ومساعداه ویمضي  -85الفصل 
التقریر المقرر الذي أعّده ورئیس اللجنة الذي یحیلھ على 
مكتب المجلس إلدراجھ في جدول أعمال الجلسة العامة. ویتّم 

جلس نشر التقریر مرفقا بالمشروع على الموقع االلكتروني للم

 :85الفصل 
الفصل "یجوز للجنة بعد إنھاء مناقشة  إضافة الفقرة التالیة بعد الجملة األولى من

مشروع القانون برمتھ وقبل إحالة تقریرھا إلى مكتب المجلس، أن تتولى إحالة 
المشروع إلى رؤساء الكتل لدراستھ وتقدیم مقترحات بشأنھ، طبق الشروط 

التوافقات مھما كان شكلھا غیر دستوریة وغیر شفافة إلى جانب 
 تأثیرھا على عمل ھیاكل المجلس. 

الجلسة العامة أن تتداول في مقترحات التعدیل  كما أنھ من دور
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بعد مصادقة اللجنة على التقریر وقبل إثني عشر یوم عمل 
على األقّل من البدء بمناقشتھ في الجلسة العامة. كما یتم إعالم 
أعضاء المجلس بذلك بواسطة اإلرسالیات القصیرة ویوّزع 

 .علیھم التقریر والمشروع في نفس األجل

من ھذا النظام الداخلي. ویجتمع مكتب اللجنة  121الشكلیة المبینة بالفصل 
المبادرة ورؤساء الكتل أو ممثلیھم للنظر في مقترحات بحضور ممثل جھة 

التعدیل والتوافق بشأنھا. ویدّون مضمون االجتماعات ونتائجھا صلب تقریر 
 اللجنة.

یعد تقریر اللجنة مقررھا و مساعداه، ویمضي  ویصبح نص الفصل كاآلتي:
دراجھ التقریر المقرر الذي أعده ورئیس اللجنة الذي یحیلھ على مكتب المجلس إل

 في جدول أعمال الجلسة العامة.
یجوز للجنة بعد إنھاء مناقشة مشروع القانون برمتھ وقبل إحالة تقریرھا إلى 
مكتب المجلس، أن تتولى إحالة المشروع إلى رؤساء الكتل لدراستھ وتقدیم 

من ھذا النظام  121مقترحات بشأنھ، طبق الشروط الشكلیة المبینة بالفصل 
مكتب اللجنة بحضور ممثل جھة المبادرة ورؤساء الكتل أو  الداخلي. ویجتمع

ممثلیھم للنظر في مقترحات التعدیل والتوافق بشأنھا. ویدّون مضمون 
 االجتماعات ونتائجھا صلب تقریر اللجنة.

یتم نشر تقریر اللجنة مرفقا بالمشروع على الموقع االلكتروني للمجلس بعد 
ني عشر یوم على األقل من البدء بمناقشتھ مصادقة اللجنة على التقریر وقبل اث

في الجلسة العامة. كما یتم إعالم المجلس بذالك بواسطة اإلرسالیات القصیرة 
 ویوٌزع علیھم التقریر والمشروع في نفس األجل.

 المقدمة حسب ما اقتضاه النظام الداخلي: 

تقدیم مقترحات تعدیل إلى مكتب اللجنة المتعھدة في اآلجال  •
 القانونیة

 نشر مقترحات التعدیل على الموقع االلكتروني للمجلس •
 تقدیم المقترح والدفاع عنھ  •
 تقدیم الرأي المضاد  •
 التصویت على مقترح التعدیل  •

وھي مراحل من شأنھا أن تحافظ على مداوالت الجلسة العامة 
وعلى فھم التغیرات التي طرأت على نص مشروع القانون ضمانا 

 للشفافیة وللنفاذ إلى المعلومة. 

