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 التوطئة

ف (  الشعب نواب مجلس بأعمال المتعلق السنوي التقرير هذا بتقديم البوصلة منظمة تترس�
، واالستثنائية العادية دورته ىڡ* * (  اال7ولتںى(

 من امتدتا الىى8

(  نوعه من اال7ول التقرير هذا ليكون ،2015أكتوبر 19 إىل 2014 ديسمرى=  02
(  المجلس بنشاط االلمام ىڡ*

 ذلك. نوابه ال7داء و ال7شغاله تقييم تقديم وىڡ*

(  الهامة بالمكانة منا ايمانا
 مجلس أول  باعتباره و الجمهورية، دستور بمقتىص*  التونسية الدولة مكونات صلب الشعب نواب مجلس يحتلها الىى8

(  الناشئة الديمقراطية مرتكزات وإحدى الدستور، هذا أساس عىل منتخب شعب نواب
*  جميع يسعى الىى8  .وتكريسها  تحقيقها إىل التونسيںى(

يعية، السلطة يمثل الذي الشعب، نواب مجلس دور يتمظهر وقد (  أساسا الترس�
يعات سن ىڡ* ورية الترس� رساء الرص* fصالحات من العديد الfاال 

يعية الضمانات وتعزيز والقطاعية، الهيكلية (  والحريات للحقوق الترس�
(  والسلط والهيئات المبادئ جميع إىل إضافة الدستور، كرسها الىى8

 نص الىى8

(  ترجمتها ووجب الدستور عليها
*  ىڡ* (  ينحرص ال الشعب نواب مجلس دور أن إال. الحالية للتشاريع وتنقيحات قوانںى(

يعي الجانب ىڡ*  إذ فقط، الترس�

(  للدولة المكونة الثالث السلط من كسلطة مهما دورا يلعب
 عىل سواء التنفيذية السلطة مراقبة عرى=  وذلك بينها، فيما متبادلة رقابة تمارس والىى8

 .مطالبهم  وإيصال حقوقهم عن والدفاع لجهاتهم النواب بتمثيل المحىل(  المستوى عىل أو الحكومي العمل بمراقبة المركزي المستوى

 )
لمانية المؤسسة بأهمية البوصلة منظمة تؤمن السياق، هذا ىڡ* (  اال7ساىس(  ودورها الرى=

يع ىڡ*  بدور أيضا تؤمن كما الشعب، وتمثيل والرقابة الترس�

(  المجتمع مكونات
*wالمد  )

(  المجتمع جهود إن. لتطلعاته وفائهم ومدى التونىس(  الشعب ممثىل(  لمردود موضوعي وتقييم رقابة ممارسة ىڡ*
*wالمد 

(  العمل واقع عىل مبنية توصيات تقديم عرى=  كذلك ولكن التقييم عرى=  المؤسسة وفاعلية أداء تطوير إىل تهدف
*wلما (  والمعايرى(  الرى=

 االرتقاء عليه الىى8

*  المسافة ولتقريب المجلس ال7عمال أكرى=  نجاعة لتكريس وذلك إليها،  قبة تحت الشعب واهتمامات أولويات طرح بهدف وناخبيهم النواب بںى(

 .المجلس

(  التقرير هذا ويندرج
وع إطار ىڡ* *  إىل يهدف و الشعب نواب مجلس أعمال لمراقبة مجلس مرصد مرس� *  تمكںى(  بالشأن يهتم من وكل عامة المواطنںى(

 )
*wلما *  من الرى= اء إعالميںى( *  وخرى=  مع تعامله وكيفية ،2014 جانفي دستور بعد منتخب شعب نواب مجلس أول نشاط عىل االطالع ومن وجامعيںى(

(  بعهدته المنوطة المهمة
(  اال7وىل العادية دورته ىڡ*

(  الملحقة االستثنائية الدورة إىل إضافة ،2015 جويلية إىل 2014 ديسمرى=  من امتدت الىى8
 دارت الىى8

 .2015 أكتوبر شهر نهاية إىل 2015 أوت شهر من اال7ول اال7سبوع خالل

(  والتحديات الشعب نواب مجلس أعضاء بنشاط أساسا متعلقة بابا أبواب 8 التقرير هذا ويتضمن
ات فعليا أعماله النطالق إليها تعرض الىى8  ومؤرس�

يعي النسق تجاوب ومدى والنواب اللجان أداء عىل ونوعية كمية (  الدور تقييم إىل إضافة المرحلة، متطلبات مع الترس� =wلجوئه عرى=  للمجلس الرقا 

 .للمجلس الداخىل(  والنظام بالدستور المضمونة اال�ليات إىل
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*  ومكوناته وهياكله أعضائه بجميع الشعب نواب مجلس نشاط لتقييم بناء مرجعا التقرير هذا يصبح أن البوصلة منظمة تأمل ختاماً،  الخاضعںى(

*  بهدف التقييم لهذا ، واحتياجات لتطلعات بهم واالرتقاء أدائهم تحسںى( *  النواب أداء عىل الشعبية الرقابة تعزيز إىل يهدف باعتباره الناخبںى(

، * (  والتفاعل بالمسؤولية االfحساس وينمي الديمقراطية الممارسة يكرس مما المنتخبںى( =wيجا fومكونات هياكل أداء يحسن مما الرصد، آليات مع اال 

لمانية المؤسسة  بوعودهم الوفاء إىل الشعب ممثىل(  أيضا يحفز التقرير هذا مثل إن. اال7صعدة  جميع عىل وناجعة حقيقية إصالحات إىل ويدفع الرى=

*  التشاركية مستوى كذلك ويرفع فعليا، وتطبيقها بجدية تحقيقها عىل والعمل االنتخابية اهة الشفافية مبادئ ويكرس والنائب المواطن بںى( *  والرى*

  .الرشيد والحكم
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 مرصد مجلس

وع مرصد مجلس منذ سنة  بهدف متابعة مسار كتابة دستور الجمهورية الثانية وضمان النفاذ إىل جميع المعلومات المتعلقة به  2012انطلق مرس�

ة اال7وىل ال7عمال منظمة البوصلة قبل أن تتنوع مشاريعها و  * وع مرصد مجلس الركرى(  يتطور مجال رصدها.للجميع. حينها، كان مرس�

ورية لالطالع عىل أنشطة نوابه  ( قلب العمل السياىس( ذلك بتمكينه من الوسائل الرص*
وع مرصد مجلس منذ بدايته إىل وضع المواطن ىڡ* يهدف مرس�

( النفاذ للمعلومة وإرساء آليات الحوكمة الرشيدة.
 و الدفاع عن حقوقه اال7ساسية، إضافة إىل تعزيز مبدأ الشفافية والحق ىڡ*

( تعامله مع المعلومة لىك( يكون 
وع خالل تنفيذه لهذه اال7هداف عىل اتخاذ منهجية دقيقة وتوخي الحذر ىڡ* ف عىل المرس� وقد سهر الفريق المرس�

ة أساسية لتعزيز  * ( تتسم بها المنظمة ركرى(
* أدائهم وتفعيل المساءلة  االنتقالرصيد المصداقية الىى8 الديمقراطي بتونس بدفع النواب إىل تحسںى(

* واحتياجاتهم.لمم ( لتطلعات الناخبںى(
*wلما * من طرفه، وذلك لتقريب اال7داء الرى=  ثىل( الشعب المنتخبںى(

( التأسيىس( خالل  باالنتقالإيمانا 
( القرار، تمت متابعة أعمال المجلس الوطىى* الديمقراطي التونىس( وأهمية ترسيخ آليات ناجعة لمساءلة صاحىى=

( وتحق
*wلما ته النيابية لفهم الوضع الرى= * ومستمر للمعلومة، كبديل للمؤسسة الرسمية أحيانا وكقوة دفع لهذه المؤسسة لىك( تتمكن فرى8 يق نفاذ محںى(

من ضمان هذا الحق بصفة طبيعية أحيانا أخرى. تمت بالتاىل( مرافقة كامل عملية صياغة الدستور وجعل جميع التفاصيل المتعلقة به متوفرة 

( هذا الدستور من طرف أوسع قاعدة شعبية وسياسية ومنشورة للجميع، مما جعل عملية الرصد هذه 
ورية للتاريخ، أوال، وكذلك من حيث تبىى* رص*

 ممكنة.

وع مرصد مجلس مع أول مجلس نواب شعب منتخب عىل أساس دستور جانفي  ( هذا السياق، تواصل مرس�
، وذلك لمواصلة أهداف 2014وىڡ*

( تعزيز مبدأ الشفافية 
( لممثىل( الشعب بتعزيز آليات الرصد والتأقلم مع الوضع السياىس( ما بعد بالم واالرتقاءالمنظمة المتمثلة ىڡ*

*wلما ردود الرى=

يعات جديدة ورقابة حكومية. 2014انتخابات أكتوبر   وخاصة الرهانات المطروحة عىل هذا المجلس من إصالحات وترس�

( ديسمرى= 
، منذ انطالق أعمال مجلس نواب الشعب ىڡ* ( بإمكانه ، تعهد فريق مرصد مج2014بالتاىل(

لس بمتابعة كل الجلسات وكل الهياكل الىى8

( تم مناقشتها سواء صلب اللجان أو من طرف الجلسة العامة وكل جلسات الحوار 
* الىى8  واالستماعمتابعتها وهذا ما يشمل جميع مشاريع القوانںى(

( ناقش الم االستثنائيةواال7سئلة المطروحة عىل أعضاء الحكومة، مرورا بكل المناسبات 
 جلس خاللها أحداثا ذات أهمية وطنية.الىى8

ات متعلقة بعدد الجلسات وعدد وطبيعة  بتقدم أعمال المجلس وبفضل عملية الرصد المتواصلة، تم إطالق تقارير شهرية تضمنت أساسا مؤرس�

( تمت مناقشتها أو بصدد النقاش والمدة الجملية ومعدل العمل والمدة 
* المصادق عليها أو الىى8 الجملية ومعدل التأخرى( ونسب مشاريع القوانںى(

( التصويت.
( الجلسات ونسب المشاركة ىڡ*

 الحضور ىڡ*
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 )
عىل نشاط المجلس ومدى تجاوبه مع تطلعات المرحلة، وكذلك عىل النواب  االطالعولهذه التقارير أثر ملموس عىل المتابع للشأن العام لرغبته ىڡ*

 لما تمثله هذه التقارير من تقييم متجدد ومتواصل لمردود النائب داخل لجنته أو الجلسة العامة.

( إطار منهجية تصاعدية حيث يشمل هذا التقرير 
ات تم لذلك، يندرج هذا التقرير السنوي ال7ول دورة لمجلس نواب الشعب ىڡ* تفاصيل ومؤرس�

ة ومعزولة من النشاط االfجماىل( للمجلس. ( تتعلق بمدة قصرى(
سهاب مقارنة بالتقارير الشهرية الىى8 fتناولها بمزيد من اال 

 )
وع مرصد مجلس إىل تعزيز مشاركة المواطن التونىس( ىڡ* النيابية القادمة عىل أسس صحيحة وموضوعية وحسب برامج أكرى�  االنتخاباتيصبو مرس�

يعية والرقابية وت * أدواره التمثيلية والترس� يعية عرى= دفع المجلس لتحسںى( ة لرصد أداء السلطة الترس� * نجاعة وواقعية، وهي نتيجة غرى( مبارس� مكںى(

( مستقبال.إىل تقييمات موضوعية وعلمية حول أداء مم االستنادمن  االنتخابيةالقواعد 
  ثليهم، مما سينعكس إيجابيا عىل سلوكهم التصويىى8
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 منهجية إعداد التقرير

( بصفة عامة وأداء الن
*wلما لمانية اال7وىل وتقديم تقييم للعمل الرى= واب يهدف هذا التقرير إىل بسط أنشطة مجلس نواب الشعب خالل الدورة الرى=

 بصفة خاصة.

ات كم يعي ونجاعة الرقابة الممارسة عىل ويتعرض هذا التقرير أساسا إىل مؤرس� ية ونوعية بخصوص سرى( أعمال المجلس ومدى جدية النسق الترس�

 السلطة التنفيذية المنبثقة منه.

 )
( حدود الممكن، إن كان ذلك بالحضور الفعىل( ىڡ*

 ويتطلب إعداد مثل هذا التقرير معرفة تامة لكل ما حدث داخل المجلس طوال كامل الدورة، ىڡ*

 ة واجتماعات اللجان أو بمتابعة جميع المعلومات والوثائق المنشورة عىل الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.الجلسات العام

فيما يخص الجلسات العامة واجتماعات اللجان العلنية، قام فريق مرصد مجلس ببيان ما جرى خاللها وما تم فيها من استماعات ومشاريع 

 ا ومدى انتظام حضور النواب فيها.ومداخالت للنواب، إىل جانب إحصاء عدده

حاتهم ومداخالتهم أثناء  ( ناقشها وصادق عليها المجلس وأداء النواب من حيث مقرى8
* الىى8 يعي، تمت متابعة القوانںى( بالنسبة لال7داء الترس�

 النقاشات.

ستماعات صلب اللجان بخصوص fتمت دراسة جلسات الحوار مع الحكومة ومختلف اال ، ) =wملفات مختلفة واستخراج اال7سئلة  بالنسبة للدور الرقا

( وجهها النواب ال7عضاء الحكومة.
 الشفاهية الىى8

( آخر الجلسات العامة والمتعلقة بمشاكل جهوية أو وطنية، مع الحرص عىل التثبت من شفافية ، للدور التمثيىل( بالنسبة 
تم رصد المداخالت ىڡ*

 سة رسمية.أسبوع المجلس والبعثات الديبلوماسية عىل مستوى المجلس كمؤس

وبهدف إدراج أكرى� ما يمكن من المعلومات، قام فريق مرصد مجلس بتوجيه عدد من المطالب لمكتب المجلس والكتل النيابية للتحصل عىل 

لمانية. ها، خصوصا تلك المتعلقة بزيارات النواب لجهاتهم والبعثات الرى= ( لم يتم نرس�
  بعض المعلومات الىى8
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تركيبة مجلس نواب 

الشعب وفعاليات 

 الجلسة االفتتاحية
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 شهر أكتوبر 

 عقدت ىڡ�

يعية الىى� كيبة مجلس نواب الشعب عىل ضوء نتائج االنتخابات الترس� وفعاليات الجلسة  2014يتعلق هذا الباب برى�

وع قانون  
 مرس�
� للنظر ىڡ� 
� مؤقتتںى 

 إطار انتخاب رئاسة المجلس وكذلك تكوين لجنتںى


 تم خاللها تكوين لجنة فرز لالJصوات ىڡ�
المالية االفتتاحية الىى�

انية الدولة لسنة  � 
لمانية. 2015ومرى Rمختلف الهياكل الرى 

 ظل آجال دستورية ضيقة، والنظام الداخىل
 للمجلس الذي يضبط عملية تسيرى
 ىڡ�

I. : انعقاد الجلسة االفتتاحية 

 

يعية ىڡ� ، 2014نوفمرىR  21إثر اا̀لعالن عىل النتائج النهائية لالنتخابات الترس� 

 التأسيىس

السيد مصطفى بن جعفر، ، أصدر رئيس المجلس الوطىى�

 

يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة االفتتاحية، وذلك بعد االطالع عىل دستور  2014نوفمرىR  25قرارا مؤرخا ىڡ�


  2011لسنة  6وعىل القانون التأسيىس
 عدد  منه، 59و  58و  57الجمهورية التونسية، وخاصة الفصول 
المتعلق  2011ديسمرىR  16المؤرخ ىڡ�


  2014لسنة  3بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون االJساىس
 عدد 
وعىل القانون  ،2014فيفري  3المؤرخ ىڡ�


  2012لسنة  23االJساىس
 عدد 
وص المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنص 2012ديسمرىR  20المؤرخ ىڡ�


  2013لسنة  52الالحقة وآخرها القانون االJساىس
 عدد 

  2014لسنة  16وعىل القانون االJساىس
 عدد  ،2013ديسمرىR  28المؤرخ ىڡ�

ماي  26المؤرخ ىڡ�


  2014لسنة  36وعىل القانون عدد  المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، 2014
ت المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابا 2014جويلية  8المؤرخ ىڡ�

يعية ورئاسية بعد المصادقة عىل الدستور، 
  2014لسنة  34وعىل قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد  ترس�
 2014نوفمرىR  21المؤرخ ىڡ�

يعية   .2014المتعلق بالترصيح بالنتائج النهائية لالنتخابات الترس�

 

 

، � التأسيىس�
 السيد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطىى�

� بداية 
 الجلسة االفتتاحية لمجلس نواب الشعبىڡ�
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ة صباحا، لحضور الجلسة العامة  2014ديسمرىR  02وقد كانت الدعوة بتاريخ  
 بدايتها رئيس المجلس  االفتتاحيةعىل الساعة العارس�

 ألقى ىڡ�

الىى�


 التأسيىس
 كلمة بالمناسبة، ثم أحال رئاستها إىل أكرىR االJعضاء سنا، وهو السيد عىل
 بن سالم ع
رت (الوطىى� �  83ن قائمة حركة نداء تونس بدائرة برى�


 عن قائمة حركة نداء تونس بدائرة نابل 
سنة) والسيدة أمل سويد  31( 1سنة)، وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وهما السيد شكيب با{�

 سنة). 27عن قائمة حركة النهضة بدائرة قابس (

 

أس الجلسة االفتتاحية بمساع � السيد عىل� بن سالم يرى4
 دة السيدة آمال سويد والسيد شكيب با�8

II. النواب الذين تم انتخابهم : 

� التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أخدم تولت 
 رئاسة الجلسة تالوة القائمة النهائية الJعضاء مجلس نواب الشعب للتثبت من الحضور وتأدية اليمںى

م بأحكام الدستور وبالوالء التام لتونس" بصورة جماعية. �  الوطن بإخالص، وأن ألرى�


 ما يىل
 قائمة السادة والسيدات نواب الشعب حسب ما ورد 

 ىڡ�


 قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المؤرخ ىڡ�
المتعلق  2014نوفمرىR  20ىڡ�

يعية لسنة  تيب بالدوائر، باعتماد تقسيم حسب القائم 2014بالترصيح بالنتائج النهائية لالنتخابات الترس� 
 ينتمون حسب الرى�
ات االنتخابية الىى�

 : إليها
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 1دائرة تونس 

� الحر االتحاد  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الجبهة الشعبية  التيار الديمقراطي  الوطىى�

  عىل
 العريض  عىل
  ليىل أوالد

  يمينة الزغالمي  عبد النارص شويخ  أحمد الصديق  سامية حمودة عبو  محسن حسن

 
  النذير بن عمو  ابتسام جبابىل

 2دائرة تونس 

  آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

  سعيد العايدي

  الفتاح موروعبد 

  رياض المؤخر

ى بلحاج حميدة   برس�

  مصطفى بن أحمد

  ليىل الشتاوي بوقطف
  أروى بن عباس


 بن فرج Rالصحىى  

 دائرة أريانة

� الحر االتحاد  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  آفاق تونس  الوطىى�

  عبد العزيز القطي

 عتيق Rالصحىى  

 

  كريم الهالىل
   يوسف الجويىى�

 

  ليىل الحمرو{�

  حسن العمري
 
  جميلة دبش الكسيكىس

 

ين الغبنتيىى� Rصرى  

 دائرة منوبة

� الحر االتحاد  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الجبهة الشعبية  الوطىى�

 
ي  المنذر بلحاج عىل 
  عماد الخمرى

  هدى تقية  نزار عمامي  فوزية بن فضة
 


  لطيفة الحباىس�
  محمد نجيب ترجمان
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 دائرة بن عروس

� الحر االتحاد  حركة النهضة  تونسحركة نداء 
  التيار الديمقراطي  الجبهة الشعبية  الوطىى�

ي  محمد االJزهر عكرمي 
  نور الدين البحرى

 

   زياد االJخرص�   توفيق الجمىل
  غازي الشواىس�

  وفاء مخلوف
  هالة الحامي

  محمد الطرودي

يف ألفة السكري   محمد المحجوب  الرس�

رت دائرة �  برى�

� الحر االتحاد  التحالف الديمقراطي  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الوطىى�

  البشرى
 اللزام  عىل
 بن سالم

  توفيق الجمىل
   غربية بن المهدي
 
  حياة كبرى

  آمنة بن حميد
  ابراهيم ناصف

  سمرى
 ديلو  ابتهاج بن هالل

 1 نابل دائرة

  آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

 سلمى اللومي الرقيق
  سيدهممحمد 

  نعمان الفهري
 


 حسام بونىى�

 نادية زنقر
  بثينة بن يغالن

 

  شكيب با{�

 2 نابل دائرة

� الحر االتحاد  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الجبهة الشعبية  الوطىى�

 خميس قسيلة

 مريم بوجبل  فتحي شامخي  عبد القادر بنضيف هلِلَا  محرزية العبيدي

 وليد الجالد
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 زغوان دائرة

� الحر االتحاد  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  حزب المبادرة  الوطىى�

 محمد رمزي خميس

   رضا الزغندي  محمد بن سالم

  النارص الشنوىڡ�
  ليىل الزحاف

 باجة دائرة

� الحر االتحاد  حركة الشعب  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الوطىى�

 منرى
 الحمدي

 
 نجالء سعدواي  عاشور نور الدين بن  رضا دالعي  سامي الفطناىس

 
  عصام الماطوىس

 الكاف دائرة

� الحر االتحاد  الجبهة الشعبية  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الوطىى�

 

 عبادة الكاىڡ�

 
 الخنساء بن حراث  كمال الهراغي  مراد الحمايدي  عبد اللطيف المىك

 المنجي حرباوي

 سليانة دائرة

� الحر االتحاد  الحزب الجمهوري  الجبهة الشعبية  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  الوطىى�

قاوي Rصالح الرى 
 
 Rالرجىى 

 الهمامي  الزهرى


   الجيال{�
  نور الدين المرابطي  إياد الدهما{�

  سناء الصالحي

 جندوبة دائرة

� الحر االتحاد  الجبهة الشعبية  حركة النهضة  حركة نداء تونس
�   الوطىى�   حزب صوت الفالحںى�

 

  بلقاسم دخيىل
ىڡ�   أحمد مرس�


   منجي الرحوي R}درة يعقو   


   فيصل تبيىى�

  جيهان عويىس�
 


  سناء مرسىى�
  شاكر عيادي
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وان دائرة  القرى�

� الحر االتحاد  حركة نداء تونس  حركة النهضة
  تيار المحبة  الجبهة الشعبية  الوطىى�


 محمود قويعه
 سهيل العلويىى�

 

الحطاب أنس فريدة العبيدي  ريم الثايري  طارق براق  طارق فتيىى�  

ة  الهادي صولة 
  محمد النارص جبرى

 سوسة دائرة

  حزب المبادرة  آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

ف الدين   رضا رس�
 زياد العذاري

  أحمد السعيدي  حافظ الزواري

  الزهرة ادريس

 منية ابراهيم  حمدي قزقز

  نوال طياش
  العجمي الوريمي

  فيصل خليفة

 المنسترى�  دائرة

  الجبهة الشعبية  آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

  محمد جالل غديرة

 محمد كمال بسباس

  عبد المؤمن بلعانس  عىل
 بنور

  هالة عمران

  محمد سعيدان

  سماح بوحوال
  شهيدة فرج

 
  لطفي النابىل
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 المهدية دائرة

  الشعبيةالجبهة   آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

  محمد النارص
 الهادي بن ابراهم

� ابراهيم 
  هيكل بلقاسم  ياسںى
 
  سعاد الزواىل

يل Rعماد أوالد جرى  
 

  بوصالح ليىل الوسال{�

 � 
  رابحة بن حسںى

 القرصين دائرة

� الحر االتحاد  الجبهة الشعبية  حركة النهضة  حركة نداء تونس
  المؤتمر من أجل الجمهورية  الوطىى�

الحمزاويمحمد كمال   

 الوليد بنا{�

وك الحريزي  محمود قاهري  أيمن علوي Rإكرام موالهي  مرى 
  صافية خلفي

  محمد بوقرة الراشدي

 بوزيد سيدي دائرة

نقاذ  الجبهة الشعبية  تيار المحبة  حركة النهضة  حركة نداء تونس   الجبهة الوطنية لال_
 � حركة الديمقراطيںى�

 �   االجتماعيںى�

الجماىل
  نوفل  سالم حامدي  
اهمي  محمد الحامدي Rمباركة عواينية الرى   
  حمد خصخوىص
   تهامي العبدوىل

 
  حياة عمري  عبرى
 العبدىل

 قفصة دائرة

  حزب المبادرة  االعتبارالقائمة المستقلة رد   الجبهة الشعبية  حركة نداء تونس  حركة النهضة

 

  سفيان طوبال  محمد محسن سودا{�

  عىل
  لطفي  عدنان الحاجي  عمروسية رعما 
  أسماء بوالهناء  زينب براهمي
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 توزر دائرة

� الحر االتحاد  حركة نداء تونس  القائمة المستقلة لمجد الجريد  حركة النهضة
  الوطىى�

 
يط  محمد االJخرص� العجيىل يف  عبد الرزاق رس� 
   عبد الرؤوف الرس� R}عبد الرؤوف الشا  

 1 صفاقس دائرة

  التيار الديمقراطي  الجبهة الشعبية  حركة نداء تونس  حركة النهضة

 محمد الهادي قديش فتحي العيادي


   نعمان العش  شفيق العيادي
 سالف القسنطيىى�

  سماح دمق
  سليم بسباس

 2 صفاقس دائرة

  الجبهة الشعبية  آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

 محمد الفريخة المنصف السالمي

  سعاد البيوىل
   محمد أنور العذار
 
 هاجر العروىس

 كلثوم بدر الدين
  إسماعيل بن محمود


  فاطمة المسدي
  بدر الدين عبد الكاىڡ�

 قابس دائرة

� الحر االتحاد  حركة نداء تونس  حركة النهضة
  المؤتمر من أجل الجمهورية  الوطىى�

  محمد زريق

� كحلول حسونة الناصفي 
ي دخيل محمد االJمںى Rصرى  
  أمل سويد

  الحبيب خرص� 

  راضية التومي
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�  دائرة  مدنںى�

� الحر االتحاد  حركة الشعب  المؤتمر من أجل الجمهورية  حركة نداء تونس  حركة النهضة
  الوطىى�

  عامر العريض

  الطاهر فضيل  سالم لبيض  عماد الدائمي  البشرى
 بن عمر

 
  بسمة الجباىل

  أحمد عماري

  هاجر بوزمي

  لخرص� بالهوشات

 تطاوين دائرة

  حركة نداء تونس  حركة النهضة

 البشرى
 الخليفي

 


   الطيب المد{�

 جميلة الجويىى�

� اليحياوي 
  حسںى

 قبىل�  دائرة

  حركة نداء تونس  حركة الشعب  المؤتمر من أجل الجمهورية  حركة النهضة

 محمد عىل
 البدوي
  محمد الفاضل بن عمران  زهرى
 المغزاوي  إبراهيم بنسعيد

  محبوبة بنضيف هلِلَا
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 1 فرنسا دائرة

  آفاق تونس  حركة النهضة  حركة نداء تونس

  السيدة الونيىس
  خالد شوكات
  محمد غنام

� الجزيري  خولة بن عائشة 
  الحسںى

 2 فرنسا دائرة

� بالخارج  حركة النهضة  حركة نداء تونس 
  قائمة نداء التونسيںى

 ناجي الجمل كمال ذوادي
  رياض جعيدان

  دليلة الببة  ناجية بن عبد الحفيظ

 إيطاليا دائرة

  حركة نداء تونس  حركة النهضة

 إيمان بن محمد
  محمد بنصوف

 
  أسامة علية الصغرى

 ألمانيا دائرة

  حركة نداء تونس



  حاتم شهر الدين فرجا{�

 االbوروبية الدول وبقية االbمريكية القارة دائرة

  حركة النهضة  حركة نداء تونس

  رمزي بن فرج  لمياء المليح

 العالم دول وبقية العربية الدول دائرة

  حركة النهضة  حركة نداء تونس

  ماهر المذيوب  عبد الرؤوف الماي



 

17 
 

 

 مرأة 68رجل مقابل  149التمثيلية حسب الجنس : 

 

�  : السنالتمثيلية حسب  اوح أعمار أكرىh عدد من النواب بںى�  سنة 60و 50ترى4
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� : أكرىh مهنة ممثلة صلب المجلس هي 
 )35مهنة المحاماة (التمثيلية حسب الصنف المهىى�



 

19 
 


 المجلس بخصوص مسألة انتخاب رئيس المجلس خالل نفس الجلسة وتم 
إثر ذلك، تتالت المداخالت من طرف ممثىل
 االJحزاب المتواجدة ىڡ�


