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ملخص تنفيذي
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السياق الدستوري في تونس
ثورة الياسمين
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المضي قـدًما
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بدايات دستور جديد
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عملية الصياغة والنص النهائي 
منهج الصياغة 

            
 




    




التأخر المفرط

                
   





              









نظرة عامة موضوعية 
    

  
       



الطول والتعقيد

                   
   

  



 

             
 
  
 
  





   











  




 
   
        
 

 “”



حلول لتجنب تكرار المآخذ والشكاوى




 

 

مقارنة مع النظام الداخلي السابق
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الغرض المزدوج 
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العملية التشريعية
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المبادرة التشريعية
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 اإلجراءات التشريعية في اللجنة 
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اإلجراءات التشريعية في الجلسة العامة للمجلس


 

              



   

  


 

  

             


 

التعديالت
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التصديق على المعاهدات واعتماد االتفاقيات الدولية 
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إقرار القوانين 

               

 




 
 
          








رقابة المجلس على الحكومة




 

أساليب متابعة العمل الحكومي

أسئلة كتابية وشفاهية


 

                





 
            



    
 




 
      
 









جلسات الحوار مع الحكومة
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تحقيقات اللجان
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وسائل حث خلق حكومة مسؤولة

            








الئحة اللوم


  

  



   


         



االلتزام لدى إقرار مشاريع القوانين
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اللجان القارة

 – –

 –







اللجان الخاصة
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عملية الصياغة الدستورية 
دور اللجان 
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اإلجراء 





     





طريقة اإلقرار






                



             









إدارة المجلس التأسيسي 
أعضاء المجلس 
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حفظ النظام
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األسئلة الكتابية والشفاهية


               
         
   
 








الحقوق المحدودة ألعضاء المجلس 






            








الرئيس
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مكتب المجلس 

 
            

        

 




  
          

              

 

               
 





ندوة الرؤساء


     
 
   “  ”        




           










 
            

 

              

 
 “”



“”



               

 

             

 













الكتل البرلمانية
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الخالصة
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نبذة حول المؤلفين
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الهوامش:
 
           


               


www.constitutionnet.org/files/constituent_assemblys_rules_of_procedure_-_english-final.pdf










لمحة موجزة عن المؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات

ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

    (International IDEA)    





ما هو دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟
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       •

      •

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

            