ـ تعد اللجان السبع األولى تقاریر في نھایة كل  94الفصل 
ھا وتوصیاتھا ترفعھ إلى دورة نیابیة تضمن فیھا نتائج أشغال

مكتب المجلس الذي یعرضھ وجوبا على الجلسة العامة 
  .لمناقشتھ

ویمكن ألي من ھذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل 
التي تدخل في مجال اختصاصھا على الجلسة العامة ویبت 

 .مكتب المجلس في الطلب

 : إضافة "عند االقتضاء" في نھایة الفقرة األولى.94الفصل 

 4تذكر البوصلة بمقترحھا في التقلیص من عدد اللجان الخاصة إلى 
لجان القترانھا بمھام رقابیة واضحة ومحددة (حسب ما یبینھ 
الجدول) وبالتالي من الضروري عرض تقاریرھا السنویة على 

 الجلسة العامة في كل الحاالت. 

یراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص  -107الفصل 
  : لسة العامة أن تكونالتدخالت في الج

ـ حصة التدخل للعضو غیر المنتمي لكتلة حصة ذات ثالث 
 دقائق على األقل،

ـ حصة التدخالت الجملیة لكل كتلة بما یتناسب مع عدد 
أعضائھا، وتترك للكتلة المعنیة حریة تقسیم حصتھا بین 

 .أعضائھا

: یراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخالت في الجلسة 107الفصل 
 العامة أن تكون:

 حصة التدّخل للعضو غیر المنتمي لكتلة حصة ذات ثالث دقائق على األقل،-

حصة التدّخالت الجملیة لكل كتلة بما یتناسب مع عدد أعضائھا، وتترك -
 أعضائھا.للكتلة المعنیة حریة تقسیم حصتھا بین 

 ویتّم إعالم رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع.

ولرئیس الجلسة، بعد التشاور مع رؤساء الكتل، أن یعید توزیع الوقت 

باعتبار أن النص األصلي یتیح حریة تقسیم حصة الكتلة بین 
أعضائھا، فال وجود ألي داع  إلعادة تقسیم الوقت حسب عدد 
الحاضرین في الجلسة ألن ذلك ال یتماشى مع مبدأ التناسب بین 

 حصة التدخالت وحجم الكتلة. 
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ویتم إعالم رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في 
 .الموضوع

 
 

 المخّصص للتدّخالت باالعتماد على عدد الحاضرین في مفتتح كل جلسة.

: ویجوز لمكتب المجلس التنسیق مع رؤساء الكتل وفي حاالت 107الفصل 
حصة التدخالت الجملیة استثنائیة یقتضیھا حسن سیر الجلسة العامة التقلیص من 

 المخّصصة لكل كتلة ولغیر المنتمین.

ال یمكن التنصیص على الحد من التدخالت المخصصة للكتل ولغیر 
المنتمین باعتبار أن النظام الداخلي ینص صراحة على حق كل 

دقائق بغض النظر عن انتمائھ وعن حجم الكتلة وال  3نائب في 
قرار من مكتب المجلس حتى یمكن لقرار المجلس أن یتم تحدیده ب

 وإن كان في حاالت استثنائیة.

ـ یفتتح رئیس المجلس أو أحد نائبیھ الجلسة  109الفصل 
العامة في الوقت المعین لھا بحضور األغلبیة المطلقة من 

 .األعضاء

إذا لم یتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّھا تنعقد 
للجلسة بثلث  صحیحة بعد نصف ساعة من الوقت األصلي

  .األعضاء على األقل

وتنظر الجلسة العامة في ھذه الصورة في النقاط المدرجة 
بجدول أعمالھا ویتم التصویت طبق مقتضیات ھذا النظام 

 .الداخلي

"وال یتوقّف افتتاح  : إضافة فقرة تدرج بعد الفقرة الثانیة نّصھا:109الفصل 
كانت جلسة غیر مخّصصة ألي الجلسة في موعدھا على توفّر النصاب متى 

 تصویت".

یجب الحد من الجلسات العامة التي لیس فیھا تصویت وتقترح 
البوصلة مراجعة مواعید الجلسات العامة ومواعید انعقاد اللجان 
بالنظر إلى عدد اللجان القارة واللجان الخاصة تماشیا مع نجاعة 

عمال العمل البرلماني وعدم تعطیلھ فضال عن توازن جدول األ
 خالل األسبوع. 