 جدول أعمال الجلسة من تكوين للجنة قارة ا̀لحصاء 
� مختلف المجموعات السياسية حول ما تبقى ىڡ� 
االJصوات طلب رفع الجلسة للتوافق بںى

. 
 ومراقبة عمليات التصويت وانتخاب لرئاسة المجلس وتكوين للجنة المكلفة بإعداد النظام الداخىل

III. صوات فرز لجنة تكوينbاال : 


 الجلسة 

 انتخاب رئاسة المجلس ىڡ�


 تقتىص�
وتم طرح إمكانية ترك  االفتتاحيةعند استئناف الجلسة، تمحور النقاش أساسا حول أحكام الدستور الىى�


 سيتم انتخابهم
 .الجلسة مفتوحة للتشاور والوصول إىل توافق حول االJشخاص الىى�

خالل النقاش، تم التطرق إىل مسألة خرق الدستور من عدمها بجعل الجلسة مفتوحة وإمكانية المرور إىل نقاط أخرى من جدول االJعمال قبل 

 Jحسب انتخاب الرئاسة، من ذلك تكوين لجنة فرز اال 
 Rتقوم عىل أساس مبدأ التمثيل النسىى 

بقطع النظر عن عدم وجود كتل  االنتماءصوات الىى�


 التأسيىس
 أو  5نيابية، وكذلك تحديد عدد أعضاء هذه اللجنة إن كانت تتضمن 

 المجلس الوطىى�

احه أو أكرى�  7أعضاء مثلما كان االJمر ىڡ� كما تم اقرى�

ح المتعلق بتكوين لجنة فرز من  169إذ صوت من ذلك، وقد حسمت هذه المسألة بالتصويت  � عارض  7نائب لصالح المقرى� 

 حںى
نواب  8أعضاء ىڡ�

 .نواب 3هذا الرأي واحتفظ 


 المجلس، وتمت الموافقة بـ
شحي مختلف المجموعات الممثلة ىڡ� اض عىل  11صوت مع و 178وقد تم تقديم مرى� صوت محتفظ دون أي اعرى�

كيبة التالية :  الرى�

  الجالد عن حركة نداء تونسالسيد وليد  .1

  السيدة أنس الحطاب عن حركة نداء تونس .2

  السيدة بسمة الجباىل
 عن حركة النهضة .3

  السيد بشرى
 الخليفي عن حركة النهضة .4


 الحر االتحادالسيد نور الدين المرابطي عن  .5
  الوطىى�

  السيد حافظ الزواري عن حزب آفاق تونس .6

 السيد هيكل بلقاسم عن الجبهة الشعبية .7
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 ء لجنة الفرز خالل الجلسة االفتتاحيةأعضا 

ك مجال أوسع للتشاور  إثر ذلك، وبعد أن رفعت الجلسة مجددا وتم استئنافها لمواصلة نفس النقاش حول جعل الجلسة مفتوحة من عدمه لرى�


 النقاش حول رأي واحد، مما أفىص� إىل المرو 
� ىڡ� 
� لرئاسة المجلس، لم يتوافق مختلف المتدخلںى 
شحںى ر للتصويت عىل مسألة جعل بخصوص المرى�

شحات طيلة يوم االJربعاء ا̀ليداعها بمكتب الضبط، وقد أفرزت 2014ديسمرىR  04الجلسة مفتوحة واستئنافها يوم الخميس  ، مع فتح باب الرى�

اض  22صوتا مع واحتفاظ  161عملية التصويت حينها   آخرين. 9نائب واعرى�

IV. المجلس رئاسة انتخاب : 


 االJثناء ترشحات لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ومنصب  2014ديسمرىR  04يوم الخميس  االفتتاحيةتواصلت الجلسة العامة 
و قد وردت ىڡ�

: 
شحات كالتاىل 
 لرئيس المجلس، وكانت الرى�
 النائب االJول والنائب الثا{�

 منصب رئيس مجلس نواب الشعب : 

 تونس نداء حركة عن ،السيد محمد النارص .1

 ول لرئيس منصب النbمجلس نواب الشعبائب اال : 

اهمي .1 Rالشعبية الجبهة عن ،السيدة مباركة عواينية الرى 

 النهضة حركة عن ،السيد عبد الفتاح مورو  .2

 تونس آفاق عن ،السيد نعمان الفهري  .3
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 اال£جال القانونية ، كما أعلن السيد نعمان الفهري  النهضة، حركة عن ،ولقد ورد ترشح من السيد أسامة علية الصغرى
 ،لهذا المنصب ولكن سحبه ىڡ�

شحه خالل الجلسة العامة. تونس، آفاق عن  سحبه لرى�

 لرئيس مجلس نواب الشعبمنصب النا �
 : ئب الثا�8

 تونس آفاق عن ،السيد نعمان الفهري  .1


  االتحاد عن ،السيدة فوزية بن فضة الشعار  .2
 الحر الوطىى�

شحه خالل الجلسة العامة. تونس، آفاق عن ،السيد نعمان الفهري وقد أعلن   سحبه لرى�


 هذا اا̀لطار أن عملية 
اعتكون  االنتخابيجدر التذكرى
 ىڡ� الرسي وأنه يتم المناداة عىل النواب لا̀لدالء بأصواتهم عن طريق ظروف يضعونها  باالقرى�


 الصندوق.
اعوقد أفىص�  ىڡ�  إىل النتائج التالية : االقرى�

 رئيس مجلس نواب الشعب منصب : 

  : صوات المرصح بهاJ214عدد اال 

  : وراق الملغاةJ4عدد اال 

  : وراق البيضاءJ34عدد اال 

  : تحصل عليها السيد محمد النارص 

 176عدد االJصوات الىى�

 وتم بالتاىل
 إعالن فوز السيد محمد النارص بمنصب رئيس مجلس نواب الشعب.

  ول لرئيس مجلس نوابJالشعب:منصب النائب اال 

  : صوات المرصح بهاJ214عدد اال 

  : تحصل عليها السيد عبد الفّتاح مورو 

 157عدد االJصوات الىى�

  : اهمي Rتحصلت عليها السيدة مباركة عواينّية الرى 

 33عدد االJصوات الىى�

 وراق الملغاة : لم يتم اا̀لعالن عنها من طرف رئاسة الجلسةJعدد اال 
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  وراق البيضاء : لم يتم اا̀لعالJن عنها من طرف رئاسة الجلسةعدد اال 

 وتم بالتاىل
 إعالن فوز السيد عبد الفّتاح مورو بمنصب النائب االJول لرئيس مجلس نواب الشعب.

 :لرئيس مجلس نواب الشعب 

 منصب النائب الثا{�

  : صوات المرصح بهاJ211عدد اال 

  :تحصلت عليها السيدة فوزية بن فضة الشعار 

 150عدد االJصوات الىى�

 صواJشحه خالل الجلسة العامة : عدد اال 
 تحصل عليها السيد نعمان الفهري رغم سحبه لرى�
 3ت الىى�

  : وراق الملغاةJ2عدد اال 

  : وراق البيضاءJ56عدد اال 


 لرئيس مجلس نواب الشعب.
 وتم بالتاىل
 إعالن فوز السيدة فوزية بن فضة الشعار بمنصب النائب الثا{�

ة أعمالهم وألقى السيد محمد النارص كلمة عىل الجلسة االنتخاب إثر استكمال عملية  ، التحق رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه بالمنصة لمبارس�


 منحت إليه وتهنئة الجميع بنجاح  ليتقدم
ا إىل أهمية هذا المرحلة التاريخية لبناء  االنتخاباتبالشكر إىل النواب عىل الثقة الىى� 
يعية، مشرى الترس�


 من مهام مجلس نواب الشعب أن يجسم قيمه وأهدافه النبيلة.

 رسم مالمحها الدستور الجديد والىى�

 أسس الدولة الحديثة الىى�

 

� مختلف المجموعات النيابية حول تركيبة لجنىى� 
.بانتهاء كلمة الرئيس، تم رفع الجلسة للتشاور بںى � 
 النظام الداخىل
 والمالية المؤقتتںى

 

 2014ديسمرىh  04رئيس المجلس ونائبيه بعد انتخابهم خالل جلسة 
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V. تكوين  �
�  والمالية الداخىل�  النظام لجنىى4  : المؤقتتںى�


 جدول االJعمال المتمثلة 

 تكوين لجنة مؤقتة عند استئناف الجلسة العامة بعد أن تم انتخاب رئاسة المجلس، تم المرور إىل النقطة الموالية ىڡ�

ىڡ�


 مسألة تنظيم أعمال المجلس مؤقتا، وذلك ا̀لتاحة 

 ستنظر كذلك ىڡ�

ا̀لعداد النظام الداخىل
 للمجلس، والذي عىل أساسه سُتنظم أعماله، والىى�

انية الدولة لسنة  � 
وع قانون المالية ومرى . 10ل تاريخ المرتبط بأجل دستوري يقاب 2015المجال للجلسة العامة للنظر والمصادقة عىل مرس� Rديسمرى 

انية الدولة لسنة  � 
وع قانون المالية ومرى 
 مرس�
قبل طرحها عىل أنظار الجلسة  2015كما قرر كذلك المجلس تكوين لجنة مؤقتة مكلفة بالنظر ىڡ�

 العامة.

كبة من  االتفاقتم  
 لالJحزاب المتواجدة داخل المجلس، وتكو  22عىل أن تكون كل لجنة مرى� Rنائب حسب التمثيل النسىى: 
 ن عىل النحو التاىل

 9 مقاعد لحركة نداء تونس 

 7 مقاعد لحركة النهضة 

  الحر لالتحادمقعدين 

 الوطىى�

 مقعد لحزب آفاق تونس 

 المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي 
 R}مقعد لحز 

 حزابJمقعد لبقية اال 

� تسند رئاسة اللجنة الخاصة بالمالية إىل حركة النهضة. عىل أن تسند رئاسة لجنة النظام الداخىل
 لحركة نداء تونس، االتفاقكما تم  

 حںى
 ىڡ�

حات عىل التصويت إذ حظيت بموافقة  � احتفظ  4نائب ومعارضة  173وتم عرض هذه المقرى� 

 حںى
 نواب بأصواتهم. 9نواب ىڡ�


 ما صوت مع دون رفض وال احتفاظ، و 184إثر ذلك تمت المصادقة عىل تركيبة لجنة النظام الداخىل
 بـ
قائمة اا̀لسمية الJعضاء هذه ال يىل
 ىڡ�

 :اللجنة
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  تونس نداء حركة



  حسونة الناصفي  أسماء بوالهناء  الطيب المد{�


  ليىل الشتاوي بوقطف
ين الغبنتيىى� Rخميس قسيلة  صرى  

ة 
  مصطفى بن أحمد  محمد الطرودي  محمد النارص جبرى

  النهضة حركة

  رمزي بن فرج  هالة الحامي  الحبيب خرص�



  فريدة العبيدي  سناء المرسىى�

  ناجي الجمل  كلثوم بدر الدين

� الحر االتحاد
  الوطىى�



  الطاهر فضيل  يوسف الجويىى�

  الجبهة الشعبية


 الهمامي
  الجيال{�

  آفاق تونس

 
  كريم الهالىل

  المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي

وك الحريزي Rمرى  

  بقية االbحزاب



  إياد الدهما{�

�  مع صوت 174بـ بالمالية المكلفة اللجنة تركيبة عىل المصادقة تمت تباعا، 
�  وصوتںى 

 ما يىل
 و أصوات، 3 احتفاظ مع رافضںى
 اا̀لسمية القائمة ىڡ�

 : اللجنة هذه الJعضاء

  حركة نداء تونس

 
  منجي الحرباوي  محمد الفاضل بن عمران  حياة كبرى

 

يف  حسام بونىى�   أنس الحطاب  ألفة السكري الرس�

  البشرى
 بن عمر  عىل
 مروان العايدي سعيد  زهرة إدريس

  حركة النهضة

  الهادي صولة  الهادي بن براهم  سليم بسباس

  نوفل الجماىل
   محمد بن سالم

 
  شهيدة بن فرج  سامي الفطناىس
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� الحر االتحاد
  الوطىى�

 

  عىل
 باالJخوة  طارق الفتيىى�

  الجبهة الشعبية

  منجي الرحوي

  آفاق تونس

  نعمان الفهري

  أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي المؤتمر من

 

  غازي الشواىس�

  بقية االbحزاب

  زهرى
 المغزاوي

 

 : رفعت الجلسة إثر ذلك واجتمعت اللجنتان المؤقتتان لضبط برنامج عملها وتكوين مكاتبها الذين كانا كاال£{�

 اللجنة المؤقتة المكلفة بالمالّية : .1

  سليم بسباس  رئيس اللجنة


   نائب رئيس اللجنة
  طارق فتيىى�

  ألفة السكري  مقررة اللجنة

  منجي الرحوي  مقرر مساعد أول

 

  نعمان الفهري  مقرر مساعد ثا{�

 : اللجنة المؤقتة للّنظام الّداخىل�  .2

 محمد الطرودي  رئيس اللجنة


   نائب رئيس اللجنة
 إياد الدهما{�

 فريدة العبيدي  مقررة اللجنة

 حسونة النصفي  مقرر مساعد أول


  مقرر

   مساعد ثا{�

 سناء المرسىى�

�  أعمال وبانطالق 
، اللجنتںى � 
ورية السياقية االJولويات عىل الشعب نواب مجلس انكب المؤقتتںى 
  نسقه وبلورة لعمله إطار لوضع الرص�
لما{� Rالرى.  
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 السياقية اال�ولويات

 مجلس أشغال النطالق

 الشعب نواب
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،  وبعد أن تّم انتخاب كّل من رئيس مجلس نواب الّشعب ونائبيه 2014ديسمرى�  02ليوم  االفتتاحيةبتوىّل� نّواب الّشعب مهامهم خالل الجلسة 

انية الدولة لسنة  9 وع قانون المالية ومرى� � مرس>
9 تهتّم االEوىل بصياغة نظام داخىل� للمجلس والثانية بالنظر ىڡ9 9 مؤقتتںى� ، برزت 2015وتشكيل لجنتںى�

� عىل المجلس مواجهتها لال 
Nوىل الىىEام مقتضيات الدستور.نطالتحديات اال N9 كامل هياكله، مع الحرص عىل احرى  الق الفعىل� الEشغاله وتركرى�

وع قانون المالية  2014وقد تمثلت أوىل التحديات الEول مجلس نواب تعددي بعد انتخابات  � مرس>
� ضمانه لمبدأ استمرارية الدولة بنظره ىڡ9

ىڡ9

انية الدولة لسنة  9 ة المتخلية، والذي تم تحديد أجل دستوري للمصادقة عليه، إضافة إىل وضع المقدم من طرف حكومة المهدي جمع 2015ومرى�

� تم تشكيلها استنادا إىل
Nا منح الثقة إىل الحكومة الىى  نظام داخل يسرى� أعماله وآلياته ويركز هياكله ويضمن حقوق وواجبات أعضائه، وأخرى�

� بابه المتعلق بالسلطة التنفيذية الذي ربط آلي
9 رئيس الحكومة وانطالق نشاطها باالEغلبية المتواجدة داخل مجلس مقتضيات الدستور ىڡ9 ات تعيںى�

 نواب الشعب.

وري إضافة إىل ذلك، �  كان من الرص9
9 ىڡ9 9 مساعدي الرئيس حسب مقتضيات النظام الداخىل� وتعويض النواب المشاركںى� 9 مكتب المجلس بتعيںى� تركرى�

اما للفصل  N9 عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب.من الدستور الذي ينص عىل أنه يُ  90الحكومة احرى  منع الجمع بںى�

I.  انية الدولة لسنة �  : 2015قانون المالية ومرى

ة مكتبها وضبطت ب رنامج بعد أن صادق النواب خالل الجلسة االفتتاحية عىل تركيبة اللجنة المؤقتة المكلفة بالمالية، وبعد أن كونت هذه االEخرى�

وع ق � مرس>
انية الدولة لسنة عملها، استغرق النظر ىڡ9 9 ع  2015انون المالية ومرى� � نسق العمل لتقيد المرس>

ثالث أيام صلب اللجنة، وقد تم االxرساع ىڡ9

� فصله 
� أجل أقصاه  66بأجل دستوري، إذ ينص الدستور ىڡ9

وع قانون المالية للمجلس ىڡ9 م مرس> � أجل  15عىل أنه يقدَّ
أكتوبر ويصادق عليه ىڡ9

. 10أقصاه   ديسمرى�

والمالية وكاتب الدولة للتنمية  االقتصادلكل من وزير  2014ديسمرى�  05ختارت اللجنة المؤقتة المكلفة بالمالية أن تستمع أوال يوم ولهذا السبب، ا

وع، ثم ناقشت طيلة اليوم المواىل� مع إطارات وزارة  وع قانون المالية فصال فصال و تم اعتماد  االقتصادوالتعاون الدوىل� حول المرس> والمالية مرس>

 نهجية عمل ترتكز عىل المقاييس التالية:م

 ،طويل للنقاش والتـي ال تخل بالتوازنات العامة �
9 زمىى9 � يمكن أن تستأثر بحرى�

Nسحب الفصول الىى 

 ،تكتىس� صبغة اجتماعية �
Nالمصادقة عىل الفصول الىى 

 ،مكان xجراءات قدر االxالمصادقة عىل الفصول المتعلقة بتبسيط اال 

 جراءات المتعلقة باxصالحات الهيكلية تأجيل االxوالمالية للتدقيق فيها عن روية، وفسح  االقتصادمع ممثىل� وزارة  باالتفاقال

9 مالية الحقة. � قوانںى�
 المجال للنواب والحكومة القادمة للنظر فيها وإمكانية إدراجها ىڡ9
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 استماع إىل السيد وزير االقتصاد والمالية صلب اللجنة المؤقتة المكلفة بالمالية

 عىل إضافة فصول تتعلق بـ : االتفاقكما تم 

 يع الجاري به العمل بـ م.د  525ضبط المبلغ االEقىص المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية الxصدار صكوك إسالمية وفقا للترس>

 ،2015بالنسبة لسنة 

  التأسيىس� سابقا عىل ذمة مجلس نواب الشعب، مع محافظتهم عىل �
9 بالمجلس الوطىى9 وضعيتهم وضع االEعوان العاملںى�

دارية والمالية، xاال 

 .وضع الوسائل المادية المنقولة وغرى� المنقولة التابعة لمجلس المستشارين سابقا لفائدة مجلس نواب الشعب 

� لم يتم  2014ديسمرى�  08أنهت اللجنة أعمالها يوم 
Nوع قانون المالية أو الىى � لم يتم ترحيلها من مرس>

Nبعد أن صادقت عىل جميع الفصول الىى

� طلبت بخصوصها اللجنة مراجعة من قبل ممثىل� وزارة المالية، كما صادقت عىل  اقاالتف
Nعضاء، وكذلك الفصول الىىEعىل الحفاظ عليها بإجماع اال

� نفس اليوم بعد أن صادق 
� ىڡ9

Eوع قانون المالية لسنة  17تقريرها النها� 9  2015عضو من اللجنة عىل مرس> معدال مقابل عضوين محتفظںى�

 أعضاء عند التصويت. 3بأصواتهم وتغيب 

وع صلب الجلسة العامة، وذلك بعد أن فتح باب تقديم  2014ديسمرى�  10إثر ذلك، تمت برمجة جلسة عامة يوم  � المرس>
النطالق النظر ىڡ9

� النقاش العام بداية من يوم 
حات التعديل وطلبات التدخل ىڡ9 N09مقرى  �وىل مع نهاية النقاش العام 2014ديسمرىEتتوقف  وأن، عىل أن تتوقف اال

 الثانية مع نهاية بيان رئيس الحكومة خالل الجلسة العامة.

� تحتم المصادقة عىل
Nوقد انطلقت الجلسة العامة عىل الساعة الحادية عرس> صباحا بكلمة من رئيس المجلس الذي ذّكر باال�جال الدستورية الىى 

� أجل ال يتجاوز يوم 
وع ىڡ9 � إط 10المرس>

ل ىڡ9 9 نعاش ديسمرى� وأن هذا النقاش يترى9 xى ال  والمالية العمومية. االقتصادار اقتصادي صعب وتحديات كرى�
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انية الدولة لسنة  9 وع مرى� ، قبل أن تمرر الكلمة 2015أعطيت بعد ذلك الكلمة لرئيس الحكومة، السيد مهدي جمعة، لعرض بيان الحكومة حول مرس>

وع قانون ا للجنة  وتالوته أمام الحضور. 2015لمالية لسنة الخاصة المكلفة بالمالية لتقديم تقريرها المتعلق بمرس>

وع، مع التذكرى� أن كل  113من تالوة تقرير اللجنة، أعلنت رئاسة الجلسة أنه تم إيداع  االنتهاءبعد  � النقاش العام حول المرس>
طلب تدخل ىڡ9

ء آخرين لنصيبهم من الوقت إىل دقائق. تواصل النقاش العام طيلة اليوم رغم سحب بعض النواب لمداخالتهم وإعطا  3مداخلة ال تتجاوز 

ة ليال بتدخل  � النقاش العام عىل الساعة العارس>
9 ىڡ9 نائبا. إثر ذلك، أعطيت الكلمة لرئيس الحكومة  86زمالئهم، وقد انتهت قائمة المتدخلںى�

وع قانون من النقاش العام والمرور إىل التصويت عىل الم االنتهاءلالxجابة عىل مختلف أسئلة النواب، قبل التصويت عىل  انية بابا بابا ومرس> 9 رى�

 المالية فصال فصال.

 

انية الدولة لسنة  10جلسة عامة بتاريخ  �  2015ديسمرى/ : مناقشة مرى

انية، مع  9 ورةتم التصويت عىل جميع أبواب المرى� �  رص9
Nشارة عىل أنه وقع توضيح من قبل وزير المالية بخصوص باب هيئة الحقيقة والكرامة الىى xاال

9 أن الهيئة قد طلبت مليو  10خصص لها  � حںى�
مليون دينار، وقد طلب نواب عن حركة النهضة توضيحا بخصوص هذه المسألة. وقد  40ن دينار ىڡ9

انية للهيئة تقدر بـ 9 � تحتاجها، وأنه تم تخصيص مرى�
Nمليون دينار  10أجاب الوزير أن الحكومة تضع عىل ذمة الهيئات الدستورية جميع الموارد الىى

انية النفقات الطارئة وغرى� الموزعة.لكن بإمكانها وقت ا 9  لحاجة اللجوء إىل مرى�

� صيغته المعدلة من
� تمت المصادقة عليه فصال فصال ىڡ9

Nوع قانون المالية الىى انية، تم المرور إىل فصول مرس> 9  بعد المصادقة عىل أبواب المرى�

 الذي تم تعديله خالل الجلسة العامة. 14طرف اللجنة، ما عدى الفصل 
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 ، � االEخرى�
وع قانون المالية برمته عىل الساعة الثالثة صباحا، بعد جلسة عامة مطولة دامت وىڡ9 دقيقة من  25ساعة و 12تمت المصادقة عىل مرس>

 نائب حضوره خاللها. 207العمل وسجل 

انية  9 وع قانون المالية ومرى� شارة أنه لم يتم حل اللجنة المؤقتة المكلفة بالمالية بمجرد المصادقة عىل مرس> xبل 2015الدولة لسنة تجدر اال ،

� دستورية  2014ديسمرى�  18مجددا، وذلك يوم  لالجتماعاضطرت 
، ىڡ9 �

Nفحوى طعون رئيس الجمهورية، السيد المنصف المرزوىڡ �
فصول  4للنظر ىڡ9

وع بتاريخ  9 ا2014ديسمرى�  15من المرس> � أصدرت قرارها بعدم ، والرد عليها وإحالة المالحظات للهيئة الوقتّية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانںى�
Nلىى

 .2014ديسمرى�  22الدستورية بتاريخ 

�   2014ديسمرى�  25وقد اجتمعت اللجنة يوم 
Nهذا الشأن للجلسة العامة الىى �

� تم القضاء بعدم دستوريتها ورفع تقريرها ىڡ9
Nحكام الىىEلمراجعة اال

� الفصل 2014ديسمرى�  30انعقدت يوم 
� أن يتم  66، ذلك أن الدستور ىڡ9

� أجل ال يتعدى كذلك يقتىص9
� حالة الطعن  31ختم القانون ىڡ9

ديسمرى� ىڡ9

� عدم دستوريته.
 ىڡ9

اض وحيد، هو التخىل� عن الفصول  132وقد كان قرار اللجنة، الذي صادقت عليه الجلسة العامة حينها بـ Nصوت مع وصوتان محتفظان واعرى

وع قانون الم 13و 12و 11الثالث االEوىل المطعون فيها، وهي الفصول  � التأسيىس� والوسائل من مرس>
الية، المتعلقة بمآل أعوان المجلس الوطىى9

تيبية بصفة استعجالية لتسوية هذه الوضعية Nدارية والرى xتفعيال المادية التابعة لمجلس المستشارين سابقا، مع دعوة الحكومة التخاذ التدابرى� اال ،

ية والمادية الالزمة لحسن أداء النائب لمهامه. أما من الدستور الذي ينص عىل أن تضع الدولة عىل ذمة المجلس ال 52للفصل  موارد البرس>

� إطار  28الفصل الرابع المطعون فيه، وهو الفصل  بخصوص
وع، تم إرجاء النظر فيه لتعديل أحكامه عىل ضوء قرار الهيئة، وذلك ىڡ9 من المرس>

� إطار تنقيح الEحكام مجلة الديوانة.
9 مالية الحقة أو ىڡ9  قوانںى�

II. النظام   : الشعب نواب لمجلس الداخىل

، فهو الذي يضبط خاصة هياكل المجلس وكيفية  �
لما�9 � يقوم عليها العمل الرى�

Nالنظام الداخىل� من أهم النصوص القانونية الىى �يعترى

9 وكذلك آليات الرقابة عىل الحكومة  ها وصالحياتها، كتل المجلس والعضوية بالمجلس، إجراءات المصادقة عىل مشاريع القوانںى� تسيرى�

 التحاور مع الهيئات والمؤسسات الدستورية.و 

د وعىل غرار اللجنة المؤقتة المكلفة بالمالية، وبعد أن صادق النواب خالل الجلسة االفتتاحية عىل تركيبة اللجنة المؤقتة المكلفة بإعدا 

� كونت بدورها مكتبها وضبطت برنامج عملها، تم تقسيم أشغال هذه اللجنة عىل 
N9 النظام الداخىل� الىى  : مرحلتںى�
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 انية دون انتظار النظام الداخىل� بأكمله 9 وع قانون المالية والمرى� � تنظيم مؤقت للمجلس، وذلك للمصادقة عىل مرس>
 النظر ىڡ9

  التأسيىس� �
وع النظام الداخىل� الدائم للمجلس انطالقا من نص النظام الداخىل� للمجلس الوطىى9  مناقشة مرس>

 : مجلس نواب الشعب القرار المتعّلق بأحكام وقتّية لتنظيم أعمال .1

� إعداد الّنظام الّداخىل� خا 
� الّذي ستّتخذه الّلجنة ىڡ9 ّ � اجتماعها االEول بعد تكوين مكتبها، حول الّتمىس>

ّصة مع دار الّنقاش داخل الّلجنة، ىڡ9

 9 ورة االEخذ بعںى� وع قانون المالّية لسنة االعتبار رص9 ورة الّتصويت عىل مرس> � أجل ال يتجاوز  2015، رص9
، طبقا لما يقتضيه 2014ديسمرى�  10ىڡ9

 الّدستور.

