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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 النظام الداخلي لمجلس المستشارين

 العامة الجلسة – السادس الباب

 درسها تم والتي النواب مجلس قبل من عليها المصادق العادية والقوانين األساسية القوانين مشاريع في العامة الجلسة تنظر – 24 الفصل

 .األعمال بجدول المدرجة النقاط من غيرها وفي اللجان قبل من تقرير بشأنها وأعد  

ر إلى ثم ذلك طلب إن الحكومة عضو إلى باالستماع العامة الجلسة على المعروضة القوانين مشاريع في المناقشة تفتتح – 24 الفصل  مقر 

 .العامة للمناقشة أسماءهم سجلوا الذين المجلس ألعضاء الكلمة تعطى ثم اللجنة

ريها اللجان ورؤساء الحكومة لعضو  .طلبوها متى الكلمة تناول حق ومقر 

 بسير مساس له ما في الداخلي النظام باحترام تتعلق نظام نقطة إلثارة الكلمة يطلب لمن العامة المناقشة أثناء األولوية تكون – 22 الفصل

 معي ن بفصل عالقة من إثارتها ريدي التي للمسألة ما ببيان يبدأ أن ويتعي ن الكالم بصدد كان من انتهاء بعد أو حاال الكلمة له وتعطى الجلسة

 .الكلمة منه تسحب وإال   الداخلي النظام من

 مناقشته إلى االنتقال المجلس على الرئيس يقترح ذلك من االنتهاء وعند القانون مشروع مبادئ في العامة المناقشة تبدأ – 24 الفصل

 .فصال فصال

ر فإذا  مناقشة طريق عن العامة المناقشة إلى الرجوع يجوز وال. بها الخاصة التعديالت مع الفصول في المناقشة استمرت ذلك تقر 

 .الفصول

ر لم أو العامة المناقشة بعد الفصول مناقشة إلى المجلس ينتقل لم إذا  العامة الجلسة على المشروع يعرض اللجنة إلى المشروع إعادة يقر 

 .لرفضه أو عليه للمصادقة المشروع يعرض اإلرجاء على الموافقة تتم لم فإذا. الحقة جلسة في فيه النظر إلرجاء

 المشروع على تعديل إدخال اقتراح في الفصول مناقشة أو العامة المناقشة أثناء الحق المجلس وألعضاء الحكومة لعضو – 24 الفصل

م أن شرط المعروض  .ومكتوبة مضبوطة صيغة في المقترح التعديل يقد 

 .رفضه أو االعتبار بعين المقترح التعديل مبدأ أخذ على الحاضرين األعضاء من المطلقة وباألغلبية مناقشة دون التصويت يتم ذلك وعند

ر فإذا  ذا أو جزئيا الجلسة اعتبرته إذا حاال عليه بالموافقة أو لدراسته اللجنة على بإحالته التصويت يجرى االعتبار بعين التعديل أخذ تقر 

 .شكلية صبغة

 :التالي الترتيب حسب مناقشتها تجرى التعديالت تعدد وعند

 .األصلي النص فحوى عن أبعدها من ابتداء التعديالت فبقي ة أوال الحذف تعديالت

رها اللجنة ورئيس الحكومة عضو سوى تعديل كل حول الكلمة يتناول ال موا ممن واحد وعضو ومقر   ممن واحد وعضو التعديل قد 

 التعديل عارضوا

ر أن العامة الجلسة في قانونية مجلة مشروع مناقشة عند للمجلس  أال   على الحاضرين األعضاء بأغلبية المشروع فصول تالوة عدم يقر 

 أحكام مراعاة مع االقتراع قبل بها المتعلقة والفصول المقترحة التعديالت وجوبا تتلى أن وعلى المجلس أعضاء ثلث عن األغلبية هذه تقل

 . النظام هذا من 74 الفصل
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 المشروع كامل يعرض ثم به الخاصة التعديالت على االقتراع بعد الحاضرين بأغلبية عليه االقتراع فصل كل مناقشة يعقب – 24 الفصل

 . االقتراع على

 . االقتراع في الشروع حال جديد من نقاش أي إثارة يجوز وال

 بأغلبية العادية القوانين مشاريع على المصادقة وتكون المجلس ألعضاء المطلقة بيةباألغل األساسية القوانين مشاريع على المصادقة تكون

 .المجلس أعضاء ثلث عن األغلبية هذه تقل ال أن على الحاضرين األعضاء

 من والعشرين الثامن بالفصل إليه المشار للميزانية األساسي القانون حسب وختمها الدولة ميزانية مشروع مناقشة تقع – 24 الفصل

 .النظام هذا مقتضيات وحسب الدستور

 عشر إثنا أعضاءها عدد لجنة االفتتاح جلسة وفي المجلس أعضاء نصف تجديد وعند عادية دورة كل بداية في تنتخب – 24 الفصل

 .المجلس عطلة من يليها ولما نفسها الدورة لمدة وذلك الحصانة، قضايا في للنظر للحصانة الخاصة اللجنة تسمى

 .اإليقاف إنهاء في أو الحصانة رفع في للنظر اللجنة هذه على القضية ملف يحال إيقافه حالة في أو عضو عن الحصانة رفع طلب عند

 إعداد من االنتهاء حين إلى مؤق تا تعل ق العضوية هذه فإن اللجنة هذه في عضوا عنه الحصانة رفع بطلب المعني العضو يكون وعندما

 .بشأنه التقرير

م التي اللجنة أمام برأيه اإلدالء المجلس أعضاء من زمالئه أحد بواسطة أو بنفسه يتولى أن باألمر المعني المجلس لعضو  تقريرها تقد 

ع والذي القضية بملف مرفقا الحالة حسب للمكتب أو للمجلس  تاريخ من األكثر على يوما عشر خمسة خالل المجلس أعضاء على يوز 

 خالل ينوبه من أو شخصيا المعني العضو حضور عدم صورة في و النظام هذا من 74 الفصل أحكام مراعاة عم وذلك الملف تسلمها

 .أوراقه حسب القضية ملف في اللجنة تبت   المحدد األجل

 من إعالم المجلس رئيس ويتولى الحاضرين أعضائه بأغلبية عامة جلسة في اإليقاف إنهاء أو الحصانة رفع طلب في المجلس ويبت

 المنصوص باألغلبية اإليقاف إنهاء أو الحصانة رفع طلب في المجلس مكتب يبت المجلس عطلة وخالل. المجلس بقرار األمر يهمهم

 .النظام هذا من 5 الفصل من الرابعة بالفقرة عليها

 إعالم الرئيس ويتولى ، العضو نيابة طيلة المفعول ساري يبقى والتعيين المجلس لعضوية الترشح شروط توف ر وجوب إن – 45 الفصل

 القانون، يقتضيه حسبما الوجوبي اإلعفاء أو االستقالة أو الوفاة بسبب المجلس في الواقع بالشغور االقتضاء عند األمر يهمه ومن المجلس
 .االنتخابي القانون مقتضيات حسب التكميلية االنتخابات أو التعيين الحالة، حسب إلجراء، الجمهورية رئيس بذلك ويعلم