 

تقّدم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون -121الفصل 
إلى مكتب اللجنة المعنیة، في أجل أقصاه أربعة أیام من نشر 
المشروع والتقریر على الموقع االلكتروني للمجلس دون 
اعتبار یوم النشر. ویكون تقدیم مقترحات التعدیل من قبل 

وال یمكن ألي منھم المشاركة في  خمسة أعضاء على األقل،
تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیالت في ذات 

. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة الفصل
مضبوطة ومكتوبة. ویحدد في ورقة المقترح من سیتناول 
 .الكلمة دفاعا عنھ أو من ینوبھ عند االقتضاء

 .لال یصح شكال تقدیم مقترح في حذف فص

یتولى مكتب اللجنة ترتیب مقترحات التعدیل وتبویبھا في 
أجل ال یتجاوز ثمانیة أیام من تاریخ نشر المشروع والتقریر 
على الموقع االلكتروني للمجلس دون اعتبار یوم النشر، 
وتنشر حصیلة مقترحات التعدیل على الموقع االلكتروني 

ضد أي للمجلس. ویفتح أجل یومین لتقدیم طلبات التدخل 
مقترح تعدیل. وال یحق في ھذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة 
بأكثر من طلب. ویتم تحدید من سیتولى التدخل في كل 

: تقّدم مقترحات التعدیل المتعلّقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة 121الفصل 
تقریر على الموقع المعنیة، في أجل أقصاه أربعة أیام من نشر المشروع وال

االلكتروني للمجلس دون اعتبار یوم النشر. ویكون تقدیم مقترحات التعدیل من 
قبل خمسة أعضاء على األقل. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة 
مضبوطة ومكتوبة. ویحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنھ أو 

ذلك فباإلمكان أن تختار المجموعة من تراه وإن تعّذر من ینوبھ عند االقتضاء، 
 .للدفاع عن المقترح

یتولّى مكتب اللجنة ترتیب مقترحات التعدیل وتبویبھا في أجل ال یتجاوز و
ثمانیة أیام من تاریخ نشر المشروع والتقریر على الموقع االلكتروني للمجلس 
دون اعتبار یوم النشر، وتنشر حصیلة مقترحات التعدیل على الموقع االلكتروني 

د أي مقترح تعدیل. وال یحق للمجلس. ویفتح أجل یومین لتقدیم طلبات التدّخل ض
في ھذه الحالة أن تتقّدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ویتّم تحدید من سیتولى 
التدّخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبھا في 
 ،الموضوع أو بمنح األولویة لمن لم یسبق تعیینھ للتدّخل في موضوع قبل ذلك

التحدید بالقرعة بینھم. وتجرى القرعة بینھم من قبل مكتب اللجنة  فإن تعّددوا یتمّ 
وبحضور مساعد الرئیس المكلّف بشؤون التشریع. ال یتناول الكلمة حول 
موضوع التصویت إال عضو مساند وعضو معارض لھ وال تتجاوز مّدة أي 

المھم في تقدیم مقترحات التعدیل ھو احترام المراحل المنصوص 
لى علیھا بھذا الفصل حتى تكون مداوالت مجلس نواب الشعب ع

مستوى عال من الجودة واألمانة لكل ما تم تقدیمھ من مقترحات 
 تعدیل. 
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موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبھا 
في الموضوع أو بمنح األولویة لمن لم یسبق تعیینھ للتدخل في 

دید بالقرعة بینھم. موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا یتم التح
وتجرى القرعة بینھم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد 
الرئیس المكلف بشؤون التشریع. ال یتناول الكلمة حول 
موضوع التصویت إال عضو مساند وعضو معارض لھ وال 

 .تتجاوز مدة أي تدخل ثالث دقائق

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر یقدر 
أو  85المجلس إما احترام اآلجال المقررة بالفصل مكتب 

اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فیمكن 
 في تلك الحالة تقدیم مقترحات التعدیل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء اآلجال المحّددة لتقدیم مقترحات التعدیل ال یجوز 
ة، وتُعرض ھذه بعد ذلك تقدیمھا إال من قبل ممثّل جھة المبادر

 .التعدیالت على التصویت دون نقاش

یجري التصویت على مضمون التعدیل بنفس األغلبیة 
 .المطلوبة للتصویت على الفصل المراد تعدیلھ

 تدّخل ثالث دقائق.