 

 

وع قانون المالّية  كيبة 2015لسنة و قد رأى أعضاء الّلجنة خالل نقاشهم أنّه نظرا لما يقتضيه الّدستور بالّنسبة للمصادقة عىل مرس> ّ Nو الرى ،

� الّتأسيىس� مع مالئمتها للمجلس 
الحالّية لمجلس نّواب الّشعب. فإنّه يجب اعتماد بعض المحاور من الّنظام الّداخىل� للمجلس الوطىى9

� صياغة الّنظام الّداخىل� بأكمله حسب جدول أعمال واضح.
9 تمرير قانون المالّية، ثّم الخوض ىڡ9  الحاىل� إىل حںى�

� وقع اعتمادها وقتّيا، فهي :و بالّنسبة  ّ
Nللمحاور الىى 

  27إىل  24المحور المتعّلق برئاسة المجلس، أي من الفصول 

  63إىل  52المحور المتعّلق بتنظيم أعمال الّلجان، أي من الفصول 

  97إىل  75المحور المتعّلق بانعقاد الجلسة العاّمة، أي من الفصول 

  أي من الفصول المحور المتعّلق بالمصادقة عىل مشاريع ، 9  113إىل  111القوانںى�

 اللجنة المؤقتة المكلفة بإعدا  اجتماع
Eلمناقشة التمىس  د النظام الداخىل

  إعداد النظام الداخىل
 الذي ستتخذه اللجنة ىڡ�
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 : وقد اجتمعت اللجنة مرة ثانية للمصادقة عىل الصيغة النهائية لهذا القرار، والذي كان كالتاىل� 

وع قرار يتعّلق بأحكام وقتّية لتنظيم أعمال مجلس نواب الشعب  "مرس'

 إن مجلس نواب الشعب،

، اح من لجنة النظام الّداخىل-  باقرى3

 ،2014ديسمرى8  09بتاريخ وبعد مداولته 

:  قرر ما يىل-

- التأسيىس- المتعلقة برئاسة المجلس (الفصول من  : الفصل اال�ول
Gو بتنظيم 27إىل  24يتم اعتماد أحكام النظام الداخىل- للمجلس الوطىى (

G (الفصول من ) و بالمصادقة عىل مشاريع 102إىل  75) و بالجلسة العامة (الفصول من 63إىل  52أعمال اللجان (الفصول من  إىل  111القوانںى-

113. G المصادقة عىل نظامه الّداخىل- يعية إىل حںى- - مستوى هياكله القائمة و وظيفته الترس'
Gبما يتالءم ووضعية مجلس نواب الشعب ىڡ ( 

عداد نظام داخىل- للمجلس و : 2الفصل  السعي  توىص- الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لجنة النظام الداخىل- باستحثاث أعمالها ال]

G من تاريخ المصادقة عىل هذا القرار." - أجل أسبوعںى-
Gإىل استكمالها ىڡ 

 : مناقشة الّنظام الّداخىل الفعىل لمجلس نّواب الّشعب .2

 إىل إثر الفراغ من مسألة القرار المتعّلق باالEحكام الوقتّية لتنظيم أعمال مجلس الّنواب، انتقلت اللجنة المؤقتة المكلفة بالنظام الداخىل� 

 �
وع النظام الداخىل� الفعىل� للمجلس انطالقا من نص النظام الداخىل� للمجلس الوطىى9 المرحلة الثانية من مهامها وهي مناقشة مرس>

.  التأسيىس�

حات منها : وحيدةوقد تخلل أعمال اللجنة جلسة استماع  Nإىل منظمتنا، منظمة البوصلة، إذ قدمنا جملة من المقرى 

  أعمال �
،مزيد تكريس الشفافية ىڡ9 9  المجلس بنرس> الوثائق وحضور المواطنںى�

  إطار �
التنصيص عىل النائب المعوض من نفس الكتلة مع تمتيعه بحق التصويت طالما أن التعويض كان بصفة رسمية ىڡ9

 مناقشة حضور النواب باللجان،

 يكون فيه �
Nقتطاع من المنحة مع تدقيق الحاالت الىى xورة بلورة تراتيب واضحة لزجر الغيابات كاال را،رص9  ا الغياب مرى�

 ،التأكيد عىل نرس> تفاصيل التصويت 
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 ،والتصويت برفع اليد �
و�9 Nلكرى x9 التصويت اال ورة تحديد آليات التصويت وعدم الدمج بںى�  رص9

 .ضبط مسبق لرزنامة عمل المجلس  

 

 

وع النظام الداخىل� صلب اللجنة من يوم وقد دامت مناقشة  � تلك 2015جانفي  07إىل غاية يوم  2014ديسمرى�  08مرس>
، إذ عقدت اللجنة ىڡ9

ة  Nيتضمن  65اجتماعا وبلغت جملة ساعات العمل قرابة  11الفرى �
Eوع نها� فصال وفق رؤية منهجية  163بابا تشمل  13ساعة، أفضت إىل مرس>

وع من طرف أعضاء اللجنة بأغلبية وقد تمت الم تتماىس> ونص الدستور.  عضو واحتفاظ عضو واحد. 13صادقة عىل هذا المرس>

وع النظام الداخىل�  9 تاريخ  7إثر ذلك، انتقل النقاش إىل الجلسة العامة حيث استغرق النظر والمصادقة عىل مرس>  20جلسات عامة بںى�

 ة.ساع 26وبلغت جملة ساعات العمل أكرى> من  2015فيفري  02و 2015جانفي 

ورة الحرص عىل ممارسة المجلس لوظيفته  � طرحت خالل النقاش العام حول رص9
Nيعيةوقد تمحورت أهم النقاط الىى � بعث من  الترس>

Nالىى

 � � تقوم بها اللجان  .أجلها وكذلك التنبيه عىل خطورة غياب الدور الرقا��
Nعمال الىىEوقد أقر عديد النواب أهمية اال �

Nال يجب أن تحول دون  الىى

. ائب لمهامه صلب الجلسة العامة،ممارسة الن �  ذلك أن هذه الجلسة تبقى الحجر االEساس لنجاح هذا المجلس النيا��

أشهر و بالتاىل� وجوبا  3إضافًة إىل ذلك، أجمع عديد النواب عىل وجوب تغيرى� الفصل الذي ينص عىل أن مساءلة الحكومة تكون مرة كل 

 الرقابية للمجلس فعالة.يجب أن تكون مرة كل شهر حىىN تكون هذه الوظيفة 

� هذا مساس من الدور البناء الذي تضطلع به المعارضة.
 كما أبدى كذلك البعض خوفهم من تهميش االEقليات صلب هذا المجلس الEن ىڡ9

 نظمة البوصلة صلب اللجنة المؤقتةاستماع إىل م

  المكلفة بإعداد النظام الداخىل



 

34 
 

� أعمال المج
يكها ىڡ9 � و بالتاىل� وجوب العمل عىل مزيد ترس>

لس وقد أكد النواب عىل أهمية الدور الذي تضطلع به مكونات المجتمع المد�9

� المجلس 
9 المطروحة ىڡ9 � المصادقة عىل هذا النظام الداخىل� لمعالجة عديد مشاريع القوانںى�

ورة الترسيع ىڡ9 � و من جهة أخرى عىل رص9 النيا��

. � لم يقع النظر فيها إىل اليوم و مختلف المطالب الحالية للشعب التونىس�
Nالتأسيىس� والىى 

 

 2015جانفي  21جلسة عامة بتاريخ 

حات التعديل المتعلقة بعدد من الفصول خالل جلسة يوم  االنتقالعند  Nلم يحظ عدد من 2015جانفي  21إىل مناقشة الفصول ومقرى ،

� عديد الفصول عىل غرار الفصل الخاص 
. خالفاً لذلك ساد التوافق ىڡ9 �

حات بموافقة النواب كإضافة خطة ملحق برلما�9 Nباالستقالليةالمقرى 

دارية و المالية لهذا المجلس xحات الجوهرية، وقع التصويت عىل بعض التحويرات اللغوية كما وقع التخىل� عن  اال Nإىل جانب المقرى . � النيا��

 عديد التنقيحات .

�  الجلسة رفعمن جهة أخرى، برزت بعض النقاط الخالفية حول بعض الفصول مما استوجب 
 لمناقشة وذلك المناسبات، من العديد ىڡ9

 xهذا اال �
9 النواب. ىڡ9 حات بںى� Nح المقرى Nبتقارب المصالح الذي يمكن أن ينتج عن عضوية مكاتب اللجان  المتعلقطار، يمكن الحديث عن المقرى

�  ناشطةيعملون ضمن هياكل أو مؤسسات  من طرف النواب الذين
حيث أبدى بعض النواب  المعنية، اللجنة اختصاص مجال نفس ىڡ9

ح لما فيه من إقصاء  Nر غرى� رفضهم لهذا المقرى اضه مرى� Nالنواب. لدى سوء نية والفرى 

تب عن غياب النواب و الذي رأى فيها البعض استنقاصا من هيبة  Nترى �
Nحات الخاصة بالعقوبات الىى Nإضافًة إىل ذلك، دار النقاش حول المقرى

� وصفت بـ"البدعة" حسب قول البعض.
Nهذا المجلس والىى 

� المقابل اعترى� البعض اال�خر من النواب أن غياب التنصيص عن عقوبة 
ورة عدم التغيب كل ىڡ9 � برص9

للنائب المتغيب يفقد النص القاىص9

� نرس> قائمة الغيابات.
� هذا السياق إىل الدور الذي تضطلع به البوصلة ىڡ9

شارة ىڡ9 xفاعلية و صبغة آمرة ووقعت اال 
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� أثارت نقاشا هناك مسألة عدد النواب االEد�9 لتكوين كتلة نيابية صلب المجلس حيث 
Nذهب بعض النواب إىل من أبرز المسائل كذلك الىى

� وجود  10الدفاع عن أن تكون الكتلة مكونة عىل االEقل من 
� تقتىص9

Nصلية للنص والىىEنواب بينما ذهب البعض اال�خر إىل التمسك بالصيغة اال

ح الخاص بالفصل  7 Nلم يحظ ال المقرى . � كل كتلة كحد أد�9
حت رئاسة الم 34وال الفصل  34نواب ىڡ9 Nجلس عىل موافقة النواب لذلك اقرى

� اليوم المواىل� 
� المسألة، قبل استئناف الجلسة العامة ىڡ9

بداء رأيها ىڡ9 xوع النظام الداخىل� ال � أعدت مرس>
Nورة عرض الفصل عىل اللجنة الىى  .رص9

، قامت اللجنة الخاصة للنظام الداخىل� بالترصيح بما وقع االxجماع عليه خالل اجتماعها الذي سبق 2015جانفي  22مع انطالق الجلسة يوم 

� الفصل ال
عادة النظر ىڡ9 x34جلسة العامة حيث أقرت و بأغلبية أعضائها أنها غرى� مخولة ال  �

موضع النقاش وأن هذه الصالحية ترجع للنواب ىڡ9

 إطار الجلسة العامة فقط.

 

 2015جانفي  22جلسة عامة بتاريخ 

وع وتخللت عملية  � إثر ذلك، تمت مواصلة التصويت عىل الفصول الموالية من المرس>
Nحات الىى Nالتصويت بعض النقاشات حول بعض المقرى

 اختلفت فيها رؤى النواب.

قالة من الشؤون  xالبعض أن هذه اال �ورة إعالم العضو المقال من أي كتلة حيث إعترى ح الخاص برص9 Nهذا السياق يجدر الحديث عن المقرى �
ىڡ9

� مثل هذه الم
� الخاصة والداخلية للكتل وبالتاىل� ال يمكن للمجلس الخوض ىڡ9

ام النائب يقتىص9 Nسائل بينما رأى قسم آخر من النواب أن احرى

� صورة ما وقعت إقالته.
ورة واجب إعالمه ىڡ9  بالرص9

حات الشكلية الخاصة إما بالصيغ اللغوية للفصول أو بإعادة ترتيب الفصول. Nكما وقع التصويت عىل بعض المقرى 

 كتلة حىىN الخاصة بالعدد االEد�9 للنواب لتكوين  34و  38الفصول شهدت هذه الجلسة كذلك نقاش حول إمكانية تجاوز التصويت عىل 

حتتكون كتلة. فهناك من  Nورة  اقرى � وقت الحق بينما أكد البعض اال�خر عىل رص9
امتجاوز هذه الفصول والعودة إليها ىڡ9 Nجرائية  احرىxالقواعد اال
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. أ ورة التصويت عىل هذه الفصول للمرور إىل الباب المواىل� اً، لهذا المجلس و رص9 و  34االEمر إىل إعادة التصويت عىل الفصل  انتهىخرى�

ورة توفر  بقاء عىل الصيغة االEصلية القاضية برص9 xحاته ووقع اال Nنواب كحد أد�9 لتكوين كتلة. 7مقرى 

� الجهات حيث  اختلف
مكانيات المادية واللوجستية لتسهيل قيام النواب بمهامهم ىڡ9 xح الخاص بتوفرى� اال Nرأى بعض كذلك النواب حول المقرى

� هذا هدر للمال العام و أن منحة النائب تكفيه لتكبد مثل هذه المصاريف.
 النواب أن ىڡ9

كيبة مكتب المجلس وقعت إضافة خطة مساعد رئيس مكلف بشؤون النواب. كذلك، وقع  Nمن جهة أخرى، فيما يخص النص المنظم لرى

� جلسات
يك بعض االEطراف ىڡ9 � بترس>

� تقىص9
Nحات الىى Nالمكتب وندوة الرؤساء عند الحاجة. التصويت عىل المقرى 

، أي ما يقابل تاريخ  وع النظام الداخىل� � مرس>
� اليوم الثالث للجلسات العامة المخصصة للنظر ىڡ9

، تمت مناقشة العديد 2015جانفي  23ىڡ9

حات لعل أبرزها كان : Nمن المقرى 

  ح التعديل عىل الفصل Nتنصص عىل إ  65رفض مقرى �
Nول بعدد أعضاء لجنة دون الذي يهدف إىل حذف الفقرة الىى 9  22مكانية الرى9

ول  9 � خصوص كل لجنة يقرر الرى9
9 من أعضاء المكتب ىڡ9 عضو استثنائيا من قبل مكتب المجلس ويكون القرار معلال وبأغلبية الثلثںى�

 بعدد أعضائها،

  ح التعديل للفصل Nالذي يضيف أن اللجنة ال تتخذ قراراتها إال بتوفر النصاب، 74رفض مقرى 

  Nقل، 3ح المتعلق بنفس الفصل والذي يضمن انعقاد اجتماع لجنة بعد التأكد من حضور ممثىل� رفض المقرىEكتل عىل اال 

  صىل� للفصلEالنص اال �
عىل إمكانية اقتصار الحضور خالل جلسة مغلقة للجنة عىل أعضائها فقط بقرار من  75التنصيص ىڡ9

اح تعديل لحذف هذه الفقرة الذ  Nأعضاء اللجنة واقرى �
 ي تم رفضه بالتصويت،أغلبية ثلىى>

  ح التعديل للفصل Nقل بصفة مسبقة"، 75رفض مقرىE9 إعالن لجنة لمواعيدها وجدول أعمالها "شهرا عىل اال  والمتعلق بتضمںى�

  ح التعديل للفصل Nجلسات  80قبول مقرى �
� المقدمة إما كتابة أو بالحضور ىڡ9

حات المجتمع المد�9 Nالذي يضمن التفاعل مع مقرى

 استماع أمام اللجان،

 ،والقطاعات الخدماتية والتجارة �
Eمن الغذا�Eمجال اختصاص لجنة الفالحة واال �

 إضافة "الصناعات التحويلية الغذائية" ىڡ9

 والقطاعات الخدماتية والتجارة" إىل "لجنة الفالحة �
Eمن الغذا�Eوالتجارة  تغيرى� تسمية "لجنة الفالحة واال �

Eمن الغذا�Eواال

 والخدمات ذات الصلة"،

  بية والبحث العلمي"،تغيرى� تسمية Nبوية والبحث العلمي" إىل "لجنة الشباب والشؤون الثقافية والرى Nلجنة الّشؤون الثقافية والرى" 
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 ،مجال اختصاص لجنة الصحة والّشؤون االجتماعية �
عاقة" ىڡ9 xإضافة "شؤون ذوي اال 

  ح التعديل المتعلق بالفصل N9 من تاريخ تقديم تقرير 92مقرى لجنة إىل مكتب المجلس لعرض  الذي ينص عىل أجل أسبوعںى�

وع قانون وجوبا للمناقشة داخل الجلسة العامة وقد تم رفض هذا التعديل وكذلك إسقاط الفصل برمته،  مرس>

  ح التعديل المتعلق بالفصل Nالتعديل إىل مسألة تشكيل لجنة  مبدأوالذي يهدف إىل إضافة موافقة المجلس عىل  93رفض مقرى

 ل الدستور.خاصة إثر تلقي مبادرة لتعدي

 

 2015جانفي  23جلسة عامة بتاريخ 

ح تعديل متعلق بالفصل  Nمن  60طويال ويهدف هذا التعديل إىل تحقيق انسجام مع أحكام الفصل  96كما يجدر الذكر أنه تم مناقشة مقرى

وع  96جاء بالفصل الدستور الذي أعطى للمعارضة حق تشكيل لجنة تحقيق كل سنة دون تحديد الEغلبية أو نسبة، خالفا لما  من مرس>

طار، اعترى� المدافعون عن  xهذا اال �
النظام الداخىل� الذي ينص عىل حق "أغلبية" أعضاء المعارضة طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وىڡ9

ح أن هذا الفصل غرى� دستوري وأن المعارضة يمكن أن تكون معارضة متعددة وغرى� ممثلة لجهة واحدة مما يجعلها ذات أولو  Nيات المقرى

ح أن هذا الفصل  Nالرافضون لهذا المقرى �قلية داخل المجلس. وقد اعترىEمصادرة لحق اال �مختلفة، إضافة إىل أن التنصيص عىل أغلبية يعترى

من الدستور وأن هذا الفصل من النظام الداخىل� ينظم هذا الحق لىك� يتم ممارسته بكل  60ال يمس من جوهر الحق المضمون بالفصل 

 .مسؤولية ونجاعة

وقد تم استئنافها بعد ساعة، ويجدر الذكر أنه تمت إضافة ضمان البث التلفزي  96رفعت الجلسة للتشاور قبل التصويت عىل الفصل 

" لمداوالت الجلسات العامة صلب الفصل  ح المتعلق بالفصل  101"الحي والمبارس> Nغلبية  103ورفض المقرىEوالذي يهدف إىل تغيرى� اال

ح المتعلق بالفصل المطلوبة لعقد جلسة عام Nعضاء، وكذلك رفض المقرىEاال �
والذي يهدف  107ة مغلقة من ثالث أخماس االEعضاء إىل ثلىى>

اح تعديل لجدول االEعمال. N9 ثلث أعضاء الجلسة من اقرى  إىل تمكںى�
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ح التعديل المتعلق به الذي يجرى� رئيس الجلسة عىل إعطاء الكل 115احتدم النقاش الحقا عند مناقشة الفصل  Nحد النواب ومقرىEمة ال

� آخر الجلسة دون إعطائه سلطة تقديرية لقبول أو رفض ذلك. وقد أثارت مداخلة النائبة 
� ذلك ىڡ9

� أمر هام ومستعجل إذا رغب ىڡ9
للتحدث ىڡ9

ويجعل هذا النظام الداخىل� نظام  االستبدادسامية عبو غضب أعضاء كتلة حركة نداء تونس إذ رصحت أن هذا الفصل دون تعديله يكرس 

 Eالتجربة السابقة كان هناك أغلبية واحدة لمواجهتها واال�ن هناك اثنان. وقد أجاب اال �
غلبية دون التأسيس لمجلس ديمقراطي، مضيفة أنه ىڡ9

9 النظام والديكتاتورية، وأنه يجب عىل االEقلية أن ال تلعب دور  عىل ذلك النائب مصطفى بن أحمد حيث أشار إىل أن هناك من يخلط بںى�

زاحة حمل سابق. الضحية، مضيفا xأن أغلبية اليوم ليست بحمل كما أشارت إليه النائبة سامية عبو، وإنما انتخبها الشعب ال 

� االEصل، رغم تقديمه 
ح ىڡ9 Nعن مساندته لهذا المقرى �طار، تدخل النائب أحمد الصديق ليعرى xهذا اال �

لمضمونه،  االهتماموأنه يجب  ،بتشنجىڡ9

� صيغته االEوىل يعطي سلط
ح االEصلية صالحياتها تتجاوزة لرئاسة الجلسة وأن الفصل ىڡ9 Nخرى� الموافقة عىل إدراج هذا المقرىEاال �

. وقد تمت ىڡ9

 .115للتعديل المتعلق بالفصل 

حات تقديم بكيفية والمتعلق 118إثر ذلك، وعند التعرض إىل الفصل  N9  مشاريع بخصوص التعديل مقرى �  ومناقشتها القوانںى�
 الجلسة ىڡ9

طار ، تم رفع الجلسة العامة xهذا اال �
ح يتضمن العديد من االEفكار، وقد طرح النائب نعمان الفهري ىڡ9 N9 المجموعات إذ هناك مقرى للتشاور بںى�

ح Nح تعديل. عند استئناف الجلسة، تم رفض المقرى Nمكانية لتجزئة مقرى xوتمرير الفصل برمته، كما صادقت الجلسة عىل عدد  مسألة إعطاء اال

 من الفصول، من أبرزها :

  أجل أقصاه  125الفصل �
� للمجلس ىڡ9

و�9 Nلكرى xساعة، 48الذي ينص رصاحة عىل نرس> تفاصيل نتائج التصويت عىل الموقع اال 

  البداية عىل تخصيص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العاّمة  144الفصل �
الذي كان ينص ىڡ9

 قبل الجلسة العامة لىك� يصبح الحوار مع الحكومة مرة كل شهر. والسياسات القطاعية مرّة كّل ثالثة أشهر، والذي تم تعديله من

� اليوم المواىل� بتاريخ 
وع النظام الداخىل� ىڡ9 � مرس>

� البداية أن هناك 2015جانفي  24واستأنف المجلس نظره ىڡ9
، وقد أعلنت رئيسة الجلسة ىڡ9

حات تعديل، وأنه سيتم التصويت عىل جميع هذه 15ما يعادل  Nالفصول تباعا، ومن ثم اجتماع رؤساء المجموعات  فصال متبقيا دون مقرى

� سيقع الرجوع إليها بمقتىص9 الفصل 
Nمن النظام الداخىل� المؤقت الذي يسمح للجلسة العامة الرجوع إىل  93للتوافق بخصوص الفصول الىى

 فصول سبق التصويت عليها.
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 2015جانفي  24جلسة عامة بتاريخ 

:162ة، إىل غاية الفصل تم التصويت عىل جميع الفصول المتبقي � كان أبرزها ما يىل�
Nحات إضافة فصول الىى Nثم التطرق إىل مقرى ، 

  النائب أيمن العلوي الذي دافع عىل هذا �إضافة باب متعلق بالحوار مع المجالس المنتخبة للجماعات المحلية، وقد اعترى

� قرص باردو وحمل صوت ال
ح أنه يهدف إىل جعل النواب غرى� مقيدين ىڡ9 Nجهات وتعزيز الالمركزية، ووضحت النائبة سناء المقرى

ح أن هذا فهم مغلوط للديمقراطية التشاركية وأن مبدأ الالمركزية الذي  Nها عن الرأي المعارض لهذا المقرى � خالل تعبرى�
المرسىى9

9 أن هذه الجلسات � حںى�
للحوار مع  تم تكريسه صلب الدستور يهدف إىل إعطاء السلطة المحلية سلطة القرار وحسن التدبرى� ىڡ9

9 السلطة المحلية  المنتخبةالمجالس  يمكن أن تتحول إىل جلسات مساءلة، إضافة إىل أن الديمقراطية التشاركية تمارس بںى�

ح بالتصويت. N9 السلط المنتخبة، وقد تم رفض هذا المقرى 9 وليس بںى�  والمواطنںى�

  عضو من مجلس نواب الشعب من  20مقدم من إضافة فصل متعلق بإمكانية تكوين مجموعة برلمانية نسائية بناء عىل طلب

النساء عىل االEقل، وقد اعترى� من قدمه أن هذا الفضاء هو حلم يتقاسمه العديد من النساء إن كانت نائبات أو ناشطات 

لمانية هي فضاء حوار حول مسائل متعددة لها  � وكذلك النائبات المؤسسات، إضافة إىل أن هذه المجموعة الرى�
بالمجتمع المد�9

عالقة بالمرأة كاالEرسة والنساء العازبات والطفولة، وهو فضاء يرتقي فوق جميع الحساسيات السياسية إذ يهدف إىل طمأنة جميع 

النساء مهما كانت انتماء اتهم. وقد دافعت عن هذا الرأي النائبة يمينة زغالمي وقد عارضها النائب عدنان الحاجي الذي اعترى� 

9 الرجل وال � التنظم يمكنها أن تنشط داخل جمعيات أن المساواة بںى�
مرأة مسألة ضمنها الدستور وأن النائبات الراغبات ىڡ9

ح بالتصويت. Nمخصصة لذلك، وقد تم رفض هذا المقرى 
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  لمانية النسائية، وقد دافعت عنه إضافة عنوان سابع جديد ضمن الباب السادس "هياكل المجلس" والمتعلق بالمجموعات الرى�

ى بلحاج ت أن الفصل  النائبة برس> � اعترى�
Nمن الدستور أقر وضعية المرأة داخل المجتمع التونىس� وأن التناصف  46حميدة الىى

ورة مواصلة بذل المزيد من المجهودات، مضيفة إىل أن االEحزاب السياسية متخوفة من  المفروض بالقانون أكرى� دليل عىل رص9

ق  Nنها قوة غرى� متحزبة وتخرىEأن فاتها اختال هذه المجموعة النسائية ال �وقد قدم النائب رضا الدالعي الرأي المخالف الذي اعترى .

يعات المتعلقة بحقوق المرأة ووضعيتها وال جدوى من التنظم داخل مجموعة  9 الترس> دور النواب هو العمل عىل تحسںى�

ح بالتصويت. Nبرلمانية، وقد تم رفض هذا المقرى 

  متدخل سواء كان من النواب أو أعضاء الحكومة عىل شاشة البث إضافة فصل ينص رصاحة عىل نرس> الوقت المحدد لكل

ح. Nبصورة واضحة، وقد تم قبول هذا المقرى 

  إضافة فصل يتعلق بإمكانية تقسيم موضوع التصويت إىل أجزاء ويقع التصويت عىل كل جزء عىل حدة بناء عىل طلب أحد

ح. Nالنواب، وقد تم رفض هذا المقرى 

9 تطرقت الجلسة إثر ذلك إىل م حات إضافة فصول متعددة من شأنها تعريف المعارضة داخل المجلس، وقد تباينت اال�راء حسب رؤيتںى� Nقرى

 لتعريف المعارضة:

  الحكومة والنواب �
ح دافع عنه النائب الحبيب خرص9 والذي يقر أنه: يقصد بالمعارضة االحزاب أو االئتالفات غرى� المشاركة ىڡ9 Nمقرى

 منح الثقة للحكومة. المستقلون الذين لم يصوتوا لصالح

  والذي يقر أنه: يقصد بالمعارضة كل نائب أو كتلة نيابية تصوت ضد منح الثقة �
ح دافع عنه النائب غازي الشواىس> Nمقرى

� ذلك إىل رئاسة المجلس. ينرس> 
� تختار االنتماء إىل المعارضة تقديم ترصيح مكتوب ىڡ9

N9 عىل النواب والكتل الىى للحكومة، ويتعںى�

 باالنتماء إىل المعارضة أو سحب االنتماء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الترصيح المتعلق

� الحكومة غرى�  عدمطال الحوار بخصوص هذه النقطة وتدخل العديد من النواب لتقديم آرائهم إذ اعترى� بعضهم أن اعتماد 
المشاركة ىڡ9

9 اعترى� البعض اال�خر أنه يمكن  كاٍف لىك� يقع اعتبار كتلة من المعارضة، وأن التصويت عىل منح الثقة � حںى�
هو آلية مضبوطة أكرى> وواضحة، ىڡ9

� الحكم وبالتاىل� لها الحق من ممارسة حقها كمعارضة.
 التصويت لمنح الثقة دون أن تكون الكتلة المعنية بذلك مشاركة ىڡ9

حات المتعلقة بتعريف ما يقصد بالمعارضة، وأعلن مكتب اللجن Nمر، تم رفض المقرىEنهاية اال �
ة إثر ذلك أنه سيتم الرجوع بمقتىص9 الفصل ىڡ9

وا أنه ال  93 � سبق التصويت عليها وسقطت، مما أثار احتجاج نواب الجبهة الشعبية إذ اعترى�
Nمن النظام الداخىل� المؤقت إىل الفصول الىى

� يخول 
طار الوحيد هو التوافق الذي لم يتم ال للجنةيوجد إطار قانو�9 xتوصل إليه.الرجوع إىل هذه الفصول، وأن اال 
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تدخل كل من النائب منجي الرحوي وأحمد الصديق وعبد المؤمن بلعانس ونزار العمامي وعمار عمروسية عن الجبهة الشعبية وقد أشار 

، وأنه يجب  جميعهم إىل أن هذه االEساليب هي بداية للتضييق عىل حقوق االEقليات وأن منطق االEغلبية يشكل خطرا عىل حرية التعبرى�

 رضة بصفة واضحة وذلك حق يضمنه الدستور الذي يعلو كل النصوص.تحديد المعا 

� هذه الفصول المتبقية إىل يوم 
9 لم تتوصل الجلسة إىل حل تجاه هذه المسألة وتم إرجاء النظر ىڡ9 �  واالجتماع، 2015جانفي  26 االثنںى�

ىڡ9

جانفي، وقد أفاد خاللها رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة  26االEثناء للتوافق بصفة نهائية. وقد التأمت الجلسة العامة كما كان مقررا يوم 

، السيد محمد الطرودي، أنه حصل التوافق حول الرجوع إىل الفصول  � سقطت سابقا بالتصويت  128و 92و  75و 57بالنظام الداخىل�
Nوالىى

� خصوص الفصل 
�  وأوضح ىڡ9

� خصوصه و  118لعدم توفر النصاب القانو�9
حات عىل الفصول أن اللجنة غرى� مخولة للحسم ىڡ9 Nأن إدخال مقرى

حبعد اال�جال القانونية المحددة يخرج عن صالحياتها. تبعاً لذلك،  Nمر و الترصيح بمدى  اقرىEرئيس اللجنة عىل رؤساء الكتل حسم هذا اال

ح. Nجواز إضافة هذا المقرى 

9 اثر ذلك، تقدم النائب فاضل بن عمران عن حركة نداء تونس بطلب رفع الجلسة الxجراء مشاور  � الغرض، لكن لغياب التوافقات بںى�
ات ىڡ9

من  واالنتهاءممثىل� مختلف المجموعات النيابية، وقع تأجيل الجلسة ليوم االEربعاء أو الخميس للتصويت عىل هذه الفصول المتبقية 

.  النظام الداخىل�

وع النظام الداخىل� إال بعد أسبوع، وذل � مرس>
ة الستكمال النظر ىڡ9  .2015فيفري  02ك بتاريخ لكن، لم تعقد الجلسة االEخرى�

� البداية عىل الفصول 
حات التعديل وفتح المجال للنواب  118. أما بالنسبة للفصل 75و 57و 55وقد صادق النواب ىڡ9 Nالمتعلق بتقديم مقرى

ا إىل  ح، تدخل عدد من النواب إثر تعليق النائب الحبيب الخرص9 مشرى� Nأنه يجدر لتقديم مطالب مفادها تقديم الرأي مع أو ضد أي مقرى

ح هو مقدمه وأن اال�جال المفتوحة لتقديم مطالب تدخل متعلقة بالرأي الضد. وقد أشار  Nحذف كلمة "مع" إذ أن من يدافع عىل المقرى

ة من إغراق  9 كتل كبرى� النائب منجي الرحوي أن المسألة حسابية بحتة وأنه يجدر فتح المجال لجميع الكتل الممثلة الEخذ الكلمة عوض تمكںى�

� أنه يجدر أن تتعلق هذه اال�لية بالرأي الضد فقط إذ أنه غرى� ممكن جعل  القرعة
المتعلقة بهذه التدخالت، كما أضاف النائب إياد الدهما�9

وري  حاتهم. كما أشارت النائبة سامية عبو أنه من الرص9 Nمنافسة مع نواب آخرين قد يقدمون مطالب للدفاع عن مقرى �
حا ىڡ9 Nنائب قد قدم مقرى

اً، وقع إتاحة الفرصة  � بعض الحاالت. أخرى�
بداء آرائهم للمداوالت إذ أنها مصدر لتأويل النصوص القانونية إن كانت غامضة ىڡ9 xللجميع ال

وع  � تقدم بخصوص مرس>
Nحات التعديل الىى Nبداء رأي ضد مقرى xقرار بحق تقديم النواب لمطالب ال xعىل هذا الفصل لال �

Eالتصويت النها�

ثم وقع التصويت و المصادقة عىل إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة  92و 128ت عىل الفصول قانون. اثر ذلك تمت مواصلة التصوي

 بعد أن حصل توافق حول هذه المسألة.