كتب المجلس إما إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر یقّدر م
أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد  85احترام اآلجال المقّررة بالفصل 

آجال مختصرة فیمكن في تلك الحالة تقدیم مقترحات التعدیل حتى ختم النقاش 
 العام.

بانقضاء اآلجال المحّددة لتقدیم مقترحات التعدیل ال یجوز بعد ذلك تقدیمھا إال 
ثّل جھة المبادرة، وتُعرض ھذه التعدیالت على التصویت مم اللجنة أو من قبل

 دون نقاش.

یجري التصویت على مضمون التعدیل بنفس األغلبیة المطلوبة للتصویت على 
 الفصل المراد تعدیلھ.

یعلن الرئیس نتیجة التّصویت وقرار الجلسة -128الفصل 
العامة المترتّب عنھ وال یجوز بعد إعالن القرار التعلیق علیھ 

من  123أو التراجع عن التصویت باستثناء ما یقتضیھ الفصل 
  .ھذا النظام الداخلي

وتنشر تفاصیل نتائج التصویت على الموقع اإللكتروني 
 ساعة. 48للمجلس في أجل أقصاه 

: یعلن الرئیس نتیجة التصویت وقرار الجلسة العامة المترتّب عنھ 128الفصل 
وال یجوز بعد إعالن القرار التعلیق علیھ أو التراجع عن التصویت باستثناء ما 

 خلي.من ھذا النظام الدا 123یقتضیھ الفصل 

وتنشر تفاصیل نتائج التصویت على الموقع االلكتروني للمجلس في أجل 
 أقصاه سبعة أیام عمل.

توصي البوصلة بالمحافظة على األجل المنصوص علیھ في النظام 
ساعة خاصة وأن نتائج التصویت یتم احتسابھا  48الداخلي وھو 

لبطاقات بصفة آنیة أثناء الجلسة العامة. كما أن اعتماد التصویت با
الشخصیة االلكترونیة من شأنھ أن یساھم في نشر تفاصیل 

 التصویت في آجال قصیرة. 

 القسم السادس
 حفظ النّظام

 القسم السادس
 حفظ النّظام والتأدیب

 كیف یمكن تعریف التأدیب إذا تعلق األمر بنواب الشعب؟ 

ال یمكن تطبیق اإلجراءات التأدیبیة الخاصة بالقطاع العمومي على 
 نواب شعب منتخبون. 

ـ ال یجوز لغیر رئیس الجلسة مقاطعة المتكلم أو  130الفصل 
إبداء أیة مالحظة لھ. كما ال یجوز ألحد أن یأخذ الكلمة إال بعد 

 .أن یأذن لھ رئیس الجلسة في ذلك

(جدید): یعلن رئیس الجلسة عن انطالقھا ورفعھا وھو المسئول  130الفصل 
دون غیره عن تسییرھا. ویمكنھ أن یقاطع النائب كلّما دعت ضرورة التسییر 
لذلك كما ال یجوز ألّي نائب أو مشارك في الجلسة أن یتناول الكلمة إال بعد أن 

 یأذن لھ في ذلك.

 

لة باإلبقاء على الفصل في صیغتھ األصلیة واالكتفاء توصي البوص (جدید): یكون عرضة للتأدیب كل نائب في المجلس: 131الفصل بالنظام كل نائب یقوم ـ یذّكر رئیس الجلسة  131الفصل 
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بعرقلة النظام أو اإلخالل بھ أو تناول الكلمة بدون إذن من 
 .رئیس الجلسة

ضّد كل نائب وقع تذكیره بالنظام  تنبیھاویوّجھ رئیس الجلسة 
مرتین في نفس الجلسة أو صدر منھ شتم أو ثلب أو تھدید نحو 

ویتّم سحب الكلمة منھ  .عضو أو أكثر من أعضاء المجلس
انھ من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجیل التنبیھ بمحضر وحرم
 .الجلسة

وفي صورة عدم امتثال النائب لإلجراءات المتخذة في شأنھ 
بشكل یؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أّي شكل من 
أشكال العنف الماّدي أثناء جلسة عامة أو صدرت منھ 

لمكتب تصرفات مھینة للمجلس أو لرئیس الجلسة، یمكن 
المجلس، باقتراح من رئیس الجلسة، حرمانھ من أخذ الكلمة 
دون منعھ من التصویت، على أن ال تتعدى مدة الحرمان ثالث 

  .جلسات متتالیة. ویتخذ المكتب قراره بأغلبیة أعضائھ

وللنائب المطلوب في شأنھ تطبیق ھذه العقوبة الحضور 
بعد استدعائھ  لإلدالء بوجھة نظره أو إنابة أحد زمالئھ وذلك

 .بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا

 یعمد بأّي طریقة كانت لعرقلة السیر العادي للمداوالت أو التصویت. -
یقوم بكّل ما من شأنھ المساس من نزاھة التصویت وطابعھ الشخصي سواء  -

 ن القارة.كان ذلك بالجلسة العامة أو باللجا
یتوّجھ بأي عمل أو قول یتضّمن تھدیدا أو نیال من الكرامة أو مساسا  -

بالمعطیات الشخصیة ضّد نائب أو عّدة نواب آخرین أو ضّد رئیس الجمھوریة أو 
أحد أعضاء الحكومة حتى وإن لم یكن النائب أو رئیس الجمھوریة أو عضو 

 الفعل المشار إلیھما. الحكومة حاضرا بالجلسة التي حصل خاللھا القول أو
یدعو إلى العنف أو العصیان أو التمییز بین المواطنین التونسیین أو كّل ما من  -

 شأنھ المساس بأمن البالد خالل الجلسات العامة.
ال یحترم أیا من القواعد المنصوص علیھا بـ "میثاق شرف النائب"  -

 من ھذا النظام.  2فقرة  2المنصوص علیھ بالفصل 

بمقاطعة رئیس الجلسة وسحب الكلمة من النائب الذي لم یحترم 
 النظام.  

 مكّرر:  131الفصل  

 العقوبات التي یمكن أن تسلّط على النائب ھي:

 التنبیھ الشفوي، -
 التنبیھ الكتابي، -
 المنع من التصویت لمّدة ال تتجاوز ثالثة جلسات، -
المنع من الحضور بالجلسة العامة لمدة تتراوح بین جلسة واحدة وثالثة  -

جلسات یقع احتسابھا بدایة من الجلسة الموالیة للجلسة التي وقع فیھا الفعل 
 الموجب للتأدیب.

 

ال ترى البوصلة ضرورة في تسلیط عقوبات على نواب الشعب 
 لالعتبارات التالیة: 

 نائب الشعب ھو منتخب  •
 عب یتمتع بالحصانة نائب الش •
 نائب الشعب ال تنطبق علیھ اإلجراءات التأدیبیة •

كما أن سلطة رئیس الجلسة ھي حفظ النظام ال غیر وال یمكن أن 
تكون لھ صالحیة تسلیط عقوبات قد تؤدي إلى حرمان النائب من 
ممارسة مھامھ النیابیة كعدم مواكبتھ ألشغال الجلسة العامة وھو 

 الحد من ظاھرة الغیابات.  أمر خطیر ومتناقض مع

ثالثا: یقع تنبیھ النائب شفویا بمبادرة من رئیس المجلس أّما التنبیھ  131الفصل  
الكتابي والمنع من التصویت والحضور فیقّرره مكتب المجلس باقتراح من رئیس 
المجلس أو بطلب كتابي من النائب الذي تعّرض ألحد اإلخالالت المذكورة 

الحالتین األخیرتین ال یمكن تسلیط العقوبة إال بعد سماع . وفي 131بالفصل 

 



 

 

27 
 

 النائب المخالف شخصیا أو بواسطة نائب آخر یختاره.