اً، وقع عرض الفصل االEخرى� ( وع النظام الداخىل� برمته عىل التصويت ووقعت المصادقة عليه بـ163أخرى�  20صوت مع و 165) ثم مرس>

اض N2015فيفري  02صبح لدى مجلس نواب الشعب نظاما داخليا دائما بتاريخ وأ  محتفظا وبدون أي اعرى. 
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 2015فيفري  02جلسة عامة بتاريخ 

III. : منح الثقة لحكومة السيد الحبيب الصيد 

 �
� انطلقت ىڡ9

Nولويات السياقية الىىEة من اال باعتماده لنص دائم ومكتمل كنظام داخىل� الEعماله، تبقى أمام مجلس نواب الشعب مرحلة أخرى�

� شكلها مرشح الحزب أو 
Nاالئتالفخضمها أشغاله، وهي منح الثقة للحكومة الىى  � المتحصل عىل أكرى� عدد من المقاعد بمجلس نواب  االنتخا��

�  4الحبيب الصيد، والذي أفضت المفاوضات وعملية البحث عىل قاعدة واسعة من التوافق إىل تجميع  الشعب، السيد
أحزاب ممثلة ىڡ9

 : المجلس صلب حكومته

  نائب 86بـ والممثلة ،حركة نداء تونس 

 نائب 69بـ والممثلة ،حركة النهضة 

 الحر االتحاد �
 نائب 16بـ والممثل ،الوطىى9

  نواب 8بـ والممثل ،حزب آفاق تونس 

 نقاذ، الوطنية الجبهة xواحد بنائب والممثلة لال 
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وري انتظار المصادقة عىل النظام الداخىل� للمجلس قبل منح الثقة للحكومة إذ أنه يتضمن تعريفا للمع شارة إىل أنه كان من الرص9 xارضة ويجدر اال

 : فيه ارتباط بعملية التصويت عىل منح الثقة للحكومة من عدمه

:" يقصد ب - 46الفصل   المعارضة عىل معىىG هذا النظام الداخىل-

& الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة
- مواصلة الحكومة  كل كتلة غرى& مشاركة ىڡ'

Gأو لم تصوت بأغلبية أعضائها عىل الثقة ىڡ

 لنشاطها.

' لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة - مواصلة الحكومة لنشاطها. النواب غرى& المنتمںى&
Gأو للثقة ىڡ 

 "…االحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومةويعّد 

 

 جلسة منح الثقة لحكومة السيد الحبيب الصيد

، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم  نامج حكومته،  2015فيفري  04بالتاىل� ى لرى� قام خاللها رئيس الحكومة المكلف بتقديم الخطوط الكرى�

� للوصول إىلمع 
تصورات  التأكيد عىل تواجد مشاورات مكثفة ومعمقة مع عديد االEحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المد�9

� جميع القطاعات والمجاالت.
ة القادمة ىڡ9 Nمستوى تحديات واستحقاقات الفرى �

حات ىڡ9 Nومقرى 

سمية لفريقه xالحكومي : إثر ذلك، قدم السيد الحبيب الصيد القائمة اال 
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 الوزراء والسادة السيدات

  السيد محمد صالح بن عيىس وزير العدل

  السيد الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية

  السيد محمد ناجم الغرسىل�  وزير الداخلية

 �
�  وزير الدفاع الوطىى9

  السيد فرحات الحرشا�9

  السيد سليم شاكر وزير المالية

  السيد سعيد العايدي وزير الصحة

9 إبراهيم وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدوىل�   السيد ياسںى�

  السيد أحمد عّمار الينباعي وزير الشؤون االجتماعية

ة مرعي وزيرة المرأة واالEرسة والطفولة   السيدة سمرى�

بية Nالسيد ناجي جلول وزير الرى  

  السيد شهاب بودن وزير التعليم العاىل� والبحث العلمي

� والتشغيلوزير التكوين 
  السيد زياد العذاري المهىى9

  السيد سعد الصديق وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  السيد زكرياء حمد وزير الصناعة والطاقة والمناجم

ابية Nسكان والتهيئة الرى x9 واال   السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهرى�

  السيد محمود بن رمضان وزير النقل

  السيدة سلمى الرقيق حة والصناعات التقليديةوزيرة السيا

  السيد رضا االEحول وزير التجارة

  السيد نجيب درويش وزير البيئة والتنمية المستدامة

  السيد نعمان الفهري وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي

�  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية
  السيد حاتم العىس>

  السيد عثمان بطيخ وزير الشؤون الدينية

اث Nخرص9  وزيرة الثقافة والمحافظة عىل الرىEالسيدة لطيفة اال  

  السيد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة

  السيد االEزهر العكرمي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب

� الهيئاتوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعالقة مع 
�  الدستورية والمجتمع المد�9   السيد كمال الجندو��

  السيد أحمد زروق الكاتب العام للحكومة
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 الدولة كتاب والسيدات السادة

فريقية xالسيد توهامي عبدوىل�  كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والعربية واال  

  محمد الزين شاليفةالسيد  كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية

  السيد رفيق الشىل�  كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون االEمنية

  السيد الهادي مجدوب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون المحلية

  السيدة بثينة بن يغالن كاتبة دولة لدى وزير  المالية

�  ستشفائيةكاتب دولة لدى وزير الصحة مكلف بتأهيل المؤسسات اال 
  السيد نجم الدين الحمرو�9

�  كاتبة دولة لدى وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدوىل�   السيدة لمياء الزريىى�

  السيدة آمال عزوز كاتبة دولة لدى وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدوىل� مكلفة بالتعاون الدوىل�

دماج االجتماعيكاتب دولة لدى وزير الشؤون االجتماعية مكلف بشؤون  xالسيد بلقاسم الصابري الهجرة واال  

�  كاتبة دولة لدى وزير الشؤون االجتماعية مكلفة بملف الشهداء وجرحى الثورة
9 الشار�9   السيدة ماجدولںى�

نتاج الفالحي xالسيدة آمال النفطي كاتبة دولة لدى وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة باال  

  السيد يوسف الشاهد دى وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالصيد البحريكاتب دولة ل

  السيد شكري التارزي كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بشؤون الشباب

سكان xسكان مكلف باال x9 واال   السيد أنيس غديرة كاتب دولة لدى وزير التجهرى�

حة، وقد تتالت مداخالت النواب  136تم إيداع  أعلنت إثر ذلك رئاسة الجلسة أنه Nالنقاش العام حول منح الثقة للحكومة المقرى �
طلب تدخل ىڡ9

وتواصلت اليوم المواىل� رغم سحب بعض النواب لمداخالتهم وإعطاء آخرين لنصيبهم من الوقت إىل زمالئهم، وقد  2015فيفري  04طيلة يوم 

9 يوم   نائبا : 114بتدخل  2015فيفري  05انتهت قائمة المتدخلںى�

  متدخل 35:  تونس نداء حركة

ى بلحاج حميدة  محمد الراشدي بوقرة �   مصطفى بن أحمد  برس>
  ابراهيم ناصف  حاتم شهر الدين الفرجا�9

�   البشرى� بن عمر  سفيان طوبال  حسن العمري  أنس الحطاب
  ليىل الحمرو�9

�   منذر بلحاج عىل�   المنجي حرباوي
ين الغبنتيىى9   عبرى� العبدىل�   سعاد الزواىل�   صرى�

يل قاوي  عماد أوالد جرى� 9   صالح الرى� يف  رابحة بن حسںى�   فيصل خليفة  عبد الرؤوف الرس>

 �
�   الطيب المد�9

  أسماء بوالهناء  نادية زنقر  زهرة ادريس  عبادة الكاىڡ9

ة   سناء الصالحي  خالد شوكات  ليىل أوالد عىل�   خولة بن عايشة  محمد النارص جبرى�

  محمد الفاضل بن عمران  محمد الطرودي  الناصفيحسونة   وليد الجالد  إكرام موالهي
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  متدخل 42:  حركة النهضة

�   يمينة الزغالمي  فريدة العبيدي  عامر العريض
  محرزية العبيدي  جميلة دبش  الوليد بنا�9

�   محمد محجوب ي  الزهرى� رجىى�   سمرى� ديلو  آمنة بن حميد  البشرى� اللزام  عماد الخمرى�

�   سامي الفطناىس� 
�   فتحي العيادي  الهادي بن ابرهام  الوريميالعجمي   سناء المرسىى9

  سالف القسنطيىى9

9 الجزيري �   سليم بسباس  حسںى�
  أمل سويد  حياة عمري  صافية خلفي  بدر الدين عبد الكاىڡ9

�   لخرص9 بالهوشات  بسمة الجباىل�   راضية التومي  الحبيب خرص9 
اهمي  جميلة الجويىى9   زينب الرى�

�   محمد زريق  رمزي بن فرج  الصغرى� أسامة علية   دليلة الببة  محبوبة بنضيف هلِلَا
Nىڡ   أحمد المرس>

 �
ي  عبد اللطيف المىك�   إيمان بن محمد  عىل� العريض  محمد محسن السودا�9 � عتيق  نور الدين البحرى�   الصحىى�

 

 الحر:  االتحاد
�  7الوطىى�   متدخلںى

 �
�   يوسف الجويىى9

Nطارق فتيىى  

�   محمود قاهري   رضا الزغندي  درة يعقو��

  عىل� باالEخوة  الطاهر فضيل

 

�  8: الجبهة الشعبية   متدخلںى

اهمي   هيكل بلقاسم  شفيق العيادي  طارق براق  مباركة عواينية الرى�

  زياد االEخرص9   أيمن علوي  عمار عمروسية  فتحي شامخي

 

�  5:  حزب آفاق تونس   متدخلںى

  محمد غنام  عىل� بنور  كريم الهالىل� 

  رياض المؤخر  حافظ الزواري
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جتماعية الديمقراطية:  i7الكتلة اال  �   متدخلںى

 �
 حمد الخصخوىص�  النارص الشنوىڡ9

�  المهدي بن غربية  عدنان الحاجي
 فيصل التبيىى9

�  أحمد السعيدي
 إياد الدهما�9

 

 �  غرى �  10:  كتل إىل المنتمںى   متدخلںى

� بالخارج  التيار الديمقراطي  تيار المحبة  حركة الشعب  المؤتمر من أجل الجمهورية   نداء التونسيںى

المغزاويزهرى�  عماد الدايمي  سامية حمودة عبو محمد الحامدي 

ي دخيل  رياض جعيدان  صرى�

�  ريم الثايري رضا الدالعي
 غازي الشواىس>

 ابراهيم بن سعيد

 

 تقسيم حجم المداخالت حسب االنتماء

من تساؤالت واستفسارات من  بانتهاء جميع المداخالت، أحيلت الكملة إىل السيد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، لالxجابة عىل ما جاء

 طرف النواب، وقد انقسمت إجاباته عىل المحاور التالية :
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 ،تنص عىل شهرين شهرا أوال ثم شهرا ثانيا �
Nمت اال�جال الدستورية الىى Nاحرى �

Nالمشاورات والىى �
 الوقت المقىص9 ىڡ9

 الحكومي وإصالح الرسالة الموجهة من  دستورية الحكومة إثر المالحظات المتعلقة بإدراج الكاتب العام للحكومة ضمن الفريق

 رئيس الجمهورية إىل رئيس مجلس نواب الشعب تبعا لهذه المالحظة،

  ة وتقسيم بعض الوزارات � العمل مبارس>
يجاد وزارات قابلة للدخول ىڡ9 x9 المحافظة عىل الهيكلة المتواجدة ال هيكلة الحكومة بںى�

� الهجرة وتختص االEخرى، إىل جانب إحداث ثالث كتابات دولة تختص االEو
� موضوع شهداء وجرحى الثورة وتختص الثانية ىڡ9

ىل ىڡ9

� شؤون الشباب، مع الحرص كذلك عىل عدم إحداث وزارات للهيئات الدستورية،
 الثالثة ىڡ9

  يمكن وصفها بحكومة وحدة وطنية مدعمة أو مطعمة بكفاءات وطنية مستقلة إذ يمثل �
Nحزاب  25تركيبة الحكومة الىىEعضوا اال

� الحكومة و المشاركة
� حكومة متكونة من  16ىڡ9

 وزارة وكتابة دولة، 41عضوا من الكفاءات المستقلة ىڡ9

  �الحكومة، وهن ثالث وزيرات وخمس كاتبات دولة، مما يمثل  8تواجد المرأة عرى �
أعضاء، رغم أن الهدف االEول كان عرس> نساء ىڡ9

 من العدد الجمىل� الEعضاء الحكومة، %20تقريبا 

  ول كان  50من أعضاء الحكومة سنهم دون  %44الشباب إذ ما يقارب مشكلة تواجدEويساوي %70سنة، رغم أن الهدف اال ،

� المستقبل، 54معدل أعمار االEعضاء 
 سنة وهو معدل قابل للتخفيض ىڡ9

 قضايا منشورة س �
شارة إىل أن كل من تثبت إدانته ىڡ9 xتتم إقالته من اختيار أعضاء الحكومة عىل أساس الكفاءة ونظافة اليد مع اال

 الحكومة فورا،

 ،تطاوين وزغوان �
Nهذه الحكومة باستثناء واليىى �

� تركيبة الحكومة فكل الواليات ممثلة تقريبا ىڡ9
 مراعاة التمثيل الجهوي ىڡ9

  الفقرة السادسة من فصله �
� الدستور ىڡ9

� تنص عىل  89برنامج الحكومة الموزع عىل النواب تم إعداده عىل أساس ما جاء ىڡ9
Nوالىى

 الحكومة تعرض موجز برنامج عملها عىل مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس،أن 

  ات تخص نامج المقدم للمجلس لالEرقام رغم ذكر مؤرس> وع  االقتصادافتقار الرى� ، مع التذكرى� أنه سيتم تقديم مرس> �
الوطىى9

� غضون ثالثة أشهر والذي سيكون فرصة لعرض أرقام مفصلة ومدققة حو 
انية التكميلية ىڡ9 9 ،المرى�  ل الوضع الحاىل�

  طفال والعنف المسلط عىل المرأة وخاصة المرأة الريفية سيكون من أولوياتEملف المرأة والطفولة وخاصة موضوع رياض اال

 الحكومة،
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 يجيب عىل تساؤالت النواب السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة المكلف،                    

 لحكومتهخالل جلسة منحة الثقة               

 ،الدستور �
� والهيئات الدستورية وخاصة إحداث كل الهيئات المنصوص عليها ىڡ9

 العالقة مع المجتمع المد�9

 ،جراء الخاص بالقروض الفالحيةxموضوع اال 

  إنتاج الفسفاط منذ سنة �
� المنطقة، 2010التقهقر الكبرى� ىڡ9

 نتيجة المشاكل الموجودة ىڡ9

  الموجه للطاقة،موضوع الطاقة والقسط الكبرى� من الدعم 

  9 بالخارج لعدم بالهجرة ولكن إحداث كتابة دولة خاصة  خاصةلطلبهم بإحداث وزارة  االستجابةخيبة أمل ممثىل� التونسيںى�

دماج، xبالهجرة واال 

  إعداد النصوص التطبيقية استعدادا لهذه  االنتخاباتموضوع �
� من المتوقع االنتخاباتالبلدية وانطالق وزارة الداخلية ىڡ9

Nوالىى 

� أواخر سنة 
مج أن تقع ىڡ9 � السداسية االEوىل من سنة  2015حسب ما هو مرى�

 ،2016وعىل أكرى> تقدير ىڡ9

  رياف، وكذلك مشكلEاال �
� المياه عن طريق جمعيات مائية، خاصة ىڡ9

اب وطريقة الترصف ىڡ9 شكال المتعلق بالماء الصالح للرس> xاال

 مياه الري،
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  للحكومة �
الواليات قبل نهاية المائة يوم االEوىل للعودة للمجلس بتقرير مفصل بخصوص  عىل زيارة كل واالتفاقالعمل الميدا�9

كراهات والمشاغل الحقيقية لهذه الواليات، xهذه اللقاءات والصعوبات واال 

  شكاليات الحقيقية لوزارته واختيار خمس xة أيام للتثبت من اال � ظرف عرس>
مطالبة كل وزير بأن يدرس ملفاته صلب وزارته ىڡ9

� المائة يوم االEوىل،مشاكل 
 أساسية يمكن فضها ىڡ9

  جراءات الفورية المتعلقة أساسا بمكافحةxنامج الحكومي والذي يحتوي عىل اال عداد الرى� xالتأكيد عىل المنهجية المتوخية ال

� تتطلب وقتا،
Nجراءات الهيكلية الىىxسعار والموسم السياحي، واالEرهاب ومؤرس> اال xاال 

 2020 - 2016الخماىس�  إعداد الوثيقة التوجيهية للمخطط، 

  نسان وبكل xكل محاوره وموضوعاته، سواء منها المتعلقة بالحريات الفردية وبحقوق اال �
ام الدستور ىڡ9 Nام الحكومة احرى 9 Nالرى

 الهياكل والمؤسسات وتكريسا الEهداف الثورة والخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه الجمهورية الثانية دون رجعة.

، وقد 204الحكومة المكلف، السيد الحبيب الصيد، تم التصويت عىل منح الثقة للحكومة علما بأن عدد الحضور حينها كان عند انتهاء كلمة رئيس 

اض  167حظيت الحكومة بثقة  Nتجدر أنه إال ، وهي ثقة بأغلبية مريحة بثالثة أرباع السادة النواب تقريبا.نواب  8نائب واحتفاظ  30نائب مع اعرى 

شارة xالمشاركة الكتل إحدى من نائب تصويت إىل اال  �
�  النائب وهو الصيد، الحبيب السيد لحكومة الثقة منح ضد الحكومي االئتالف ىڡ9  بن الصحىى�

�  تونس، نداء كتلة عن فرج،
9  ىڡ9  قسيلة وخميس الماي الرؤوف وعبد القطي العزيز عبد والسيدات السادة وهم الكتلة نفس من نواب 4 احتفظ حںى�

�  النهضة، حركة كتلة من نواب 3 احتفظ كما. عائشة بن وخولة
Nكذلك تشارك والىى  �

 سويد أمل والسادة السيدات وهم الحكومي، االئتالف ىڡ9

 .سالم  بن ومحمد خلفي وصافية

�  يشارك لم ذلك، جانب إىل
�  النواب التصويت ىڡ9

Nاحهم تم والذين ذكرهم اال�� Nالتصويت إجراء أثناء حضورهم رغم الحكومي، الفريق ضمن اقرى : 

 زهر العايدي سعيدEتونس نداء حركة كتلة عن العكرمي واال 

 النهضة حركة كتلة عن يغالن بن وبثينة العذاري زياد 

 تونس آفاق كتلة عن الفهري نعمان 

 �
9  ىڡ9 �  شارك حںى�

9  والنائب تونس، نداء حركة كتلة عن اللومي، سلمى النائبة من كل التصويت ىڡ9  توهامي والنائب تونس، آفاق كتلة عن ابراهيم، ياسںى�

، ح الحكومي الفريق إىل انتمائهم من بالرغم الديمقراطية، االجتماعية الكتلة عن العبدوىل� Nالمقرى. 
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  بأصواتهم المحتفظون النواب

  عائشة بن خولة  قسيلة خميس  الماي الرؤوف عبد  القطي العزيز عبد

�  النارص  سالم بن محمد  سويد أمل  خلفي صافية
  الشنوىڡ9

 

  الثقة النواب المعارضون لمنح

 � فرج بن الصحىى�  سعاد البيوىل�   زياد االEخرص9 

 شفيق العيادي  أحمد الصديق منجي الرحوي

 هيكل بلقاسم  عبد المؤمن بلعانس طارق براق

علوي أيمن  شامخي فتحي مراد حمايدي  

عمامي نزار عوائنية مباركة  عمروسيه عمار   

المغزاوي زهرى�  لبيض سالم  دالعي رضا   

�  غازي
الشواىس> عبو سامية  العش نعمان   

وك ي  الدائمي عماد  الحريزي مرى�   الدخيل صرى�

�  إياد  الخصخوىص�  حمد  سعيد بن ابراهيم
  الدهما�9

� فيصل  السعيدي أحمد
  حاجي عدنان  تبيىى9

 

 التصويت
  النواب الذين لم يشاركوا ىڡ�

  بثينة بن يغالن  زياد العذاري  االEزهر العكرمي  سعيد العايدي

  محمد محجوب  محمد االEخرص9 العجيىل�   التوميراضية   محمد عىل� البدوي

اهمي � الهمامي  محبوبة بنضيف هلِلَا  زينب الرى�
  نعمان الفهري  الجيال�9
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 التصويت عىل منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد 
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IV. عالن iالحسم و النيابية الكتل عن اال  
 : الشعب نواب مجلس مكتب تركيبة ىڡ�

حة من طرف السيد الحبيب الصيد والتصويت عىل  2015فيفري  05خالل الجلسة العامة بتاريخ  Nوالمتعلقة باستئناف النقاش حول الحكومة المقرى

 منح الثقة لهذه الحكومة، أعلمت رئاسة الجلسة بتلقيها لتصاريح خاصة بتكوين ست كتل نيابية وهي عىل التواىل� :

  عضوا 86 -كتلة حركة نداء تونس 

  عضوا 69 -كتلة حركة النهضة 

  الحر  اداالتحكتلة �
 عضوا 16 -الوطىى9

  عضوا 15 -كتلة الجبهة الشعبية 

  بعد أن استقال السيد توهامي العبدوىل� منها إثر التحاقه بالحكومة أعضاء 8 -الديمقراطية  االجتماعيةالكتلة 

  أعضاء 8 -كتلة آفاق تونس 

وع قانون المالية والنظام الداخىل� ومنح الثقة ضت بداية أعمال مجلس نواب الشعب، من مصادقة عىل مرس> Nاعرى �
Nى الىى  وبانتهاء المراحل الكرى�

� تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب،  االفتتاحيةللحكومة، تحتم عىل رئاسة المجلس المنتخبة خالل الجلسة 
صحبة رؤساء الكتل النيابية الحسم ىڡ9

� وللكتل االEكرى> أعضاء أولوية  54ك استنادا للفصل وذل من النظام الداخىل� الذي ينص عىل أنه يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسىى�

 االختيار. 

كيبة الموالية : 2015فيفري  16خالل اجتماع بتاريخ  االتفاقوقد تم  Nعىل الرى 

 يع: نذير بن عمو (ح  ركة النهضة)مساعد الرئيس المكّلف بشؤون الّترس>

 (الحر �
 مساعد الرئيس المكلف بالعالقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية: نور الدين مرابطي (االتحاد الوطىى9

 (حركة النهضة) مساعد الرئيس المكلف بالعالقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: الحبيب خرص9 

  9 الجزير  ي (حركة النهضة)مساعد الرئيس المكّلف بالعالقات الخارجية: حسںى�

  �
 : لمياء مليح (حركة نداء تونس) مساعد الرئيس المكّلف بالعالقات مع المواطن ومع المجتمع المد�9

 (حركة نداء تونس) �
9 بالخارج: حاتم الفرجا�9  مساعد الرئيس المكلف بالتونسيںى�
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 (حركة نداء تونس) عالم واالتصال: خالد شوكات xمساعد الرئيس المكلف باال 

 قزقز (حركة نداء تونس) يرئيس المكّلف بالترصف العام: حمد مساعد ال 

 (الجبهة الشعبية) انية: نزار عمامي 9  مساعد الرئيس المكلف بالرقابة عىل تنفيذ المرى�

 (الكتلة الديمقراطية االجتماعية) مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: مهدى بن غربية 

 

 بداية الدورة 
لمانية االwوىلأعضاء مكتب المجلس ىڡ�  الرى/

V. : الحكومة 
� ىڡ�  تعويض النواب المشاركںى

اما للفصل  Nالمجلس احرى �
� الفريق الحكومي، استوجب تعويضهم ىڡ9

 90إثر منح الثقة لحكومة السيد الحبيب الصيد، وبمشاركة عدد من النواب ىڡ9

 من الدستور الذي ينص عىل ما يىل� :

G عضوية الحكومة وعضوية مجلس ن - كيفية سّد الشغور."ُيمنع الجمع بںى- 8pواب الشعب. ويضبط القانون االنتخا 

 وال يجوز لرئيس الحكومة وال الsعضائها ممارسة أية مهنة أخرى."

� وبالرجوع إىل القانون  � فصله  االنتخا��
 عىل : 38الذي ينص ىڡ9

- حالة من حاالت عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا  
Gيعترى8 كّل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه ىڡ"

- عن نتائج االنتخابات.
spعالن النها  من وظائفه بعد اال]
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ة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. وال تنطبق - حالة عدم مبارس'
Gعوان المتعاقدين. وُيوَضع ىڡsحكام عىل االsهذه اال 

ابة وكّل عضو بمجلس نواب الشعب يكّلف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء الني

- أ
Gالعضوّية، يعترى8 مستقيالً آلياً إذا لم يقّدم استقالته ىڡ G ة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو مسؤولية ال يمكن الجمع بينها وبںى- جل عرس'

 الوظيفة أو الخّطة. ويقع الترصيح باالستقالة من قبل المجلس."