رابعا: یكون التنبیھ الكتابي متبوعا وجوبا بخصم ربع المنحة  131الفصل  
البرلمانیة لمّدة شھر واحد ویكون المنع من التصویت والمنع من الحضور 

وبا بخصم ربع المنحة البرلمانیة لمّدة شھرین. وفي حالة بالجلسات متبوعا وج
العود یكون الخصم لمّدة شھرین في الحالة األولى ولمّدة ستة أشھر في الحالة 

 الثانیة.

 

خامسا: إذا صدر أثناء المداوالت أو أثناء التصویت من النائب فعال  131الفصل  
الرئیس یعلم النواب الحاضرین موجبا للمؤاخذة على معنى المجلة الجزائیة فإّن 

 بذلك ویرفع الجلسة فورا ویدعو النائب لمغادرة القاعة.

أما إذا وقع الفعل المشار إلیھ داخل حرم المجلس خارج أوقات المداوالت أو 
 التصویت فإّن الرئیس یعلم النواب الحاضرین عند انعقاد أّول جلسة موالیة.

المجلس تقریرا كتابیا إلى المكتب  وفي الحالتین المشار إلیھما یرفع رئیس
 یستعرض فیھ الوقائع بصورة مفّصلة ویدعوه التخاذ التدابیر الالزمة.

ویتحتّم على مكتب المجلس المسارعة إلى إعالم ممثّل النیابة العمومیة بوقوع 
 األفعال المذكورة داخل المجلس.

 

 

 :135إضافة فصل في الباب السابع من العنوان األول بعد الفصل 

"تحال القوانین المقترحة سواء من النواب أو من رئیس الجمھوریة أو من رئاسة 
الحكومة على الجلسة العامة في نّصھا األصلي مرفوقة بمقترحات التعدیل التي 

 تّم إقرارھا في اللجنة المختّصة للبت فیھا".

من أعمال اللجان التشریعیة النظر في مشاریع القوانین ومناقشة 
فصولھا وإدراج تغییرات علیھا وھي أعمال یتم التنصیص علیھا 
في تقریر اللجنة حول مشروع القانون الذي یضم التغییرات التي تم 

 إقرارھا. 

كما تذكر البوصلة في ھذا اإلطار بمھام المقرر الذي یتولّى إعداد 
    لجنة الذي یشمل كل أعمال اللجنة. تقریر ال

لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من  -145الفصل 
الحكومة بأسئلة كتابیة في صیغة موجزة عن طریق رئیس 

  .مجلس نواب الشعب

یحیل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل 
 أقصاه ثمانیة أیام من تلقیھ. وللمكتب أن یكلف أحد أعضائھ

 .بمتابعة ھذه المھمة

یتعین على الحكومة موافاة رئیس المجلس بجواب في أجل 
أقصاه عشرة أیام من تلقیھا السؤال. یسلم رئیس المجلس نسخة 
من الجواب إلى العضو المعني ویأذن بنشر السؤال والجواب 

: "ویكون عدم الرد في اآلجال المحّددة موجبا للمساءلة في أجل 145الفصل 
 ال یتجاوز شھر".

من شأن ھذا التعدیل أن یؤّكد على الدور الرقابي لمجلس نواب 
الشعب واحترام آجال الرّد على األسئلة الكتابیة كما یجب التأكید 
على دور مساعد الرئیس المكلف بالعالقة مع الحكومة في متابعة 
األسئلة الكتابیة وأجوبتھا ومدى احترام مقتضیات ھذا الفصل 

كن أن تنجّر على عدم تقدیم عضو الحكومة وآلیات المساءلة التي یم
 اإلجابة على األسئلة الكتابیة.



 

 

28 
 

 

الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداوالت مجلس نواب 
 .ني للمجلسالشعب وعلى الموقع االلكترو

ویمكن ألي عضو تقّدم بأسئلة كتابیة أن یسحبھا قبل تلقي 
 .اإلجابة