� فصله 
 عىل : 24وكذلك النظام الداخىل� لمجلس نواب الشعب الذي ينص ىڡ9

شح من ا - بمرى3
Gحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتّم تعويض العضو المعىىsال -

spأجل "... عند الشغور النها -
Gتيب، ىڡ لقائمة االsصلية مع مراعاة الرى3

 أقصاه خمسة عرس' يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس..."

عالن، خالل الجلسة العامة ليوم  xنواب التحقوا بالحكومة، وهم عىل التواىل� : 8عىل تعويض  2015فيفري  20فقد تم اال 

شحة رقم  .1 Nلتعويض السيد سعيد العايدي2نداء تونس بدائرة تونس عىل قائمة  6السيدة هدى سليم، المرى ، 

شح رقم  .2 Nزهر العكرمي 5السيد الطاهر بطيخ، المرىEعىل قائمة نداء تونس بدائرة بن عروس، لتعويض السيد اال 

شحة رقم  .3 Nالمرى ، �  ، لتعويض السيدة سلمى اللومي رقيق1عىل قائمة نداء تونس بدائرة نابل  5السيدة لمياء الغر��

شحة رقم  السيدة .4 Nلتعويض السيد نعمان الفهري1عىل قائمة آفاق تونس بدائرة نابل  2ليليا يونس، المرى ، 

شح رقم  .5 Nلتعويض السيدة بثينة بن يغالن1عىل قائمة حركة النهضة بدائرة نابل  3السيد معز بلحاج رحومة، المرى ، 

شحة رقم  .6 N9 ابراهيمعىل قائمة آفاق تونس بدائرة المه 2السيدة ريم محجوب، المرى  دية، لتعويض السيد ياسںى�

شحة رقم  .7 Nعىل قائمة حركة النهضة بدائرة سوسة، لتعويض السيد زياد العذاري 4السيدة وفاء عطية، المرى 

شحة رقم  .8 Nنقاذ بدائرة سيدي بوزيد، لتعويض السيد تهامي  2السيدة نزهة بياوي، المرى xعىل قائمة الجبهة الوطنية لال

 العبدوىل� 

 �
شارة ىڡ9 xوىل لمجلس نواب الشعب، وهو السيد حمدي قزقز، عضو مكتب يجدر االEهذا السياق أنه تم تعويض نائب آخر خالل الدورة العادية اال

. وقد تم تعويضه 2015جوان  1بتداء من االمجلس المكلف بالترصف العام، والذي تمت تسميته رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب 

� أدت ي
N2015جويلية  22مينها الدستوري خالل الجلسة العامة بتاريخ بالسيدة نورة العامري الىى. 

ورية المراحل جميع باستكمال �  السياقية االEولويات من وباالنتهاء الشعب نواب مجلس أعمال النطالق الرص9
N9  إىل المرور تم ذكرها، سبق الىى  تركرى�

  .المجلس هياكل وتنظيم الداخىل�  بالنظام عليها المنصوص اللجان
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�  اللجان تركرى�

 عليها المنصوص

 الداخىل�  بالنظام
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  عليه المصادق الداخىل
  النظام ينص
 عىل المسؤوليات مختلف يحدد كما اللجان أعمال بتنظيم متعلقة آليات عىل 2015 فيفري شهر بداية ىڡ�

 .المجلس صلب المعارضة دور ويرسخ حجمها حسب النيابية الكتل تمثيلية يضمن بما المكاتب، مستوى

I. أعمالها وتنظيم اللجان بتكوين المتعلقة الداخىل�  النظام آليات : 

 :اللجان وتركيبة تكوين .1


  متواجدون المجلس أعضاء أغلبية فيه يكون تصور حسب اللجان تكوين تحديد تم
 النائب يكون وبالتاىل
  الصنف، نفس من واحدة لجنة ىڡ�

لمانية اللجان عدد جعل ما وذلك واحدة، خاصة ولجنة واحدة قارة للجنة تقدير، أقىص عىل عضو، Wيعية قارة لجان 9 يساوي الرى Z9و ترس 


  اللجان تكوين مقتضيات ضبط تم وقد .خاصة لجان
 : عىل الفصول هذه تنص حيث الداخىل
  النظام من 69 إىل 63 من الفصول ىڡ�

 ول ويمكن عضوا 22 من واحدة لجنة تتكون � �  وبأغلبية المجلس مكتب طرف من معلل بقرار العدد هذا دون استثنائيا الرى� 
 الثلثںى

 )64 الفصل( أعضائه من

 التمثيل قاعدة اعتماد  
 Wالنسىى  � 

  الكتل بںى
mة كل مقابل باللجنة واحد مقعد كتلة لكل يسند بمقتضاها الىى Zوتوزع بالكتلة أعضاء عرس 

 )64 الفصل( البقايا أكرىW  أساس عىل المتبقية المقاعد

 انتخابات تنظيم  � 
�  بںى 
شحںى mمن المرى  
�  غرى 

  كتل إىل المنتمںى
 باللجان لهم المخصصة المقاعد عدد عددهم تجاوز صورة ىڡ�

 )66 الفصل(

 الشغور سد يتم  


  المتبعة االuجراءات نفس باعتماد اللجان ىڡ�

 )67 الفصل( اللجان تكوين ىڡ�

 الجمع يجوز ال  � 
 )68 الفصل( اللجان وعضوية المجلس مكتب عضوية بںى

 تب ال mكتلة انحالل عن يرى  

  تغيرى
 )69 الفصل( اللجان تركيبة ىڡ�

 : اللجان مكاتب ومهام تركيبة .2

 
 اللجان يخص فيما خاصة للمقررين، الموكلة للمسؤولية أو اللجان بعض رئاسة لرمزية ذلك كان إن النواب لدى أهمية اللجان مكاتب تكتىس

يعية، Zاللجنة تمثيل عن السهو دون الترس  

وع مناقشة عند مكتبها طرف من العامة الجلسة ىڡ� Zالنظام تعرض وقد .تقرير طرح أو مرس 

 

  اللجان مكاتب إىل الداخىل
 :يىل
  ما عىل أساسا نص حيث 72 إىل 70 من الفصول ىڡ�
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 المسؤوليات من نيابية كتلة كل حصة المجلس مكتب يضبط  


  التمثيل قاعدة مراعاة مع الصنف نفس من اللجان مكاتب ىڡ� Wالنسىى 

 )70 الفصل(

 الكتل، رؤساء مع بالتشاور اللجان عىل التوزيع يتم  


  اال�ولوية تسند االختالف، حالة وىڡ�

 الفصل( عدديا اال�كرىW  للكتلة االختيار ىڡ�

70( 

 التمثيل مراعاة  
 Wالنسىى  

 )70 الفصل( الصنف نفس من اللجان رئاسة إسناد ىڡ�

 لجنة كل مكتب عىل المصادقة تقع  

 )71 الفصل( نائبيه وبمساعدة المجلس رئيس برئاسة لها اجتماع أول ىڡ�

 71 الفصل( مساعدين ومقررين ومقرر رئيس ونائب رئيس : أعضاء 5 لجنة كل مكتب يضم( 

 الشغور سد يتم  


  المتبعة االuجراءات نفس باعتماد اللجان مكاتب ىڡ�

 )72 الفصل( المكاتب تكوين ىڡ�

 اف اللجنة رئيس يتوىل Zرسu78 الفصل( مكتبها مع بالتشاور أعمالها جدول وضبط أشغالها عىل اال( 

 : اللجان أعمال تنظيم .3

 
مة أعمالها تكون ولىك
  اللجان أشغال لتسيرى mاللجان أعمال تنظيم مقتضيات ضبط تم بينها، فيما موحدة لقواعد محرى  

 صلب مختلفة فروع ىڡ�

، النظام 

  الداخىل
mمتعددة جوانب إىل بدورها تنقسم والىى : 

ستماعات الرسمية بالهياكل اللجان عالقة  .أ  : واال4

 الوثائق كل عىل والحصول الملفات جميع عىل االطالع حق  

mدارات من اللجان تطلبها الىى uوالمنشآت والمؤسسات اال 

 )73 الفصل( العمومية

 74 الفصل( المجلس خارج والجهات السلطات تجاه لجانه صالحيات بموجبه يحدد قانونا الشعب نواب مجلس يسن( 

 كتابية تقارير طلب إمكانية  

 بالمجلس استماع جلسات لحضور رأيه من االستفادة ترى من استدعاء أو محددة نقاط ىڡ�

 )81 الفصل(

 ي أحد أو الحكومة عن ممثل أو الجمهورية رئاسة عن ممثل إىل االستماع طلب إمكانية 
 العمومية والهيئات المؤسسات مسرى

 )81 الفصل( ما مسألة لتوضيح اللجان جلسات حضور طلب هؤالء بإمكان كما
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 حات مع التفاعل إىل اللجان سعي mالمجتمع مقرى  


  بالحضور أو كتابة إما المقدمة المد��

 اللجنة أمام استماع جلسات ىڡ�

 )81 الفصل(

�  النصاب  .ب
 :والتصويت والعلنية القانو89

 اللجان اجتماعات تنعقد  


  ال�عضائها، المطلقة اال�غلبية بحضور موعدها ىڡ�

، النصاب توفر عدم صورة وىڡ� 

 تنعقد القانو��

 )75 الفصل( حرص�  بمن موعدها من ساعة نصف بعد صحيحة

  جتماعاال  


  للنظر العامة الجلسات أوقات ىڡ�


  مستعجلة مواضيع ىڡ�
 أو الشعب نواب مجلس رئيس من طلب عىل بناء استثنا��

 )75 الفصل( العامة الجلسة

 عىل الحضور اقتصار استثنائيا تقرر أن يمكن كما أعضائها، بأغلبية جلسة رسية تقرر أن ويمكن علنية اللجان جلسات 

 الدستورية والمحكمة الدستورية الهيئات أعضاء بانتخاب أعمالها تعلقت إذا االنتخابية باللجنة أوال يتعلق فيما أعضائها


  اال�خرى والهيئات
mالتنفيذية الجهة طلبت إذا والدفاع اال�من بلجنة وثانيا، المجلس إىل وانتخابها تكوينها القانون يسند الىى 


  موافقة بعد وذلك
Z76 الفصل( اللجنة أعضاء ثلىى( 

 الموقع عىل أعمالها وجدول اجتماعاتها مواعيد عن اللجنة تعلن  

و�� m76 الفصل( الشعب نواب لمجلس االلكرى( 

 التصويت  

ين، اال�عضاء بأغلبية القرارات وتتخذ اال�يدي برفع علىى�  مرجح الرئيس صوت يكون اال�صوات تساوت وإذا الحارص�

 )83 الفصل(

 :والغياب الحضور  .ج

 اللجنة تتوىل  Z76 الفصل( الحضور قائمات نرس( 

 الحضور حق لجنة إىل ينتمي ال نائب لكل يمكن  


  المشاركة له يجوز وال والتدخل اجتماعاتها ىڡ�

 )77 الفصل( التصويت ىڡ�

 يجوز وال محدودة لمدة العضو بتغيب يأذن أن المجلس ولرئيس إعالم دون المجلس أشغال عن التغيب للنائب يجوز ال 

ذن uلمدة اال  

  إال محددة غرى
 )26 الفصل( المرض رخصة ىڡ�

 متتالية غيابات ستة الغياب تجاوز إذا  


  اللجان أعمال ىڡ�

 بما المنحة من االقتطاع يقرر أن المكتب فعىل الشهر نفس ىڡ�


  الموقع عىل المقتطعة اال�يام قائمة وتنرسZ  الغياب ومدة يتناسب
و�� m26 الفصل( للمجلس االلكرى( 
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 :واالJجال الوثائق نرسC   .د

 ويمضيانه جلسة محرص�  كل عىل ومقررها اللجنة رئيس يطلع  Zوينرس  

 عدى ما الجلسة، انعقاد تاريخ من شهر أجل ىڡ�


  والجلسات الرسية الجلسات
m83 الفصل( فقط اللجنة أعضاء عىل الحضور فيها يقترص الىى( 

 مدونة اللجان مداوالت  

 )83 الفصل( ويمضيانه ومقررها اللجنة رئيس عليها يطلع خاصة سجالت ىڡ�

  Zوع مرفقا اللجنة تقرير ينرس Zالموقع عىل بالمرس  

و�� mلكرى uالمجلس أعضاء إعالم ويتّم  عليه اللجنة مصادقة بعد للمجلس اال 

رسالّيات بواسطة بذلك uة اال 
وع، التقرير عليهم يوّزع و القصرى Zقبل وذلك والمرس  

 البدء من اال�قّل  عىل عمل يوم عرسZ  إثىى�


  بمناقشته
 )85 الفصل( العاّمة الجلسة ىڡ�

  

 الذي المجلس مكتب إىل ترفعه الزيارة يىل
  الذي اال�سبوع خالل تقريرا تعدّ  أن عليها ميدانّية، بزيارات اللجنة قيام حالة ىڡ�

 )86 الفصل( اال�عضاء من يطلبه من ذّمة عىل يضعه

  


  رأيها إبداء أخرى لجنة من قارّة لجنة طلب حالة ىڡ�

 غرى
  للجنة المخّول اال�جل تحديد الجلس لمكتب يرجع ما موضوع ىڡ�

نجاز أصالة المتعهدة u90 الفصل( مهامها ال( 

  


  النظر استعجال ما لجنة من المجلس مكتب طلب حالة ىڡ�

وع ىڡ� Zح أو مرس mتقريرها تقديم المعنّية اللجنة عىل قانون مقرى  

 ىڡ�

 )92 الفصل( االستعجال طلب تلّقها تاريخ من أسبوعا يتجاوز ال أجل

 تقارير إعداد اال�صوات، وإحصاء التصويت عمليات مراقبة ولجنة االنتخابية اللجنة باستثناء الخاّصة، اللجان عىل  

 نهاية ىڡ�

 )94 الفصل( العاّمة الجلسة عىل وجوبا يعرضه الذي المجلس مكتب إىل ترفع نيابّية دورة كّل 

 هذا وعىل أعمالها اختتام عند المجلس مكتب عىل تقاريرها وعرض إعداد التحقيق لجان عىل  
 عىل وجوبا عرضها اال�خرى

 )100 الفصل( لمناقشتها العاّمة الجلسة

II. دستوريا إليها المسندة للمسؤوليات تبعا المعارضة تمثيلية تحديد عن العجز : 

لمانية المسؤوليات بعض الثانية الجمهورية دستور يسند Wتوازن خلق بهدف وذلك للمعارضة، الرى  � 
�  والمعارضة اال�غلبية بںى 
 هذه وتمكںى

ة 

  اال�خرى
mاللجان صلب هامة مسؤوليات من المجلس داخل أقلية تكون قد الىى. ، 
 : يىل
  ما عىل الدستور من 60 الفصل نص بالتاىل


  أساىس
  مكّون المعارضة"

  حقوقها لها الشعب، نواب مجلس ىڡ�

mبمهامها النهوض من تمّكنها الىى  


  العمل ىڡ� Wمناسبة تمثيلية لها وتضمن النيا� 


  وفاعلة
 باللجنة مقرر وخطة بالمالية المكلفة اللجنة رئاسة وجوبا إليها وتسند. والخارجية الداخلية وأنشطته المجلس هياكل كل ىڡ�
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  الحق لها كما الخارجية، بالعالقات المكلفة
سهام واجباتها ومن. وترؤسها  سنة كل تحقيق لجنة تكوين ىڡ� uوالبّناء النشيط اال  


 العمل ىڡ�

 
 Wالنيا�". 

ط هذا الداخىل
  النظام ثبت وقد Zواللجنة بالمالية المكلفة اللجنة وهي الدستور، من 60 بالفصل المعنية اللجان لمكاتب بالنسبة الرس 

 مقرر ومهمة لال�وىل بالنسبة رئيس مهمة توىل
  عىل الداخىل
  النظام من 87 الفصل ضمن رصاحة بالتنصيص الخارجية، بالعالقات المكلفة

 .المعارضة أعضاء ال�حد للثانية بالنسبة

 

�  والتوافقات المشاورات طالت السياق، هذا ىڡ� 

  التعمق حول المجلس داخل الممثلة اال�حزاب مختلف بںى

 أدق بصفة المعارضة مفهوم ىڡ�


  اال�غلبية ومعرفة المعارضة أعضاء تحديد من للتمكن
 .اللجان مكاتب صلب إليها المسندة المسؤوليات توزيع وكيفية بينهم ما ىڡ�

، النظام ضمن فصل إضافة إىل ،2015 فيفري 02 يوم التوافق، أفىص�  وقد 
 : المعارضة مفهوم لتعريف ،46 الفصل وهو الداخىل

  : الداخىل
  النظام هذا معىى�  عىل بالمعارضة يقصد


  مشاركة غرى
  كتلة كل

  الثقة عىل أعضائها بأغلبية تصوت لم أو للحكومة ثقتها أعضائها بأغلبية تمنح ولم الحكومة ىڡ�

 الحكومة مواصلة ىڡ�

  .لنشاطها

�  غرى
  النواب 

  للثقة أو للحكومة الثقة لمنح يصوتوا لم الذين لكتل المنتمںى
  .لنشاطها الحكومة مواصلة ىڡ�

  .للحكومة الثقة لمنح رفضا بالصوت االحتفاظ ويعدّ 


  التصنيف يصح وال

  ترصيح بتقديم إال المعارضة ىڡ� Wالنائب أو الكتلة من المجلس لرئاسة كتا�  


  .المعىى�

�  الكتلة أو النائب يفقد
Wتلك بصفتها إليها المسندة المهمة آليا المعارضة من خرجت الىى.  

 Zمنها االنتماء سحب أو المعارضة إىل باالنتماء المتعلق الترصيح يُنرس  

 نواب مجلس بمداوالت المتعلق التونسية للجمهورية الرسمي الرائد ىڡ�

 ."الشعب

، النظام عىل المصادقة وبعد 
 صلب مقرر وخطة بالمالية المكلفة اللجنة رئاسة إسناد مسألة ظلت ،2015 فيفري 02 يوم وذلك الداخىل

 المعارضة أعضاء أغلبية يمثل من إىل تعود المسؤوليات هذه كانت إن تحديد إىل التوصل لعدم عالقة الخارجية بالعالقات المكلفة اللجنة

�  غرى
  ونواب كتل من 
 .المعارضة صلب عدديا اال�كرىW  الكتلة يمثل من إىل أو كتل إىل منتمںى

�  أساسا القائم للخالف حل إيجاد ،2015 فيفري 19 بتاريخ اجتماعه خالل المجلس، مكتب حاول وقد 

  إياد السيد بںى
 إىل المنتمي الدهما��

�  كتلة 
�  الديمقراطيںى 
 لجنة مقرر وخطة والتنمية والتخطيط المالية لجنة برئاسة المعنية المعارضة أن فكرة عن يدافع الذي االجتماعيںى
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�  غرى
  ونواب كتل من المعارضة أعضاء أغلبية من تتكون الخارجية والعالقات والحريات الحقوق 
 الرحوي منجي والسيد كتل، إىل منتمںى

 لجنة مقرر وخطة والتنمية والتخطيط المالية لجنة برئاسة المعنية المعارضة أن فكرة عن يدافع الذي الشعبية الجبهة كتلة إىل المنتمي

 إياد السيد رأي مساندة إىل االجتماع هذا أفىص�  وقد المعارضة، صلب عدديا اال�كرىW  الكتلة هي الخارجية والعالقات والحريات الحقوق

 

�  مع المكتب من أعضاء 9 بتصويت الدهما�� 

  المجلس رئيس مشاركة عدم مع ضد وصوتںى

 .الحضور  عن عضو واعتذار التصويت ىڡ�


  الشعبية، الجبهة أن إال
mتمتلك والىى  Wت القرار هذا عىل احتجت اال�عضاء، عدد حيث من المعارضة صلب كتلة أكرى Wالدستور أن واعترى 


  قرار ال�خذ مؤهل غرى
  المجلس مكتب وأن المعارضة لتمثيلية التفسرى
  هذا مثل عىل ينصا لم الداخىل
  والنظام
 .المسألة هذه ىڡ�


  والتباين الخالف هذا طال

  فعليا االنطالق من المجلس يتمكن ولم اال�راء، ىڡ�

 هذه إسناد مسألة أن إذ فيفري، شهر خالل أشغاله ىڡ�

 .المشكل لهذا مخرج إيجاد دون حالت المعارضة ممثىل
  إىل المسؤوليات


  الحسم إدراج وقرر 2015 فيفري 24 يوم مجددا المجلس مكتب اجتمع وقد

  المسألة هذه ىڡ�

 ليوم المقررة العامة الجلسة أعمال جدول ىڡ�

 .واللجان الكتل تركيبة بإعالن والمتعلقة 2015 فيفري 27

عالن تم ،2015 فيفري 27 ليوم العامة الجلسة خالل uلمانية الكتل تركيبة عن اال Wيعية واللجان الرى Zح ثم الخاصة واللجانالقارة  الترس Zرس 

 اال�راء تقريب من المجلس مكتب توصل وعدم المعارضة ممثىل
  لتحديد بالنسبة الحاىل
  الوضع النارص، محمد السيد المجلس، رئيس


  الحسم إىل العامة الجلسة دعوة إىل أدى مما توافق، إىل والتوصل
 .التصويت عرىW  المسألة هذه ىڡ�

 

�  النقاش خالل النواب آراء تباينت السياق، هذا وىڡ� 
 ومن معارضة، لكتل تصورا كان الدستور صياغة عند المعارضة تصور أن اعترىW  من بںى

 Wالنظام أن اعترى  
 داخل لكتل وجود ال وبالتاىل
  اللجان صلب والمسؤوليات الحصص لتوزيع النسبية التمثيلية مبدأ عىل ينص الداخىل


  أيضا أضاف ومن المعارضة، أعضاء ال�غلبية بل المعارضة
 هذا عىل التصويت وأن لوحدها المعارضة يهم الخالف هذا أن آخر جانب ىڡ�

 .يعارضها  من التصويت عرىW  الحاكمة اال�غلبية تختار حيث العام للرأي ترسل سلبية رسالة هو العامة الجلسة صلب

 

�  عىل التصويت إىل المرور تم الجلسة، آخر وىڡ� 
حںى mمقرى  � 

  مختلفںى

mكاال�� : 

 الكتل من تتكون الخارجية والعالقات والحريات الحقوق لجنة ومقرر والتنمية والتخطيط المالية لجنة برئاسة المعنية المعارضة .1

ح هذا تحصل:  فقط المعارضة mيدويا مع أصوات 3 إضافة مع ضد، وصوتان محتفظ صوت 58و مع صوت 106 عىل المقرى 

ونيا ، التصويت من تمكنهم لعدم mمع صوت 109لـ مساوية النهائية النتيجة جعل مما إلكرى. 

 الكتل من تتكون الخارجية والعالقات والحريات الحقوق لجنة ومقرر والتنمية والتخطيط المالية لجنة برئاسة المعنية المعارضة .2

8  والنواب المعارضة ح هذا تحصل:  معا المعارضںى� mإضافة مع ضد، صوت 103و محتفظ صوت 55و مع أصوات 3 عىل المقرى 

ونيا ، التصويت من تمكنهم لعدم يدويا ضد صوتان mضد صوت 105لـ مساوية النهائية النتيجة جعل مما إلكرى. 
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، 

  تم وبالتاىل
 الجبهة يمكن والذي الخارجية، بالعالقات المكلفة اللجنة مقرر وخطة بالمالية المكلفة اللجنة رئيس لتحديد اال�ول المفهوم تبىى�

�  عدد من التثبت بعد لكن،. المسؤوليات هذه عرىW  المعارضة تمثيل من الشعبية 

  المشاركںى
 العذار أنور محمد النائب أن اتضح التصويت، ىڡ�

ونيا صوت قد تونس آفاق كتلة عن mيجدر .التصويت عملية يلغي مما اليد، وبرفع إلكرى  

  التذكرى
طار هذا ىڡ� uاعتماد إمكانية تداول تم أنه اال 

اع mالمسألة، هذه بخصوص للتصويت الرسي االقرى  

�  ىڡ� 
اع أن حںى mاال�شخاص بانتخاب إال يتعلق ال الرسي االقرى. 


  القارة اللجان من عدد وانطلق
ة أشغالهم ىڡ� Zالقائم للخالف حل إيجاد انتظار دون ،2015 فيفري 27 ليوم العامة الجلسة إثر مبارس 


  للنظر وذلك المعارضة، ممثىل
  بخصوص

  اال�ولوية ذات المشاريع برمجة ىڡ�

mالتالية اللجان وهي. عليها  أحيلت الىى : 

 والتنمية والتخطيط المالية لجنة 

 واال�من الفالحة لجنة  

 الصلة ذات والخدمات والتجارة الغذا��

 وات والطاقة الصناعة لجنة Zوالبيئة اال�ساسية والبنية الطبيعية والرى 


  هي بالمالية المكلفة اللجنة مقررة أن عىل التأكيد ويجدر
mتولت الىى  
ة طيلة االجتماعات تسيرى mالفرى  


mاللجنة رئاسة حول االتفاق يتم لم الىى. 

�  مرور بعد وذلك ،2015 مارس 12 يوم المنعقد اجتماعه خالل المجلس مكتب سجل وقد 
 بالتصويت المتعلقة العامة الجلسة من أسبوعںى

�  اتفاق لوثيقة استالمه المعارضة، مفهوم تحديد عىل 
 رئاسة وهي للمعارضة، دستوريا الراجعة المهام بخصوص المعارضة مكونات بںى


  الخارجية، بالعالقات المكلفة اللجنة مقرر وخطة بالمالية المكلفة اللجنة
 منذ الشعبية الجبهة كتلة تختاره لمن المهمتان تؤول بأن وتقىص�

 غرى
  المعارضون والنواب االجتماعية الديمقراطية الكتلة تختاره لمن المهمتان تؤول ثم الحالية النيابية الدورة نهاية اىل االتفاق تاريخ

 � 

  المرجع بأن المالحظة مع الدورة، ولكامل القادمة النيابية الدورة مفتتح من بداية لكتل المنتمںى
�  النواب تقسيم ىڡ� 
 وغرى
  لكتل كمنتمںى

 � 
 .االتفاق هذا عىل الموافقة المجلس مكتب وقرر .الحالية الوضعية هو لكتل منتمںى

، 

  المعارضة لممثىل
  الراجعة المسؤوليات وإسناد المشكل هذا تجاوز تم بالتاىل
mمرور بعد وذلك عالقة، ظلت والىى  Zمن أشهر 3 من أكرى 

 .للمجلس الداخىل�  النظام عىل المصادقة من شهر من أكرىZ  وبعد النيابية الدورة انطالق

III. اللجان صلب النسبية التمثيلية : 


  الشعب نواب مجلس عضوية تصور إن
�  غرى
  ونواب نيابية كتل إطار ىڡ� 
 أولها ولعل التصور، لنفس المجلس هياكل جميع يخضع لكتل منتمںى


  التمثيل قاعدة أن إذ خاصة، أو قارة كانت إن اللجان Wوالنواب الكتل حصص لتوزيع المعتمدة اال�ساسية القاعدة هي النسىى  
�  غرى 
 من المنتمںى

 .مكاتبها  صلب المسؤوليات وكذلك اللجان عضوية
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 كل مقابل باللجنة مقعد إسناد يتم أنه إذ كتلة، كل نصيب احتساب قاعدة عىل الداخىل
  النظام من 64 الفصل نص اللجان، ال�عضاء بالنسبة

ة Zبالكتلة أعضاء عرس. 

 ،2015 فيفري 19 بتاريخ اجتماعه خالل المجلس مكتب قبل من ضبطها تم فقد اللجان، مكاتب صلب المسؤوليات توزيع يخص وفيما


  التمثيل قاعدة أفرزت وقد. الكتل رؤساء مع التشاور بعد وذلك Wالتوزيع النسىى  
 : التاىل

 

يعية القارةنصيب الكتل من المسؤوليات صلب مكاتب اللجان  Cالترس 

 

 نصيب الكتل من المسؤوليات صلب مكاتب اللجان الخاصة

 : يىل
  كما اللجان مكاتب ضبط تم اللجان، صلب المسؤوليات من كتلة كل لحصص التوزيع هذا حسب
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يعية اللجان .1 Cالقارة الترس : 

يع العام Cلجنة الترس 

  الكتلة  الخطة

  حركة نداء تونس  رئيس

  حركة النهضة  نائب رئيس

  حركة النهضة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  الجبهة الشعبية  مقرر مساعد

 لجنة الحقوق والحريّات والعالقات الخارجية

  الكتلة  الخطة

  حركة نداء تونس  رئيس

  حركة النهضة  نائب رئيس

  (الجبهة الشعبية بالنسبة للدورة اال�وىل) المعارضة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مساعد مقرر

 والتنمية والتخطيط المالية لجنة

  الكتلة  الخطة

  (الجبهة الشعبية بالنسبة للدورة اال�وىل) المعارضة  رئيس


  االتحاد  نائب رئيس
  الحر الوطىى�

  حركة نداء تونس  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مقرر مساعد
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�  واالeمن الفالحة لجنة
e9الصلة ذات والخدمات والتجارة الغذا 

  الكتلة  الخطة

  حركة النهضة  رئيس

  حركة نداء تونس  نائب رئيس

  حركة نداء تونس  مقرر

  حركة النهضة  مقرر مساعد

  الديمقراطية االجتماعية الكتلة  مقرر مساعد

وات والطاقة الصناعة لجنة Cساسية والبنية الطبيعية والرىeوالبيئة اال 

  الكتلة  الخطة

  حركة النهضة  رئيس

  حركة نداء تونس  نائب رئيس

  حركة نداء تونس  مقرر

  حركة النهضة  مقرر مساعد


  االتحاد  مقرر مساعد
  الحر الوطىى�

 االجتماعية والّشؤون الصحة لجنة

  الكتلة  الخطة

  الشعبية الجبهة  رئيس

  حركة نداء تونس  نائب رئيس

  حركة النهضة  مقرر


  االتحاد  مقرر مساعد
  الحر الوطىى�

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد
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بية الثقافية والّشؤون الشباب لجنة Wالعلمي والبحث والرى 

  الكتلة  الخطة


  االتحاد  رئيس
  الحر الوطىى�

  الشعبية الجبهة  نائب رئيس

  حركة النهضة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  تونس آفاق  مقرر مساعد

دارة تنظيم لجنة  لسالح الحاملة القوات وشؤون اال4

  الكتلة  الخطة

  حركة نداء تونس  رئيس

  حركة النهضة  نائب رئيس


  االتحاد  مقرر
  الحر الوطىى�

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مقرر مساعد

8  والحصانة الداخىل�  النظام لجنة لمانية والقوانںى� n8  الرى  االنتخابية والقوانںى�

  الكتلة  الخطة

  حركة النهضة  رئيس

  حركة نداء تونس  نائب رئيس

  الشعبية الجبهة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مقرر مساعد
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 : الخاصة اللجان .2

 والدفاع االeمن لجنة

  الكتلة  الخطة

  حركة نداء تونس  رئيس


  االتحاد  نائب رئيس
  الحر الوطىى�

  حركة النهضة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مقرر مساعد

صالح لجنة داري اال4 �  الترصف ومراقبة الفساد ومكافحة الرشيدة والحوكمة اال4
 العام المال ىڡ8

  الكتلة  الخطة

  حركة نداء تونس  رئيس

  حركة النهضة  نائب رئيس

  حركة النهضة  مقرر


  االتحاد  مقرر مساعد
  الحر الوطىى�

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

 الجهوية التنمية لجنة

  الكتلة  الخطة

  حركة نداء تونس  رئيس

  حركة النهضة  نائب رئيس

  حركة النهضة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  الشعبية الجبهة  مقرر مساعد
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 االنتقالية والعدالة العام العفو قانون تنفيذ و جرحاها و الثورة شهداء لجنة

  الكتلة  الخطة

  حركة النهضة  رئيس

  حركة نداء تونس  نائب رئيس

  نداء تونس حركة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  الديمقراطية االجتماعية الكتلة  مقرر مساعد

عاقة ذوي شؤون لجنة  الهشة والفئات اال4

  الكتلة  الخطة

  الشعبية الجبهة  رئيس

  حركة نداء تونس  نائب رئيس

  حركة نداء تونس  مقرر

  حركة النهضة  مقرر مساعد

  تونس آفاق  مقرر مساعد

8  والشباب والطفولة واالeرسة المرأة شؤون لجنة  والمسنںى�

  الكتلة  الخطة

  حركة النهضة  رئيس

  حركة النهضة  نائب رئيس

  الشعبية الجبهة  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مقرر مساعد
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8  شؤون لجنة  بالخارج التونسيںى�

  الكتلة  الخطة


  االتحاد  رئيس
  الحر الوطىى�

  تونسحركة نداء   نائب رئيس

  حركة نداء تونس  مقرر

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

  حركة النهضة  مقرر مساعد

 االنتخابية اللجنة

  الكتلة  الخطة

 حركة النهضة  رئيس

  الشعبية الجبهة  نائب رئيس


  االتحاد  مقرر
  الحر الوطىى�

  حركة نداء تونس  مقرر مساعد

 حركة النهضة  مقرر مساعد

 

طار، هذا ىڡ� uيعية قارة كانت سواء لجان إىل ينتمون ال الشعب نواب مجلس أعضاء من عدد هناك أن إىل المالحظة يجدر اال Zخاصة، أو ترس 

 : التواىل
  عىل وهم

 تونس نداء حركة عن الذوادي كمال 

 تونس نداء حركة عن حمزاوي كمال محمد 

 تونس نداء حركة عن العامري نورة 

 من اال�بيض سالم  
�  غرى 
 كتل إىل المنتمںى

 يط الرزاق عبد Zمن رس  
�  غرى 
 كتل إىل المنتمںى
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IV. لجان التحقيق : 

، تم استنادا لما عاشته المعارضة السياسية قبل الثورة وتعزيزا لدورها وحماية لنجاعتها وتمكينها من التصدي إىل عودة الرأي والصوت الواحد

 

 النص الدستوري وتعريفه أكرىZ ضمن النظام الداخىل
 لمجلس نواب الشعب.تكريس مكانة هذه المعارضة ىڡ�


 البالد ويجب 

 مسائل ذات أهمية وطنية وأحداث قد تطرأ ىڡ�


 تكوين لجان تحقيق ىڡ�
لمانية هو الحق ىڡ� Wعىل ولعل أبرز ما تتمتع به المعارضة الرى

 � 
وري التأكيد عىل أن هذا الحق ليس حكرا عىل المعارضة بل يمكن كذلك لعدد معںى من النواب طلب نواب الشعب التحقيق فيها، لكن من الرص�

 تكوين لجنة تحقيق.

 : الداخىل�  والنظام الدستور مقتضيات .1

 

: 60فصله ينص الدستور ىڡ� 
يعية عىل ما يىل Zتحت باب السلطة الترس 

� وتضمن لها تمثيلية مناسب � العمل النيا��
� تمّكنها من النهوض بمهامها ىڡ�

� مجلس نواب الشعب، لها حقوقها الىى�
ة " المعارضة مكّون أساىس� ىڡ�

� كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة وفا 
علة ىڡ�

� تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها بالعالقات الخارجية، 
. "كما لها الحق ىڡ� � � العمل النيا��

سهام النشيط والبّناء ىڡ� Oومن واجباتها اال . 

 

يعية عىل ما يىل
 : 59فصله كما ينص ىڡ� Zتحت باب السلطة الترس 

� أعضائه. � أول جلسة له رئيسا من بںى�
 " ينتخب مجلس نواب الشعب ىڡ�

. �  يشّكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها عىل أساس التمثيل النسىى�

� أداء مهامها.يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، 
 " وعىل كافة السلطات مساعدتها ىڡ�

 

لمانية، ونص ىڡ� Wمفهوم المعارضة الرى 


: 46فصله وجاء النظام الداخىل
 فيما بعد ليتعمق أكرىZ ىڡ� 
 عىل ما يىل

: يقصد بالمعارضة "  عىل معىى� هذا النظام الداخىل�

� الحكومةكل 
� مواصلة الحكومة لنشاطهاأو ة لم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومو  كتلة غرى� مشاركة ىڡ�

 .لم تصوت بأغلبية أعضائها عىل الثقة ىڡ�

 � � مواصلة الحكومة لنشاطهاأو لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة لكتل الذين  النواب غرى� المنتمںى�
 .للثقة ىڡ�

 ويعّد االحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.
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� المعارضةوال يصح 
� ترصيح كتإال بتقديم  التصنيف ىڡ�

� لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعىى�  .ا��

� خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة إليها بصفتها تلك.
 يفقد النائب أو الكتلة الىى�

� الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداوالت مجلس ن
 وابُينرسp الترصيح المتعلق باالنتماء إىل المعارضة أو سحب االنتماء منها ىڡ�

 الشعب."

 

: 98فصله كما تعرض أيضا النظام الداخىل
 إىل إمكانية تكوين لجان تحقيق من طرف المعارضة، ونص ىڡ� 
 عىل ما يىل

�  الsغلبية أعضاء المعارضة"
�  كل سنة نيابيةىڡ�

� مبدأ إنشاء طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها الحق ىڡ�
. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية ىڡ�

 تعرض عىل مصادقة الجلسة العامة." تلك اللجنة، كما ال

 

� بخصوص نفس الموضوع، ونص عىل ذلك ىڡ� 

 حالة تزامن مطلبںى

كما أعطى النظام الداخىل
 اال�ولوية لطلب المعارضة تكوين لجنة تحقيق ىڡ�

: 99فصله  
 كما يىل

� نفس الموضوع فإن 
� نفس الموضوع تكون "ال يجوز تشكيل أكرىp من لجنة تحقيق ىڡ�

 االsولوية لطلب المعارضة.تزامن طلبان ىڡ�

ة من المدة النيابية." � االsشهر التسعة االsخرى�
 كما ال يجوز تشكيل لجان تحقيق ىڡ�

 

: 97فصله ونص بصفة عامة عىل حق تكوين لجان التحقيق ال�عضاء مجلس نواب الشعب، وذلك ىڡ� 
 كما يىل

ين عىل إحداثها يصادق المجلس ق. و إحداث لجان تحقيبطلب من ربع االsعضاء عىل االsقل "يمكن لمجلس نواب الشعب و  بأغلبية أعضائه الحارص�

� عىل الثلث."  عىل أن ال يقل عدد الموافقںى�

 هل تم إيداع طلب تكوين لجنة تحقيق خالل الدورة العادية االeوىل ؟ .2

 Wامتدت من بداية ديسمرى 

mة العادية اال�وىل الىى mكانت أعمال المجلس بصفة عامة موجهة نحو مشاريع 2015إىل نهاية جويلية  2014خالل الفرى ،

ا هاما من الزمن خاصة فيما يتعلق بمفهوم المع � 

 استعجلت الحكومة النظر فيها، كما استغرق النقاش حول النظام الداخىل
 حرى
mالىى � 
 ارضةالقوانںى


 بداية شهر مارس  الوتوزيع المسؤوليات صلب مكاتب اللجان، مما جعل العمل الفعىل
 لبعض اللجان، وليس جلها، 
 .2015ينطلق إال ىڡ�


 المس
لمانية والتحقيق ىڡ� Wلتفعيل المراقبة الرى 

 يضمنها الدستور والنظام الداخىل

mطار، لم يقع اللجوء إىل جميع اال�ليات الىى uهذا اال 

ائل ىڡ�

ة إذ أنه لم يتم طلب تكوين أي لجنة تحقيق سواء كان ذلك من ربع أعضاء المجلس أو أغلبية  واال�حداث mطرأت عىل البالد خالل هذه الفرى 

mالىى

 أعضاء المعارضة.
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عالن من طرف رئاسة المجلس خالل الجلسة العامة المنعقدة يوم  uهذا السياق إىل أنه تم اال 

شارة ىڡ� u05يمكن اال  


وع  أوت لمواصلة النظر ىڡ� Zمرس


 قضية إرهابية من  2015قانون المالية التكميىل
 لسنة 
� ىڡ� 
عىل تكوين لجنة برلمانية لمتابعة وإعداد تقرير حول ما عرف بحادثة اختطاف المتهمںى

 أمام المحكمة االبتدائية بتونس.

 : التواىل
  عىل وهم نيابية، كتلة كل عن ممثل عىل تحتوي أنها ذلك أعضاء، 6 من اللجنة هذه تكونت وقد

يف الرؤوف عبد النائب .1 Zتونس، نداء حركة كتلة عن الرس 

 النهضة، حركة كتلة عن الجماىل
  نوفل النائب .2


  االتحاد كتلة عن عاشور بن الدين نور النائب .3
 الحر، الوطىى�

 الشعبية، الجبهة كتلة عن العلوي أيمن النائب .4

 تونس، آفاق كتلة عن الهالىل
  كريم النائب .5

 الديمقراطية االجتماعية الكتلة عن غربية بن مهدي النائب .6

وط  Zلمانية ال تمتلك مواصفات ورس Wلجنة إضافة إىل أن هذا القرار جاء خالل الدورة االستثنائية ال�عمال مجلس نواب الشعب، فإن هذه اللجنة الرى

 تحقيق إذ أن:

  ين عىل أن ال إن كانت طلبا من طرف ربع أعضاء المجلس، يجب عىل المجلس أن يصادق عىل إحداثها بأغلبية أعضائها الحارص�

� عىل الثلث. 
 يقل عدد الموافقںى

  ،ال يعرض عىل مصادقة المجلس 
ليس هناك أي دليل عىل أن إحداث هذه اللجنة جاء إثر طلب من أغلبية أعضاء المعارضة لىك

ى بلحاج حميدة عن كتلة نداء  Zتونس (اال�غلبية) بصفتها رئيسة اللجنة إضافة إىل أنه تم إسناد رئاسة هذه اللجنة إىل النائبة برس

� أن لجان التحقيق المكونة إثر طلب من أعضاء المعارضة يرأسها أحد أعضاء  

 حںى
القارة المكلفة بالحقوق والحريات، ىڡ�

 المعارضة.

شارة إىل أنه تم إيداع طلب من طرف  uدا  62يجدر كذلك اال uلرئيسة هيئة نائبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهة الفساد اال 
ري والماىل


 الطلب الذي تقدم به وطلب  2015أوت  28الحقيقة والكرامة، وذلك خالل الدورة االستثنائية. وقد نظر مكتب المجلس خالل الجتماعه يوم 
ىڡ�


 اجتماعه بتاريخ االطالعأعضاؤه 

 اجتماع مكتب المجلس المقبل، وقد أقر المكتب ىڡ�

الطلب  2015سبتمرىW  07 عىل كافة الوثائق واتخاذ القرار ىڡ�


 االجتماع القادم 
وقّرر إحالة المسألة للجلسة العامة لعرضها عىل التصويت، عىل أن يتم تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للغرض ىڡ�

 لمكتب المجلس، لكن لم يتم إىل هذا اليوم تحديد هذا الموعد.

وري أيضا التأكيد عىل أنه لم يتم نرسZ قائمة   النواب الذين تقدموا بطلب تشكيل هذه اللجنة.من الرص�
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I. مشاريع  	 

  المجلس من الموروثة القوانںى
 : التأسيىس
  الوطىى	

 �
يعي النسق استمرارية إطار ىڡ� �  المجلس تمكن ولعدم الترس�

�  النظر من التأسيىس�  الوطىى�
�  مشاريع جميع ىڡ� �  القوانںى�

 طرف من إيداعها تم الىى/

ة خالل الحكومة بقاء تم التأسيسية، الفرى/ يعية اللجان قبل من فيها النظر ليتم الشعب نواب مجلس مكتب لدى المشاريع هذه عىل اال<  .الترس�

 الجلسة طرف من عليها والمصادقة فيها النظر تم وبالتاىل�  للدولة مالية بتعهدات لتعلقها استعجالية صبغة لها كان المشاريع هذه من العديد

�  العامة،
�  ىڡ� وع 43 أصل فمن .بعد فيها النظر يقع ولم اللجان عىل إحالة دون منها آخر عدد ظل حںى� �  المجلس من موروث مرس�

، الوطىى�  التأسيىس�

وع، 14 عىل الشعب نواب لمجلس العامة الجلسة صادقت ع مرس� �  اللجان من عدد ورس�
�  النظر ىڡ�

�  مشاريع، 8 ىڡ�
�  ىڡ�  المشاريع إحالة تتم لم حںى�

وع 21 عددها يبلغ الذي المتبقية لمانية الدورة نهاية حد إىل بها المتعهدة اللجان إليها تتطرق لم أو مرس� fوىل  الرىgاال. 


  المشاريع .1
 : العامة الجلسة طرف من عليها المصادقة تمت الىى!

وع القانون يداع  الموضوع/الصنف  مرس/   تاريخ المصادقة  تاريخ اال7

وع قانون عدد  يتعلق بتنقيح و إتمام القانون  2013/48مرس�

�  1991لسنة  64عدد 
المتعلق  1991جويلية  29المؤرخ ىڡ�

  االgسعاربالمنافسة و 

  2015سبتمرىf  01  2013جويلية  30  الّتجارة واالgسعار

وع قانون عدد  يتعلق بسن أحكام استثنائية  2014/05مرس�

� المخالفة لرخص البناء
�vلتسوية وضعية المبا  

سكان � واال<   2015أفريل  14  2014جانفي  15  التجهرى�

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل عقد  2014/10مرس�

م  fالقرض المرى �
� الجمهورية  2013ديسمرىf  19بتونس ىڡ� بںى�

� تمويل 
� لالستثمار للمساهمة ىڡ� fvوروgالتونسية والبنك اال

رت � ة برى� زالة التلوث بمنطقة بحرى� وع المندمج ال<   المرس�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015جوان  10  2014فيفري  06

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل عقد  2014/11مرس�

�  الضمان
م بتونس ىڡ� f19عند أول طلب المرى  f2013ديسمرى 

� لالستثمار  fvوروgحكومة الجمهورية التونسية والبنك اال � بںى�

والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض 

  ومساعدة الجماعات المحلية

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015ماي  19  2014فيفري  11

وع قانون أساىس� عدد  يتعلق بالمصادقة عىل  2014/25مرس�

قليمية لتبادل المعلومات  ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة اال<

� مجال إدارة المخلفات "سويب نت"
ات ىڡ� fوالخرى  

  2015جوان  02  2014أفريل  15  البيئة
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وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل  2014/44مرس�

 �
مة ىڡ� fحكومة الجمهورية  2014أفريل  8االتفاقية المرى � بںى�

� للتنمية االقتصادية العربية 
التونسية والصندوق الكويىى/

 �
مة ىڡ� f2013ماي  7والمتعلقة بتعديل اتفاقية القرض المرى 

� حكومة الجمهورية التونسية والصندوق المذكور  بںى�

وع "تطوير شبكة نقل وتوزيع  � تمويل مرس�
للمساهمة ىڡ�

  الغاز الطبيعي"

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015ماي  05  2014جوان  16

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية  2014/62مرس�

مة بتاريخ  fحكومة  2014جوان  24القرض المرى � بںى�

نماء االقتصادي  � لال< fvالجمهورية التونسية والصندوق العر

وع سد مالق العلوي � تمويل مرس�
  واالجتماعي للمساهمة ىڡ�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015مارس  05  2014تمرىf سب 08

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية  2014/63مرس�

 �
مة ىڡ� fحكومة الجمهورية  2014جوان  26الضمان المرى � بںى�

سالمية لتمويل التجارة  التونسية والمؤسسة الدولية اال<

كة التونسية  � الرس� مة بںى� fوالمتعلقة باتفاقية المرابحة المرى

اد مواد  لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استرى�

  أولية

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
08  f2015مارس  06  2014سبتمرى  

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل مذكرة  2014/65مرس�

 �
مة ىڡ� fمة  2014أوت  29التفاهم المرى fواتفاقية القرض المرى

 �
� حكومة الجمهورية التونسية  2014سبتمرىf  08ىڡ� بںى�

تح � واال< fvوروgاد اال  

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015مارس  04  2014أكتوبر  06

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق  2014/66مرس�

 �
م ىڡ� f2014أوت 19ضمان القرض التكميىل� المرى  � بںى�

نشاء والتعمرى�  الجمهورية التونسية والبنك الدوىل� لال<

ية  وع تزويد المناطق الحرص� بالماء الصالح لتمويل مرس�

ب   للرس�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015ماي  19  2014أكتوبر  06

وع قانون عدد  يتعلق بالموافقة عىل تبادل  2014/67مرس�

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان  مذكرات بںى�

وع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء  بخصوص تمويل مرس�

� الوكالة بالدورة المزدوجة برادس "ج" وض مان القرض بںى�

كة التونسية للكهرباء والغاز   اليابانية للتعاون الدوىل� والرس�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015أفريل  14  2014أكتوبر  06

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل تبادل  2014/68مرس�

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان  مذكرات بںى�

وع لحماية حوض وادي مجردة من  بخصوص تمويل مرس�

� حكومة الجمهورية  الفيضانات واتفاقية القرض بںى�

  التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدوىل� 

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015مارس  05  2014أكتوبر  06
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وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق  2014/69مرس�

 �
م ىڡ� fالجمهورية التونسية و  2014أوت  19القرض المرى � بںى�

وع الثالث  نشاء والتعمرى� لتمويل المرس� البنك الدوىل� لال<

  لتنمية الصادرات

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015جوان  10  2014أكتوبر  06

وع قانون عدد  وع قانون المالّية  2014/74مرس� يتعلق بمرس�

  2015لسنة 

انية والمخططات  � المرى�

  الّتنموية
  2014ديسمرىf  10  2014أكتوبر  24

 
 

 التأسيىس

	 الموروثة من المجلس الوطىى	 
 مواضيع مشاريع القوانںى

 والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب


  المشاريع .2
يعية اللجان طرف من فيها النظر تم الىى!  : الترس/

وع القانون يداع  الموضوع/الصنف  مرس/   الوضع الحاىل
   اللجنة المعنية  تاريخ اال7

وع يتعلق  2012/69قانون عدد  مرس�

� العام و  � القطاعںى� اكة بںى� بعقود الرس�

  الخاص

نشاط المؤسسات 

  العمومية
  2012أكتوبر  12

لجنة المالية 

  والتخطيط والتنمية

نظرت فيه لجنة المالية 

والتخطيط والتنمية منذ يوم 

وصادقت عليه  2015ماي  21

� 2015أكتوبر  13يوم 
، ىڡ�

انتظار إحالته عىل الجلسة 

  لعامةا
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وع قانون عدد  يتعلق  2013/13مرس�

بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة 

  اال<جراءات الجزائية

� المدنية  القوانںى�

  والتجارية والجزائية
  2013فيفري  01

يع  لجنة الترس�

  العام

 11نظرت فيه اللجنة منذ يوم 

وصادقت عىل  2015مارس 

إال  2015ماي  29تقريرها يوم 

خالل أنه تم إرجاء النظر فيه 

جوان  23الجلسة العامة ليوم 

2015  �
� كان مدرجا ىڡ�

الىى/

  جدول أعمالها

وع قانون عدد  يتعلق  2013/24مرس�

بتنقيح و إتمام بعض أحكام القانون 

�  1983لسنة  112عدد 
 12المؤرخ ىڡ�

 fالمتعلق بضبط النظام  1983ديسمرى

االgساىس� العام لالgعوان الدولة و 

الجماعات المحلية و المؤسسات 

داريةال   عمومية ذات الصبغة اال<

دارة   2013أفريل  24  التنظيم العام لال<

دارة  لجنة تنظيم اال<

وشؤون القوات 

  الحاملة للسالح

 18نظرت فيه اللجنة منذ يوم 

وصادقت عىل  2015ماي 

  2015جوان  03تقريرها يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2014/02مرس�

بالمصادقة عىل اتفاقية قرض تسهيل 

يكىل� للمالية العمومية التصحيح اله

 �
مة بتونس ىڡ� f28المرى  f2013نوفمرى  � بںى�

البنك المركزي التونىس� لفائدة الدولة و 

 � fvصندوق النقد العر  

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014جانفي  15

لجنة المالية 

  والتخطيط والتنمية

وع  � هذا المرس�
ابتدأ النظر ىڡ�

  2015أفريل  07منذ يوم 

وع قانون  يتعلق  2014/54عدد مرس�

لسنة  59بتنقيح وإتمام القانون عدد 

2006  �
المتعلق  2006أوت  14المؤرخ ىڡ�

بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق 

  الراجعة للجماعات المحلية

  2014أوت  11  البيئة
يع  لجنة الترس�

  العام

وع  � هذا المرس�
ابتدأ النظر ىڡ�

  2015ماي  26منذ يوم 
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وع قانون أساىس� عدد   2014/55مرس�

� النفاذ إىل المعلومة
  يتعلق بالحق ىڡ�

الحريات العامة 

نسان   وحقوق اال<
  2014أوت  15

لجنة الحقوق 

والحريّات 

والعالقات 

  الخارجية

 04نظرت فيه اللجنة منذ يوم 

وصادقت عىل  2015مارس 

 2015جوان  08تقريرها يوم 

إال أن الحكومة، الجهة 

وع، قامت  المبادرة بالمرس�

 2015جويلية  02بسحبه يوم 

قبل مروره عىل الجلسة العامة 

� جدول أعمال 
إذ تم إدراجه ىڡ�

  .2015جويلية  07يوم 

أحالت الحكومة الصيغة 

وع إىل مكتب  المعدلة للمرس�

 fبداية شهر سبتمرى �
المجلس ىڡ�

لجنة  اجتماعاتوابتدأت 

 �
الحقوق الحريات للنظر ىڡ�

 30هذه الصيغة منذ يوم 

 f2015سبتمرى.  

وع قانون ع يتعلق  2014/60دد مرس�

 1983لسنة  87بإتمام القانون عدد 

 �
والمتعلق  1983نوفمرىf  11المؤرخ ىڡ�

� الفالحية
  بحماية االgراىص�

الفالحة والصيد البحري 

 �
gvمن الغذاgواال  

04  f2014سبتمرى  

لجنة الفالحة 

 �
gvمن الغذاgواال

والتجارة 

والخدمات ذات 

  الصلة

وع  � هذا المرس�
ابتدأ النظر ىڡ�

  2015مارس  19منذ يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2014/61مرس�

 2011لسنة  37بتنقيح المرسوم عدد 

 �
والمتعلق  2011ماي  14المؤرخ ىڡ�

 �
� ىڡ� بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطںى�

قطاع الفالحة والصيد البحري لمواصلة 

  نشاطهم

الفالحة والصيد البحري 

 �
gvمن الغذاgواال  

04  f2014سبتمرى  

لجنة الفالحة 

� واالgمن الغ
gvذا

والتجارة 

والخدمات ذات 

  الصلة

 27نظرت فيه اللجنة منذ يوم 

وصادقت عىل  2015ماي 

  2015جويلية  01تقريرها يوم 
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 التأسيىس

	 الموروثة من المجلس الوطىى	 
 مواضيع مشاريع القوانںى


 النظر فيها
عت اللجان ىڡ	 
 رس/

 والىى!


  المشاريع .3
 : المعنية اللجنة بعد إليها تتطرق لم أو اللجان إىل بعد إحالتها يتم لم الىى!

وع القانون يداع  مرس/   تاريخ اال7

وع قانون عدد  �  2005لسنة  94يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد  2013/45مرس�
المتعلق  2005أكتوبر  15المؤرخ ىڡ�

كات التعاونية للخدمات الفالحية   بالرس�
  2013جويلية  12

وع قانون عدد    2013أكتوبر  21  الجماعيةيتعلق باال<جراءات  2013/57مرس�

وع قانون عدد المنقح لالتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث  3يتعلق بالمصادقة عىل الملحق عدد  2013/59 مرس�

" المتأv/ منها امتياز استغالل "الفرانيق" � � تعرف برخصة "مدنںى�
  عن المحروقات الىى/

13  f2013نوفمرى  

وع قانون عدد  المنقح لالتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث  4دقة عىل الملحق عدد يتعلق بالمصا  2013/60مرس�

� تعرف برخصة "دوز" المتأv/ منها امتياز استغالل "باقل"
  عن المحروقات الىى/

13  f2013نوفمرى  

وع قانون عدد  المنقح لالتفاقية الخاصة برخصة البحث عن  3يتعلق بالمصادقة عىل الملحق عدد  2013/61مرس�

اء" وملحقاتالمحروق � تعرف برخصة "برج الخرص�
  ات الىى/

13  f2013نوفمرى  

وع قانون عدد  والمتعلق بتنظيم مهنة الخبرى�  2002لسنة  38يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2013/65مرس�

  المساحة
13  f2013نوفمرى  
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وع قانون أساىس� عدد  � حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية  2013/70مرس� يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق بںى�

  للديمقراطية واالنتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات بتونس
13  f2013نوفمرى  

وع قانون أساىس� عدد  � حكومة الجمهورية الت 2013/71مرس� ونسية والوكالة يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق مقر بںى�

� معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبالد التونسية كرى�   الجامعّية للفرنكوفونية لرى/
13  f2013نوفمرى  

وع قانون عدد    2014جانفي  15  يتعلق بإصدار مجلة االستثمار 2014/01مرس�

وع قانون عدد  �  2011لسنة  85يتعلق بإتمام المرسوم عدد  2014/03مرس�
المتعلق بإحداث  2011سبتمرىf  13المؤرخ ىڡ�

  صندوق الودائع واالgمانات
  2014جانفي  15

وع قانون عدد  �  2009لسنة  38يتعلق بتنقيح القانون عدد  2014/06مرس�
والمتعلق بالنظام  2009جوان  30المؤرخ ىڡ�

� للتقييس
  الوطىى�

  2014جانفي  15

وع قانون عدد  � والمؤسسات العمومية الخاضعة يتعلق بإحدا 2014/16مرس�
ث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطىى�

 � افها من غرى� العسكريںى� رس�   ال<
  2014مارس  10

وع قانون عدد  يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات  2014/17مرس�

افها من غرى� أسالك قوات االgم رس� دارية الخاضعة ال<   ن الداخىل� الصبغة اال<
  2014مارس  10

وع قانون أساىس� عدد  يتعلق بالمصادقة عىل انضمام الجمهورية التونسية إىل اتفاقية المعهد الدوىل�  2014/19مرس�

عية   لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المرسوقة أو المصدرة بطريقة غرى� رس�
  2014مارس  10

وع قانون أساىس� عدد  يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية عىل معاهدة مراكش لتيسرى� النفاذ إىل  2014/20مرس�

� قراءة المطبوعات، المعتمدة 
� البرص أو ذوي إعاقات أخرى ىڡ�

� أو معاىڡ/ المصنفات المنشورة لفائدة االgشخاص المكفوفںى�

  من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية 2013جوان  27بتاريخ 

  2014مارس  10

وع قا � بشأن االgداء السمعي البرصي، المعتمدة  2014/23نون أساىس� عدد مرس� يتعلق بالمصادقة عىل معاهدة بيجںى�

  من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية 2012جوان  24بتاريخ 
  2014أفريل  15

وع قانون أساىس� عدد  � الجمهورية التونسية والمملكة  2014/46مرس� المغربية حول يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية بںى�

� المادة الجزائية
� ىڡ�

gvالتعاون القضا  
  2014جوان  16

وع قانون أساىس� عدد  ) 185يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) االتفاقية ( 2014/47مرس�

  من قبل منظمة العمل الدولية 2003جوان  19المعتمدة بتاريخ 
  2014جوان  16

وع قانون أساىس� عدد  � الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول  2014/48مرس� يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية بںى�

 � � مجال تسليم المجرمںى�
� ىڡ�

gvالتعاون القضا  
  2014جوان  16
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وع قانون عدد  � االgصول ومجال تدخلها وصالحياتها 2014/56مرس�
كة التونسية للترصف ىڡ�   2014أوت  25  يتعلق بضبط مهام الرس�

وع قانون عدد    2014أوت  25  يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين 2014/58مرس�

 

 
 

 التأسيىس

	 الموروثة من المجلس الوطىى	 
 مواضيع مشاريع القوانںى
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II. المقدمة كمشاريع ذات أولوية 	 
 : مشاريع القوانںى

�  قائمة باردو، بقرص صحفية ندوة خالل 2015 فيفري 18 يوم النارص، محمد السيد النواب، مجلس رئيس قدم
�  مشاريع ىڡ�  االgولوية القوانںى�

�  واالستعجالية
�  العمل جلسة إثر عىل الحكومة رئيس مع باالتفاق أعدت الىى/

 .2015 فيفري 16 يوم به جمعته الىى/

�  المجلس طرف من الموروثة تلك أساس عىل المشاريع هذه اختيار تم وقد
، الوطىى� وع 24 عددها بلغ وقد التأسيىس�  المجلس قانون صادق مرس�

 من تبقى ما عىل االgوىل دورته خالل المصادقة من المجلس يتمكن ولم ،)االستثنائية الدورة خالل 3و العادية الدورة خالل 14( منها 17 عىل

�  المشاريع
�  مشاريع 7 عددها يبلغ الىى/  .قوانںى�

وع القانون يداع  الموضوع/الصنف  مرس/   الوضع الحاىل
   تاريخ اال7

وع  رهاب مرس� قانون أساىس� يتعلق بمكافحة اال<

  ومنع غسل االgموال

� المدنية  القوانںى�

  والتجارية والجزائية
  2015مارس  25

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015جويلية  24العامة يوم 

وع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد  مرس�

�  1991لسنة  64
 1991جويلية  29المؤرخ ىڡ�

  افسة و االgسعارالمتعلق بالمن

  2013جويلية  30  الّتجارة واالgسعار

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015سبتمرىf  01العامة يوم 

  استثنائية)

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق ضمان  مرس�

 �
م ىڡ� f2014أوت  19القرض التكميىل� المرى  � بںى�

نشاء  الجمهورية التونسية والبنك الدوىل� لال<

ية والتعمرى�  وع تزويد المناطق الحرص�  لتمويل مرس�

ب   بالماء الصالح للرس�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014أكتوبر  06

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015ماي  19العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالموافقة عىل اتفاق القرض  مرس�

 �
م ىڡ� fالجمهورية التونسية  2014أكتوبر  8المرى � بںى�

نشاء والتعمرى� لتمويل برنامج  والبنك الدوىل� لال<

ية والحوكمة المحلية   التنمية الحرص�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015جانفي  19

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015ماي  05العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالموافقة عىل اتفاقية  مرس�

 �
مة ىڡ� f12القرض المرى  fحكومة  2014نوفمرى � بںى�

الجمهورية التونسية والصندوق الدوىل� للتنمية 

وع التنمية  � تمويل مرس�
الزراعية للمساهمة ىڡ�

الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بوالية 

 �   مدنںى�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2015جانفي  19

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015ماي  05العامة يوم 



 

84 
 

وع قا نون يتعلق بالمصادقة عىل عقد القرض مرس�

 �
م بتونس ىڡ� f19المرى  fحكومة  2013ديسمرى � بںى�

ستثمار  � لال< fvوروgالجمهورية التونسية والبنك اال

زالة  وع المندمج ال< � تمويل المرس�
للمساهمة ىڡ�

رت � ة برى�   التلوث بمنطقة بحرى�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014فيفري  06

طرف الجلسة تمت المصادقة عليه من 

  2015جوان  10العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل تبادل  مرس�

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة  مذكرات بںى�

وع لحماية حوض  اليابان بخصوص تمويل مرس�

 � وادي مجردة من الفيضانات واتفاقية القرض بںى�

حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية 

  للتعاون الدوىل� 

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014أكتوبر  06

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015مارس  05العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية  مرس�

مة بتاريخ  fحكومة  2014جوان  24القرض المرى � بںى�

نماء  � لال< fvالجمهورية التونسية والصندوق العر

� تمويل لل واالجتماعي االقتصادي
مساهمة ىڡ�

وع سد مالق العلوي   مرس�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
08  f2014سبتمرى  

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015مارس  05العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل عقد الضمان  مرس�

 �
م بتونس ىڡ� f19عند أول طلب المرى  f2013ديسمرى 

� حكومة الجمهورية التونسي � بںى� fvوروgة والبنك اال

والمتعلق بخط التمويل المسند  لالستثمار

  لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014فيفري  11

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015ماي  19العامة يوم 

وع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  مرس�

�  2006لسنة  9
المتعلق  2006أوت  14المؤرخ ىڡ�

بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة 

  للجماعات المحلية

  2014أوت  11  البيئة
وع منذ يوم  � هذا المرس�

 26ابتدأ النظر ىڡ�

يع العام 2015ماي    صلب لجنة الترس�

وع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد  لسنة  87مرس�

1983  �
متعلق بحماية ال 1983نوفمرىf  11المؤرخ ىڡ�

� الفالحية
  االراىص�

الفالحة والصيد البحري 

 �
gvمن الغذاgواال  

04  f2014سبتمرى  

وع منذ يوم  � هذا المرس�
 19ابتدأ النظر ىڡ�

صلب لجنة الفالحة واالgمن  2015مارس 

� والتجارة والخدمات ذات الصلة
gvالغذا  

وع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية  مرس�

 �
�vالمخالفة لرخص البناءلتسوية وضعية المبا  

سكان � واال<   2014جانفي  15  التجهرى�
تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015 أفريل 14العامة يوم 
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وع قانون يتعلق بتدعيم االgسس المالية  مرس�

  للبنوك العمومية

نشاط المؤسسات 

  العمومية
  2015جوان  03

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  (دورة استثنائية) 2015أوت  06العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية  مرس�

 �
مة ىڡ� fحكومة  2014جوان  26الضمان المرى � بںى�

الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية االسالمية 

لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة 

كة التونسية لصناعة الحديد  � الرس� مة بںى� fالمرى

اد مواد أوليةوالمؤسسة المذكورة لتمويل اس   ترى�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
08  f2014سبتمرى  

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015مارس  06العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية قرض  مرس�

مة  fتسهيل التصحيح الهيكىل� للمالية العمومية المرى

 �
� البنك المركزي  2013نوفمرىf  28بتونس ىڡ� بںى�

 � fvالتونىس� لفائدة الدولة و صندوق النقد العر  

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014جانفي  15

وع منذ يوم  � هذا المرس�
 07ابتدأ النظر ىڡ�

صلب لجنة المالية والتخطيط  2015أفريل 

  والتنمية

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل االتفاقية  مرس�

 �
مة ىڡ� fحكومة الجم 2014أفريل  8المرى � هورية بںى�

� للتنمية االقتصادية 
التونسية والصندوق الكويىى/

مة  fالعربية والمتعلقة بتعديل اتفاقية القرض المرى

 �
� حكومة الجمهورية التونسية  2013ماي  7ىڡ� بںى�

وع  � تمويل مرس�
والصندوق المذكور للمساهمة ىڡ�

  "تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي"

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014جوان  16

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015ماي  05العامة يوم 

� النفاذ إىل 
وع قانون أساىس� يتعلق بالحق ىڡ� مرس�

  المعلومة

الحريات العامة 

نسان   وحقوق اال<
  2014أوت  15

نظرت فيه لجنة الحقوق والحريّات 

مارس  04والعالقات الخارجية منذ يوم 

جوان  08وصادقت عىل تقريرها يوم  2015

إال أن الحكومة، الجهة المبادرة  2015

وع، قامت بسحبه يوم  جويلية  02بالمرس�

قبل مروره عىل الجلسة العامة إذ تم  2015

� جدول أعمال يوم 
جويلية  07إدراجه ىڡ�

2015.  

وع  أحالت الحكومة الصيغة المعدلة للمرس�

 fبداية شهر سبتمرى �
إىل مكتب المجلس ىڡ�

حقوق الحريات اعات لجنة الموابتدأت اجت

� هذه الصيغة منذ يوم 
سبتمرىf  30للنظر ىڡ�

2015. 
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وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل مذكرة  مرس�

� بهذا القانون  التفاهم واتفاقية القرض، الملحقتںى�

 �
� تباعا ىڡ� متںى� f08و 2014أوت  29والمرى  fسبتمرى

� حكومة الجمهورية التونسية  2014  واالتحادبںى�

� بالقرض المسند للحكومة  � والمتعلقتںى� fvوروgاال

� إطار آلية الدعم الماىل� الكىل� والبالغ 
التونسية ىڡ�

  ) أورو300.000.000ثالث مائة مليون (

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014أكتوبر  06

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015مارس  04العامة يوم 

وع قانون يتعلق  بالمصادقة عىل تبادل مرس�

� حكومة الجمهورية التونسية  المذكرات بںى�

وع إنجاز  وحكومة اليابان بخصوص تمويل مرس�

محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس "ج" 

� الوكالة اليابانية للتعاون  وضمان القرض بںى�

م  fكة التونسية للكهرباء والغاز، المرى الدوىل� والرس�

 �
� بهذا القانونوالم 2014جويلية  17ىڡ�   لحقتںى�

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014أكتوبر  06

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015 أفريل 14العامة يوم 

وع قانون يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق القرض  مرس�

 �
م ىڡ� fالجمهورية التونسية  2014أوت  19المرى � بںى�

نشاء والتعمرى� لتمويل ال وع والبنك الدوىل� لال< مرس�

  الثالث لتنمية الصادرات

القروض والتعّهدات 

  المالية للّدولة
  2014أكتوبر  06

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

  2015جوان  10العامة يوم 

وع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام  مرس�

  مجلة اال<جراءات الجزائية

� المدنية  القوانںى�

  والتجارية والجزائية
  2013فيفري  01

يع العام منذ يوم  نظرت فيه لجنة الترس�

وصادقت عىل تقريرها يوم  2015مارس  11

إال أنه تم إرجاء النظر فيه  2015ماي  29

 2015جوان  23خالل الجلسة العامة ليوم 

� جدول أعمالها
� كان مدرجا ىڡ�

  الىى/

وع قانون يتعلق باال<جراءات الجماعية   مرس�
نشاط المؤسسات 

  العمومية
  2013أكتوبر  21

تم النظر فيه بعد صلب اللجنة لم ي

  المعنية

 �
�vيداع القانو وع قانون أساىس� يتعلق باال<   مرس�

 العامة الحريات

نسان وحقوق   اال<
  2015جانفي  19

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015سبتمرىf  09العامة يوم 

  استثنائية)
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 � � القطاعںى� اكة بںى� وع قانون يتعلق بعقود الرس� مرس�

  العام والخاص

نشاط المؤسسات 

  العمومية
  2012أكتوبر  12

نظرت فيه لجنة المالية والتخطيط والتنمية 

وصادقت عليه يوم  2015ماي  21منذ يوم 

� انتظار إحالته عىل 2015 رأكتوب 13
، ىڡ�

  الجلسة العامة

 
	 ذات أولوية 
 مشاريع القوانںى

 
	 المقدمة كمشاريع ذات أولوية 
 مواضيع مشاريع القوانںى
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III. يعية المبادرات 
  الترس/
 : إيداعها تم الىى!

يعية للمبادرة احتكار من تصوره يمكن ما عكس عىل يعية السلطة طرف من الترس� �  الممثلة الترس�
 المبادرات مصادر فإن الشعب، نواب مجلس ىڡ�

�  ويتشارك تختلف
يعية والسلطة الجمهورية، ورئاسة الحكومة رئاسة أي برأسيها، التنفيذية السلطة من كل المهمة هذه ىڡ�  نواب مجلس أي الترس�

�  ينص الدستور أن إذ الشعب،
 : يىل�  ما عىل 62 فصله ىڡ�

يعية المبادرة تُماَرس" حات الترس� �  بمقرى� �ة من قوانںى �  بمشاريع أو اال*قل، عىل نواب عرس� � .الحكومة رئيس أو الجمهورية رئيس من قوانںى

�  مشاريع بتقديم الحكومة رئيس ويختص ��  ومشاريع المعاهدات عىل الموافقة قوانںى � .المالية قوانںى

�  ولمشاريع � ."النظر أولوية القوانںى

�  مشاريع وسحب إيداع عملية الداخىل�  النظام وضح كما �  القوانںى�
 : يىل�  كما 137و 136و 135 فصوله ىڡ�

حات تقدم" - 135 الفصل �  مقرى� �ة من القوانںى �  مشاريع تقدم كما. اال*قل عىل نواب عرس� � .الحكومة رئيس أو الجمهورية رئيس من القوانںى

�  مشاريع بتقديم الحكومة رئيس ويختص ��  ومشاريع المعاهدات عىل الموافقة قوانںى � .المالية قوانںى

حات يحيل أن المجلس مكتب وعىل �  ومشاريع مقرى� ��  لدراستها المختصة اللجنة إىل القوانںى
 .إيداعها  تاريخ من يوما عرس�  خمسة أجل ىڡ�

ط �  ويشرى�
حات ىڡ� �  مقرى� ��  تخفيض إىل إقرارها يؤدي أال القوانںى

� . جديدة  أعباء إضافة إىل أو العمومية الموارد ىڡ�
ط هذا توفر عدم إثارة صورة وىڡ�  الرس�

�  يبت المعنية اللجنة أعضاء أغلبية قبل من
 ."المالية لجنة رأي أخذ بعد المجلس مكتب الموضوع ىڡ�

وع تقديم إعادة يجوز ال"  - 136 الفصل �  بعد إال العامة الجلسة من رفضه تّم  قانون مرس�
 ."الرفض  تاريخ من أشهر ثالثة مىص�

يعية المبادرة لجهة يحق" - 137 الفصل  ."معلال  السحب يكون أن عىل العامة الجلسة عىل تعرض لم ما مبادرتها سحب الترس�

حات .1 	  مقرى! 
 : النواب طرف من المقدمة القوانںى

�  االستثنائية والدورة 2015 جويلية إىل 2014 ديسمرىf  من الممتدة الشعب نواب لمجلس االgوىل العادية الدورة خالل
 العطلة خالل ُعقدت الىى/

لمانية، fحي تقديم تم الرى ، مقرى/ � �  النصوص إىل استنادا وذلك قانونںى�
ها تم الىى/  .المجلس موقع عىل نرس�
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ح  .أ   : الدستورية بالمحكمة متعلق قانون مقرى!

اما �  جاء لما احرى/
�  للدستور االنتقالية االgحكام ىڡ�

�  الدستورية المحكمة إرساء عىل 148 الفصل صلب تنص الىى/
 تاريخ من سنة أقصاه أجل ىڡ�

يعية، االنتخابات ح إيداع تم الترس�  من 2015 جوان 03 يوم وذلك ،2015/38 عدد إسناده تم والذي الدستورية، بالمحكمة يتعلق قانون مقرى/

 : التواىل�  عىل وهم نائب، 17 طرف

  تونس نداء حركة  النهضة حركة
 االجتماعية الكتلة

  الديمقراطية

  االتحاد

	  غرى
  من  الحر الوطىى	 
  كتل إىل المنتمںى

� سهيل الجماىل�  نوفل
 العلويىى�

�  إياد
�vالدهما 

�  يوسف
  الجويىى�

  دالعي رضا

 عبيدي فريدة
 سعيدان محمد

 عمو بن النذير

 الجمل ناجي غربية بن المهدي
  حامدي سالم

 خرص�  الحبيب

�   عاشور بن الدين نور fعتيق الصحىى 
ة النارص محمد   السعيدي أحمد جبرى�

 بدرالدين كلثوم

�  النظر تم
ح هذا ىڡ� يع لجنة طرف من المقرى/ �  العام الترس� وع أولوية مسألة تطرح أن قبل ،2015 سبتمرىf  30و 2015 جوان 08 بںى�  قانون مرس�

 .2015 جويلية 07 يوم المجلس لدى إيداعه تم والذي الدستورية بالمحكمة المتعلق الحكومة

يع لجنة اعتمدت وقد �  تتمثل أولية منهجية العام الترس�
�  النظر ىڡ�

�  ىڡ�  سبتمرىf  30 يوم اجتماعها غاية إىل بكليها، واالستئناس متوازية بصفة النصںى�

ح أصحاب النواب السادة إىل لالستماع 2015 حهم سحبهم عن حينها أعلنوا والذين المقرى/ وع االgولوية وترك لمقرى/ �  الحكومة، قانون لمرس�  أن مبّينںى�

�  اللجنة أعمال لتأخرى�  تفاديا بل الحكومية للمبادرة االgولوية بأن قناعة عن يكن لم المبادرة سحب
 القانونية وللتجاذبات الدستورية المحكمة إرساء ىڡ�

 �
وع االgسبقية يعطي الذي الدستوري الفصل تفسرى�  ىڡ�  .الحكومة لمرس�

ح  .ب دارية المالية باالستقاللية متعلق قانون مقرى!  : الشعب نواب لمجلس واال7

�  جاء لما تجسيما
دارية باالستقاللية الشعب نواب مجلس تمتع يخص فيما الدستور من 52 الفصل ىڡ� �  والمالية اال<

انية إطار ىڡ� �  وكذلك الدولة، مرى�

دارية لالستقاللية منظم قانون سن عىل ينص الذي للمجلس الداخىل�  النظام من 2 للفصل ترجمة ح إيداع تم للمجلس، والمالية اال<  قانون مقرى/

 .2015 جوان 05 يوم وذلك ،2015/42 عدد إسناده تم والذي عمله، سرى�  وقواعد الشعب نواب مجلس باستقاللية يتعلق

�  والحصانة الداخىل�  النظام لجنة انطلقت لمانية والقوانںى� fالرى  � �  االنتخابية والقوانںى�
�  النظر ىڡ�

ح هذا ىڡ�  إىل وتتواصل 2015 جويلية 01 يوم منذ المقرى/

 .اللجنة صلب المسألة بهذه المتعلقة االستماع جلسات اال�ن حد

شارة يجدر �  قائمة أن إىل اال< fح صاحىى ها يتم ولم متوفرة غرى�  المقرى/ ح نص مع نرس�  .القانون مقرى/
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حات النواب  مقرى!


 تم إيداعها  .2
	 الىى! 
 : الجمهورية رئاسة طرف منمشاريع القوانںى

�  االستثنائية والدورة 2015 جويلية إىل 2014 ديسمرىf  من الممتدة الشعب نواب لمجلس االgوىل العادية الدورة خالل
 العطلة خالل ُعقدت الىى/

لمانية، fوعي تقديم تم الرى �  مرس� وع وهما الجمهورية، رئاسة طرف من قانونںى�  لرؤساء المخّولة بالمنافع المتعلق 2015/44 عدد القانون مرس�

وع و مهامهم انتهاء بعد الجمهورية �  بالمصالحة خاصة بإجراءات المتعلق 2015/49 عدد القانون مرس�
 .والماىل�  االقتصادي المجال ىڡ�

وع  .أ   : مهامهم انتهاء بعد الجمهورية لرؤساء المخّولة بالمنافع متعلق قانون مرس/

دارة تنظيم لجنة صلب مناقشته تمت �  للسالح الحاملة القوات وشؤون اال<  3 خالل فيه تداولت اذ 2015 جويلية 14و 2015 جوان 24 تاريخ بںى�

�  أحدهم تمثل اجتماعات
وع هذا محتوى بخصوص الرئاىس�  الديوان لمدير استماع جلسة ىڡ�  .المرس�

وع هذا عىل العامة الجلسة صادقت وقد  .2015 سبتمرىf  08 بتاريخ وذلك الشعب، نواب لمجلس االستثنائية الدورة خالل المرس�

وع  .ب 
  بالمصالحة خاصة بإجراءات متعلق قانون مرس/
 : والماىل
  االقتصادي المجال ىڡ	

وع هذا إيداع تم يع لجنة إىل إحالته تمت وقد 2015 جويلية 16 يوم المجلس مكتب لدى المرس�  المالية لجنة من كل رأي طلب مع العام الترس�

 .الخارجية والعالقات والحريات الحقوق ولجنة والتنمية والتخطيط

�  النظر يقع لم
وع هذا ىڡ� لمانية الدورة نهاية حد إىل اللجان طرف من المرس� fوىل  الرىgاال.  



 

91 
 

 
 مشاريع رئاسة الجمهورية


 تم إيداعها من طرف  .3
	 الىى! 
 : الحكومة رئاسةمشاريع القوانںى

�  االستثنائية والدورة 2015 جويلية إىل 2014 ديسمرىf  من الممتدة الشعب نواب لمجلس االgوىل العادية الدورة خالل
 العطلة خالل ُعقدت الىى/

لمانية، fوع 53 إيداع تم الرى �  النصوص إىل استنادا وذلك المجلس، مكتب لدى الحكومة طرف من قانون مرس�
ها تم الىى/  ،المجلس  موقع عىل نرس�

شارة مع �  المشاريع كل االgوىل الدورة خالل الحكومة طرف من مقدمة مشاريع اعتبار تم أنه إىل اال<
ها ايداعها تم الىى/  أكتوبر 15 تاريخ قبل ونرس�

2015. 

�  النصوص إىل المسند العدد توقف
وع حدود ىڡ� شارة مع ،2015/61 عدد القانون مرس� حات يتعلقان 2015/42و 2015/38 العددين أن إىل اال<  بمقرى/

 � وعي يتعلقان 2015/49و 2015/44 و العددين نواب، طرف من مقدمة قوانںى� �  بمرس�  .الجمهورية رئاسة طرف من مقدمان قانونںى�

 �
�  مشاريع قائمة يىل�  ما ىڡ� �  القوانںى�

ة العادية  الحكومة طرف من إيداعها تم الىى/  وتقدم بموضوعها متعلقة بتفاصيل االgوىل مصحوبةخالل الفرى/

 : فيها النظر

وع القانون يداع الموضوع/الصنف مرس/  الوضع الحاىل
  تاريخ اال7

وع قانون أساىس� عدد   2015/01مرس�

�  يتعلق
�vيداع القانو  باال<

 وحقوق العامة الحريات

نسان  اال<
 2015جانفي  19

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015سبتمرىf  09العامة يوم 

 استثنائية)
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 2015/02مشـروع قانون أساىس� عدد 

يتعلق بالموافقة عىل اتفاق لنقل 

االgشخاص والبضائع عىل الطرقات 

� حكومة الجمهورية  التونسية بںى�

 وحكومة جمهورية رصبيا

 2015جانفي  19 النقل واالتصاالت
تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015ماي  05العامة يوم 

وع قانون أساىس� عدد   2015/03مرس�

يتعلق بالموافقة عىل بروتوكول اتفاق 

يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إىل 

� حكومة  البالد التونسية بںى�

ية وحكومة الجمهورية التونس

� الشعبية  جمهورية الصںى�

الرّعاية االجتماعية 

 والصحة العمومية
 2015جانفي  19

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/04مرس�

م  fبالموافقة عىل اتفاق القرض المرى

 �
� الجمهورية  2014أكتوبر  8ىڡ� بںى�

نشاء  التونسية والبنك الدوىل� لال<

والتعمرى� لتمويل برنامج التنمية 

ية والحوكمة المحلية  الحرص�

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جانفي  19

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015ماي  05العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/05مرس�

مة fبالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى 

 �
� حكومة  2014نوفمرىf  12ىڡ� بںى�

الجمهورية التونسية و الصندوق 

 �
الدوىل� للتنمية الزراعية للمساهمة ىڡ�

وع التنمية الزراعية  تمويل مرس�

الرعوية و القطاعات ذات الصلة 

 �  بوالية مدنںى�

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جانفي  19

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015ماي  05العامة يوم 

وع قانون أساىس� عدد   2015/06مرس�

يتعلق بالموافقة عىل مذكرة تفاهم 

� حكومة  � ارض بںى�
حول تبادل قطعىى/

الجمهورية التونسية وحكومة دولة 

 �  فلسطںى�

 الخارجية العالقات

 الدوىل�  والتعاون
 2015جانفي  19

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 
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وع قانون أساىس� عدد   2015/07مرس�

يتعلق بالموافقة عىل انضمام 

 � fvالجمهورية التونسية للمركز االورو

ابط والتضامن العالمي "مركز  للرى/

 شمال ــــ جنوب"

 الخارجية العالقات

 الدوىل�  والتعاون
 2015جانفي  19

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية لدورةا نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/08مرس�

عفاءات من المعلوم  بضبط اال<

 بمناسبة مغادرة البالد التونسية

ائب والجباية المحلية  الرص�

 والوطنية
 2015فيفري  18

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015مارس  06العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/09مرس�

� عىل أصحاب بتخفيف 
gvالعبء الجبا

 الدخل الضعيف

ائب والجباية المحلية  الرص�

 والوطنية
 2015فيفري  18

تم سحبه من طرف وزير المالية، الجهة 

وع، بعد النظر فيه  المبادرة بالمرس�

� جدول 
صلب لجنة المالية وبرمجته ىڡ�

جوان  02أعمال الجلسة العامة ليوم 

2015 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/10مرس�

م ب fالموافقة عىل اتفاق القرض المرى

 �
� حكومة  2014نوفمرىf  28ىڡ� بںى�

الجمهورية التونسية و البنك 

فريقي للتنمية و الخاص بتمويل  اال<

وع التنمية الفالحية المندمجة  مرس�

 )2(المرحلة  بقابس

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015فيفري  18

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015أفريل  14يوم العامة 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/11مرس�

بالموافقة عىل اتفاقية الضمان 

 �
مة ىڡ� f20المرى  f2014نوفمرى  � بںى�

حكومة الجمهورية التونسية و 

سالمية لتمويل  المؤسسة الدولية اال<

التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة 

كة التونسية  � الرس� مة بںى� fالمرى

المؤسسة لصناعات التكرير و 

ول  اد البرى/ المذكورة لتمويل استرى�

ول  الخام و منتجات البرى/

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015فيفري  18

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015أفريل  14العامة يوم 
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وع قانون عدد  يتعلق  2015/12مرس�

مة  fبالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى

 �
�  2014نوفمرىf  25ىڡ� حكومة  بںى�

الجمهورية التونسية و الوكالة 

� تمويل 
الفرنسية للتنمية للمساهمة ىڡ�

 برنامج تطهرى� االgحياء الشعبية

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015فيفري  18

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015ماي  19العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/13مرس�

مة بالموافقة عىل اتفاقية  fالقرض المرى

 �
� حكومة  2014ديسمرىf  19ىڡ� بںى�

الجمهورية التونسية و المؤسسة 

عمار  االgلمانية للقروض من أجل اال<

وع تعصرى�  � تمويل مرس�
للمساهمة ىڡ�

بوية  المؤسسات الرى/

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015فيفري  18

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015أفريل  01العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/14مرس�

 �
م ىڡ� fبالموافقة عىل عقد التمويل المرى

� حكومة  2014جوان  19 بںى�

 gو الجمهورية التونسية والبنك اال � fvرو

� تمويل  لالستثمار
للمساهمة ىڡ�

بوية وع تعصرى� المؤسسات الرى/  مرس�

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015فيفري  18

الجلسة تمت المصادقة عليه من طرف 

 2015أفريل  01العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/15مرس�

 2013لسنة  54بتنقيح القانون عدد 

 �
 2013ديسمرىf  30المؤرخ ىڡ�

 2014والمتعلق بقانون المالية لسنة 

 2015مارس  12 تنظيم القطاع الماىل� 
تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015ماي  19العامة يوم 

وع قانون أ   2015/16ساىس� عدد مرس�

 يتعلق بالمجلس االgعىل للقضاء
 2015مارس  12 النظم القضائية

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 تتم ولم 2015ماي  15العامة يوم 

�  المطعون الفصول عىل المصادقة
 ىڡ�

 الدورة نهاية حد إىل دستوريتها

لمانية fوىل الرىgاال 
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وع قانون عدد  يتعلق  2015/17مرس�

عىل اال<حالة لفائدة الدولة بالموافقة 

للقرض الرقاعي المصدر من قبل 

البنك المركزي التونىس� بالسوق 

المالية االgمريكية، بضمان من الوكالة 

تفاقات  االgمريكية للتنمية موضوع اال<

� البنك المركزي التونىس�  مة بںى� fالمرى

 وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015 مارس 12

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015أكتوبر  01العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/18مرس�

بالموافقة عىل االحالة لفائدة الدولة 

للقرض الرقاعي المصدر بالسوق 

المالية اليابانية بضمان بنك اليابان 

� شكل اكتتاب 
، ىڡ� للتعاون الدوىل�

 � مة بںى� fخاص موضوع االتفاقات المرى 

البنك المركزي التونىس� وجمع من 

 مؤسسات مالية يابانية

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015مارس  12

 والتخطيط المالية لجنة تنهي لم

 الدورة نهاية حد إىل فيه النظر والتنمية

لمانية fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/19مرس�

 بتنظيم المصادقة عىل المعاهدات

الخارجية العالقات 

 والتعاون الدوىل� 
 2015مارس  16

يع العام  تنهي لم  فيه النظرلجنة الترس�

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/20مرس�

وتوكول الماىل�  fبالموافقة عىل الرى

 �
م ىڡ� fحكومة  2015مارس  10المرى � بںى�

الجمهورية التونسية وحكومة 

لديمقراطية الجمهورية الجزائرية ا

الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة 

 الجمهورية التونسية

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015مارس  25

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015ماي  05العامة يوم 
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وع قانون عدد  يتعلق  2015/21مرس�

 2011لسنة  86بتنقيح المرسوم عدد 

 �
لق والمتع 2011سبتمرىf  13المؤرخ ىڡ�

� للسينما 
بإحداث المركز الوطىى�

 والصورة

 2015مارس  25 الثقافة

 الثقافية والّشؤون الشباب لجنة صادقت

بية و  تقريرها عىل العلمي والبحث الرى/

وع بهذا المتعلق  جوان 26 يوم المرس�

نتهاء وتم 2015  العام النقاش من اال<

 أوت 03 ليوم العامة الجلسة خالل

�  النظر وإرجاء) استثنائية دورة( 2015
 ىڡ�

 الفصول

وع قانون أساىس� عدد   2015/22مرس�

رهاب وبمنع غسل  يتعلق بمكافحة اال<

 االgموال

� المدنية والتجارية  القوانںى�

 والجزائية
 2015مارس  25

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015جويلية  24العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/23مرس�

� بالموافقة عىل اتفاق الت
عاون التقىى�

� حكومة  2012بعنوان سنة  بںى�

الجمهورية التونسية وحكومة 

تحادية  جمهورية ألمانيا اال<

 2015أفريل  10 التكنولوجيات الحديثة
تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

 2015جوان  23العامة يوم 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/24مرس�

بالموافقة عىل اتفاق التعاون الماىل� 

� حكومة  2012سنة بعنوان  بںى�

الجمهورية التونسية وحكومة 

 جمهورية المانيا االتحادية

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015أفريل  10

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  06العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون عدد  يتعلق  2015/25مرس�

 عىل القوات المسلحة االعتداءبزجر 

� المدنية والتجارية ا لقوانںى�

 والجزائية
 2015أفريل  13

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/26مرس�

� يختص 
بضبط الوظائف العليا الىى/

 بها رئيس الجمهورية

دارة  2015أفريل  23 التنظيم العام لال<

عليه من طرف الجلسة تمت المصادقة 

(دورة  2015أوت  03العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون عدد  يتعلق  2015/27مرس�

 �
بضبط الوظائف المدنية العليا الىى/

 يختص بها رئيس الحكومة

دارة  2015أفريل  23 التنظيم العام لال<

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  03العامة يوم 

 استثنائية)
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يتعلق  2015/28وع قانون عدد مرس� 

 2011لسنة  81بتنقيح المرسوم عدد 

 �
والمتعلق  2011أوت  23المؤرخ ىڡ�

 بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية

 2015أفريل  23 الثقافة

 الثقافية والّشؤون الشباب لجنة صادقت

بية و  تقريرها عىل العلمي والبحث الرى/

وع بهذا المتعلق  جوان 26 يوم المرس�

 العام النقاش من االنتهاء وتم 2015

 أوت 03 ليوم العامة الجلسة خالل

�  النظر وإرجاء) استثنائية دورة( 2015
 ىڡ�

 الفصول

وع قانون أساىس� عدد   2015/29مرس�

يتعلق بمنع االتجار باالgشخاص 

 ومكافحته

الحريات العامة وحقوق 

نسان  اال<
 2015ماي  08

لجنة الحقوق والحريات  تنهي لم

 حد إىل فيه النظروالعالقات الخارجية 

لمانية الدورة نهاية fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/30مرس�

 83بتنقيح القانون التوجيهي عدد 

�  2005لسنة 
 2005أوت  15المؤرخ ىڡ�

والمتعلق بالنهوض باالgشخاص 

� وحمايتهم  المعوقںى�

عاقة  2015ماي  08 شؤون ذوي اال<
 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون أساىس� عدد   2015/31مرس�

يتعلق باالتفاق االطاري للتعاون 

 � م بںى� fالتجاري واالقتصادي المرى

حكومة الجمهورية التونسية 

كة الgمريكا  ومجموعة السوق المشرى/

 الجنوبية (المركوسور)

الخارجية العالقات 

 والتعاون الدوىل� 
 2015ماي  08

صادقت لجنة الحقوق والحريات 

والعالقات الخارجية عىل التقرير 

أكتوبر  05المتعلق بهذا القانون يوم 

 قبل العامة الجلسة عىل يمر ولم 2015

لمانية الدورة انتهاء fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/32مرس�

انية الدولة لسنة  �  2011بغلق مرى�

انية والمخططات  � المرى�

 الّتنموية
 2015ماي  08

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/33مرس�

� لعقارات  بجدولة ديون المتسوغںى�

 دولية فالحية

الفالحة والصيد البحري 

 �
gvمن الغذاgواال 

 2015ماي  22

�  لجنة تنهي لم
gvمن الغذاgالفالحة واال

 النظروالتجارة والخدمات ذات الصلة 

لمانية الدورة نهاية حد إىل فيه fوىل الرىgاال 
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وع قانون عدد  يتعلق  2015/34مرس�

مة  fبالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى

 �
� حكومة  2015مارس  17بتونس ىڡ� بںى�

الجمهورية التونسية والصندوق 

� للتنمية االقتصادية العربية 
الكويىى/

وع "الطريق  � تمويل مرس�
للمساهمة ىڡ�

" – X 20الحزامية  �
�vالمقطع الثا 

القروض والتعّهدات 

 ةالمالية للّدول
 2015ماي  22

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  06العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون أساىس� عدد   2015/35مرس�

يتعلق بالموافقة عىل بروتوكول 

� المتوسطي  fvاالتفاق االورور

� الجمهورية  اكة بںى� المؤسس لرس�

التونسية من جهة، والمجموعة 

جهة االgوروبية ودولها االعضاء من 

 � اخرى، حول اتفاق إطاري بںى�

الجمهورية التونسية واالتحاد 

� بخصوص المبادئ العامة  fvاالورو

 �
لمشاركة الجمهورية التونسية ىڡ�

 برامج االتحاد

العالقات الخارجية 

 والتعاون الدوىل� 
 2015ماي  22

صادقت لجنة الحقوق والحريات 

والعالقات الخارجية عىل التقرير 

أكتوبر  05يوم  المتعلق بهذا القانون

 قبل العامة الجلسة عىل يمر ولم 2015

لمانية الدورة انتهاء fوىل الرىgاال 

وع قانون أساىس� عدد   2015/36مرس�

يتعلق بالموافقة عىل اتفاقية روتردام 

المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة 

المسبقة عن علم عىل مواد كيميائية 

ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 

� التجارة 
 العالميةىڡ�

 2015ماي  22 البيئة

صادقت لجنة الحقوق والحريات 

والعالقات الخارجية عىل التقرير 

أكتوبر  05المتعلق بهذا القانون يوم 

 قبل العامة الجلسة عىل يمر ولم 2015

لمانية الدورة انتهاء fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/37مرس�

سكان  بتدعيم االgسس المالية لبنك اال<

كة التونسية للبنك  والرس�

نشاط المؤسسات 

 العمومية
 2015جوان  03

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  06العامة يوم 

 استثنائية)



 

99 
 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/39مرس�

بالموافقة عىل وثيقة ضمان الدولة 

 � مة بںى� fللقرض موضوع االتفاقية المرى

كة الخطوط التونسية ومجمع م ن رس�

البنوك االgجنبية القتناء طائرة من 

 "200 -  330آربص" أ 

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جوان  04

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  05العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون عدد  يتعلق  2015/40مرس�

بالموافقة عىل وثيقة ضمان الدولة 

� للقرض موضوع االتفاقي مة بںى� fة المرى

كة الخطوط التونسية ومجمع من  رس�

البنوك االgجنبية القتناء طائرة من 

 "214 - 320آربص " أ 

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جوان  04

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  05العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون عدد  يتعلق  2015/41مرس�

عىل وثيقة ضمان الدولة  بالموافقة

 � مة بںى� fللقرض موضوع االتفاقية المرى

كة الخطوط التونسية ومجمع من  رس�

البنوك االgجنبية القتناء طائرة من 

 "200 - 330آربص "أ 

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جوان  04

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  05العامة يوم 

 )استثنائية

وع قانون عدد  يتعلق  2015/43مرس�

� للحوار 
بإحداث المجلس الوطىى�

االجتماعي وضبط مشموالته وكيفية 

ه  تسيرى�

الحريات العامة وحقوق 

نسان  اال<
 2015جوان  09

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/45مرس�

مة بالموافقة  fعىل اتفاقية القرض المرى

 �
� حكومة  2015افريل  6ىڡ� بںى�

الجمهورية التونسية والبنك االسالمي 

 � وع تحسںى� للتنمية بشأن تمويل مرس�

اب بالوسط  ود بالماء الصالح للرس� � الرى/

رت �  الريفي بوالية برى�

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جوان  22

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أكتوبر  01العامة يوم 

 استثنائية)
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وع قانون عدد  يتعلق  2015/46مرس�

ستصناع  بالموافقة عىل اتفاقية اال<

 �
مة ىڡ� fحكومة  2015افريل  6المرى � بںى�

الجمهورية التونسية والبنك االسالمي 

 � وع تحسںى� للتنمية بشأن تمويل مرس�

اب بالوسط  ود بالماء الصالح للرس� � الرى/

رتالريفي بوالية ب �  رى�

القروض والتعّهدات 

 المالية للّدولة
 2015جوان  22

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أكتوبر  01العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون عدد  يتعلق  2015/47مرس�

لسنة  16بسحب أحكام القانون عدد 

1985  �
 1985مارس  8المؤرخ ىڡ�

المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء 

النواب عىل أعضاء المجلس مجلس 

� التأسيىس� 
 الوطىى�

لمانية fالرى �  2015جوان  22 القوانںى�

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015سبتمرىf  08العامة يوم 

 استثنائية)

وع قانون أساىس� عدد   2015/48مرس�

 يتعلق بالمحكمة الدستورية
 2015جوان  02 النظم القضائية

يع العام  تنهي لم  فيه النظرلجنة الترس�

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون أساىس� عدد   2015/50مرس�

يتعلق بالموافقة عىل� اتفاقية إنشاء 

المنظمة الدولية للسياحة المستدامة 

 من أجل القضاء عىل الفقر

 2015جويلية  23 السياحة
 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/51مرس�

 � � للتونسيںى�
بإحداث مجلس وطىى�

� بالخارج وبضبط مشموالته  المقيمںى�

ه  وتركيبته وطرق تسيرى�

دارة  2015جويلية  23 التنظيم العام لال<

دارة وشؤون  تنهي لم لجنة تنظيم اال<

 إىل فيه النظرالقوات الحاملة للسالح 

لمانية الدورة نهاية حد fوىل الرىgاال 

وع قانون عدد  يتعلق  2015/52مرس�

لسنة  12بتنقيح و إتمام القانون عدد 

1985  �
 1985مارس  05المؤرخ ىڡ�

المتعلق بنظام الجرايات المدنية و 

� عىل قيد  العسكرية للتقاعد والباقيںى�

� القطاع العمومي
 الحياة ىڡ�

دارة  2015جويلية  23 التنظيم العام لال<

دارة وشؤون  تنهي لم لجنة تنظيم اال<

 إىل فيه النظرالقوات الحاملة للسالح 

لمانية الدورة نهاية حد fوىل الرىgاال 
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وع قانون عدد  متعلق  2015/53مرس�

 2015بقانون المالية التكميىل� لسنة 

انية والمخططات  � المرى�

 الّتنموية
 2015جويلية  29

تمت المصادقة عليه من طرف الجلسة 

(دورة  2015أوت  05العامة يوم 

 استثنائية)

 2015/54مشــروع قانــون عدد 

� االكتتاب 
خيص للدولة ىڡ� يتعلق بالرى/

� رأس مال 
� الزيادة العامة الرابعة ىڡ�

ىڡ�

سالمي للتنمية  البنك اال<

 2015جويلية  29 تنظيم القطاع الماىل� 

لجنة المالية والتخطيط  تنهي لم

 الدورة نهاية حد إىل فيه النظر والتنمية

لمانية fوىل الرىgاال 

وع قانون أساىس� عدد   2015/55مرس�

المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 

المتعلق بجوازات السفر  40/1975

 ووثائق السفر

الحريات العامة وحقوق 

نسان  اال<
 2015أوت  20

لجنة الحقوق والحريات  تنهي لم

 حد إىل فيه النظر والعالقات الخارجية

لمانية الدورة نهاية fوىل الرىgاال 

وع  يتعلق 2015/56 عدد قانون مرس�

 غرى�  االستغالل وضعيات بتسوية

 �
�vالرخامية الحجارة لمقاطع القانو 

  الخاص الدولة لملك التابعة

 والطاقة الصناعة

  والمناجم
23  f2015 سبتمرى  

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال  

وع  يتعلق 2015/58 عدد قانون مرس�

وع   2016 لسنة المالية قانون بمرس�

انية والمخططات  � المرى�

  الّتنموية
  2015 أكتوبر 14

 لم يتم النظر فيه صلب اللجنة المعنية

لمانية الدورة نهاية حد إىل fوىل الرىgاال  

 

 تم إيداعها من طرف الحكومة

	 الىى! 
 مواضيع مشاريع القوانںى
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IV. مشاريع  	 
 : العامة الجلسة طرف من عليها المصادق القوانںى

وع 29 عىل المصادقة تمت ،2015 جويلية إىل 2014 ديسمرىf  من الممتدة الشعب نواب لمجلس االgوىل العادية الدورة خالل �  قانون، مرس�
�  ىڡ�  حںى�

وع 16 عىل المصادقة تمت �  االستثنائية الدورة خالل قانون مرس�
 الجمىل�  العدد بالتاىل�  ليكون ،2015 أكتوبر إىل 2015 أوت من المجلس عقدها الىى/

لمانية السنة خالل عليهم المصادق للمشاريع fوىل الرىgوع 45 يساوي اال  .قانون مرس�

 

 تقسيم المشاريع حسب الدورة

وع قانون عدد  سالنظام الداخىل� للمجل المشاريع منويتضمن هذا العدد  يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي  2013/74ومرس�

 fسبتمرى �
� التأسيىس� ىڡ�

� دستورية  2014تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوطىى�
فصول منه، وبالتاىل� أحيل عىل اللجنة  3ثم الطعن ىڡ�

� هذه المختصة صلب مجلس نواب الشعب بهدف تعديل الفصول الثالث استنادا إىل
� ىڡ�  قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانںى�

 المسألة.

 �
ة العادية  يىل�  ما وىڡ� � صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خالل الفرى/

� الىى/  : )29( االgوىلقائمة مشاريع القوانںى�

وع القانون   تاريخ المصادقة  الموضوع/الصنف  مرس/

وع قانون عدد  وع قانون المالّية لسنة  2014/74مرس�   2015يتعلق بمرس�
انية والمخططات � المرى�

  الّتنموية
10  f2014ديسمرى  

وع النظام الداخىل� لمجلس نواب الشعب   2015فيفري  02  النظام الداخىل� والحصانة  مرس�

وع قانون عدد  � 2014/65مرس�
مة ىڡ� f29يتعلق بالمصادقة عىل مذكرة التفاهم المرى 

�  واتفاقية القرض 2014أوت 
مة ىڡ� f08المرى  fحكومة الجمهورية  2014سبتمرى � بںى�

 � fvوروgتحاد اال   التونسية واال<

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015مارس  04
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وع قانون عدد  مة بتاريخ  2014/62مرس� fيتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية القرض المرى

�  2014جوان  24 fvحكومة الجمهورية التونسية والصندوق العر � نماء بںى� لال<

وع سد مالق العلوي � تمويل مرس�
  االقتصادي واالجتماعي للمساهمة ىڡ�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015مارس  05

وع قانون عدد  � حكومة 2014/68مرس� يتعلق بالمصادقة عىل تبادل مذكرات بںى�

وع لحماية حوض  الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مرس�

� حكومة الجمهورية التونسية  وادي مجردة من الفيضانات واتفاقية القرض بںى�

  والوكالة اليابانية للتعاون الدوىل� 

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015مارس  05

وع قانون عدد  عفاءات من المعلوم بمناسبة  2015/08مرس� يتعلق بضبط اال<

  مغادرة البالد التونسية

ائب والجباية المحلية  الرص�

  طنيةوالو 
  2015مارس  06

وع قانون عدد  � 2014/63مرس�
مة ىڡ� fيتعلق بالمصادقة عىل اتفاقية الضمان المرى

سالمية  2014جوان  26 � حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية اال< بںى�

كة التونسية لصناعة  � الرس� مة بںى� fلتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المرى

اد مواد أوليةالحديد والمؤسسة المذ    كورة لتمويل استرى�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015مارس  06

وع قانون عدد  � 2015/13مرس�
مة ىڡ� f19يتعلق بالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى 

 fلمانية للقروض من  2014ديسمرىgحكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة اال � بںى�

� تمويل 
عمار للمساهمة ىڡ� بويةأجل اال< وع تعصرى� المؤسسات الرى/   مرس�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أفريل  01

وع قانون عدد  � 2015/14مرس�
م ىڡ� f19يتعلق بالموافقة عىل عقد التمويل المرى 

� لالستثمار للمساهمة  2014جوان  fvوروgحكومة الجمهورية التونسية والبنك اال � بںى�

وع تعصرى� المؤسسات  � تمويل مرس�
بويةىڡ�   الرى/

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أفريل  01

وع قانون عدد  � 2015/10مرس�
م ىڡ� f28يتعلق بالموافقة عىل اتفاق القرض المرى 

 fفريقي للتنمية و الخاص  2014نوفمرى � حكومة الجمهورية التونسية و البنك اال< بںى�

وع التنمية الفالحية المندمجة بقابس(المرحلة    )2بتمويل مرس�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أفريل  14

وع قانون عدد  � 2015/11مرس�
مة ىڡ� f20يتعلق بالموافقة عىل اتفاقية الضمان المرى 

 fسالمية  2014نوفمرى � حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية اال< بںى�

كة ا � الرس� مة بںى� fلتونسية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المرى

ول الخام و منتجات  اد البرى/ لصناعات التكرير و المؤسسة المذكورة لتمويل استرى�

ول   البرى/

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أفريل  14
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وع قانون عدد  � حكومة 2014/67مرس� يتعلق بالموافقة عىل تبادل مذكرات بںى�

وع إنجاز محطة إنتاج  الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مرس�

� الوكالة اليابانية للتعاون  الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس "ج" وضمان القرض بںى�

كة التونسية للكهرباء والغاز   الدوىل� والرس�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أفريل  14

وع قانون عدد  � المنجزة والمخالفة 2014/05مرس�
�vيتعلق بتسوية وضعية المبا

  لرخص البناء
سكان � واال<   2015أفريل  14  التجهرى�

وع قانون عدد  يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (إعادة  2013/74مرس�

 �
  فصول غرى� دستورية) 3النظر ىڡ�

  2015أفريل  15  الصناعة والطاقة والمناجم

يتعلق بالموافقة عىل اتفاق لنقل االgشخاص 2015/02مشـروع قانون أساىس� عدد 

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رصبيا   والبضائع عىل الطرقات بںى�
  2015ماي  05  النقل واالتصاالت

وع قانون عدد  � 2014/44مرس�
مة ىڡ� fأفريل  8يتعلق بالمصادقة عىل االتفاقية المرى

� للتنمية االقتصادية  2014
� حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويىى/ بںى�

� العربية 
مة ىڡ� fحكومة  2013ماي  7والمتعلقة بتعديل اتفاقية القرض المرى � بںى�

وع "تطوير  � تمويل مرس�
الجمهورية التونسية والصندوق المذكور للمساهمة ىڡ�

  شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي"

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  05

وع قانون عدد  �يتعلق بالموافقة عىل اتفا 2015/05مرس�
مة ىڡ� f12قية القرض المرى 

 fحكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدوىل� للتنمية الزراعية  2014نوفمرى � بںى�

وع التنمية الزراعية الرعوية و القطاعات ذات الصلة  � تمويل مرس�
للمساهمة ىڡ�

 �   بوالية مدنںى�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  05

وع قانون عدد  �يتع 2015/20مرس�
م ىڡ� fوتوكول الماىل� المرى f10لق بالموافقة عىل الرى 

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية  2015مارس  بںى�

  الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  05

وع قانون عدد  �يتعلق بالم 2015/04مرس�
م ىڡ� f8وافقة عىل اتفاق القرض المرى 

نشاء والتعمرى� لتمويل  2014أكتوبر  � الجمهورية التونسية والبنك الدوىل� لال< بںى�

ية والحوكمة المحلية   برنامج التنمية الحرص�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  05

وع قانون أساىس� عدد    2015ماي  15  النظم القضائية  يتعلق بالمجلس االgعىل للقضاء 2015/16مرس�
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وع قانون عدد  المؤرخ  2013لسنة  54يتعلق بتنقيح القانون عدد  2015/15مرس�

 �
  2014والمتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمرىf  30ىڡ�

  2015ماي  19  تنظيم القطاع الماىل� 

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق ضمان القرض التكميىل�  2014/66مرس�

 fالمرى �
نشاء والتعمرى�  2014أوت 19م ىڡ� � الجمهورية التونسية والبنك الدوىل� لال< بںى�

ب ية بالماء الصالح للرس� وع تزويد المناطق الحرص�   لتمويل مرس�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  19

وع قانون عدد  يتعلق بالمصادقة عىل عقد الضمان عند أول طلب  2014/11مرس�

 �
م بتونس ىڡ� f19المرى  fحكومة الجمهورية التونسية والبنك  2013ديسمرى � بںى�

� لالستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة  fvوروgاال

  الجماعات المحلية

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  19

وع قانون عدد  � 2015/12مرس�
مة ىڡ� f25يتعلق بالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى 

 fحكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية  2014نوفمرى � بںى�

� تمويل برنامج تطهرى� االgحياء الشعبية
  للمساهمة ىڡ�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015ماي  19

وع قانون أساىس� عدد  يتعلق بالمصادقة عىل ميثاق إحداث  2014/25مرس�

قليمية لتبادل  � مجال إدارة المخلفات وتنظيم الشبكة اال<
ات ىڡ� fالمعلومات والخرى

  "سويب نت"

  2015جوان  02  البيئة

وع قانون عدد  م بتونس  2014/10مرس� fيتعلق بالمصادقة عىل عقد القرض المرى

 �
� لالستثمار  2013ديسمرىf  19ىڡ� fvوروgالجمهورية التونسية والبنك اال � بںى�

زالة التلوث  وع المندمج ال< � تمويل المرس�
رتللمساهمة ىڡ� � ة برى�   بمنطقة بحرى�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015جوان  10

وع قانون عدد  � 2014/69مرس�
م ىڡ� f19يتعلق بالمصادقة عىل اتفاق القرض المرى 

نشاء والتعمرى� لتمويل  2014أوت  � الجمهورية التونسية و البنك الدوىل� لال< بںى�

وع الثالث لتنمية الصادرات   المرس�

المالية القروض والتعّهدات 

  للّدولة
  2015جوان  10

وع قانون عدد  � بعنوان 2015/23مرس�
يتعلق بالموافقة عىل اتفاق التعاون التقىى�

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية 2012سنة    بںى�
  2015جوان  23  التكنولوجيات الحديثة

وع قانون أساىس� عدد  رهاب وبمنع غسل االgمواليتعلق بمكافحة  2015/22مرس�   اال<
� المدنية والتجارية  القوانںى�

  والجزائية
  2015جويلية  24
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	 المصادق 
 عليها خالل الدورة العادية مواضيع مشاريع القوانںى

 �
�  مشاريع يىل�  ما وىڡ� �  القوانںى�

�  )16( االستثنائية الدورة خالل الشعب نواب لمجلس العامة الجلسة عليها صادقت الىى/
ها والىى/ fذات المجلس اعترى 

 : استعجالية صبغة

وع القانون   تاريخ المصادقة  الموضوع/الصنف  مرس/

وع قانون عدد  يتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا الgحكام الفصل 2015/26مرس�

  من الدستور 78
دارة   2015أوت  03  التنظيم العام لال<

وع قانون عدد  الgحكاميتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا  2015/27مرس�

  من الدستور 92الفصل 
دارة   2015أوت  03  التنظيم العام لال<

وع قانون عدد    2015متعلق بقانون المالية التكميىل� لسنة  2015/53مرس�
انية والمخططات � المرى�

  الّتنموية
  2015أوت  05

وع قانون عدد  يتعلق بالموافقة عىل وثيقة ضمان الدولة للقرض  2015/39مرس�

كة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك موضوع االتفاقية الم � رس� مة بںى� fرى

  "200 - 330االgجنبية القتناء طائرة من آربص"أ

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أوت  05

وع قانون عدد  يتعلق بالموافقة عىل وثيقة ضمان الدولة للقرض  2015/40مرس�

كة الخطوط التونسية  � رس� مة بںى� fومجمع من البنوك موضوع االتفاقية المرى

  "214 -  320االgجنبية القتناء طائرة من آربص " أ 

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أوت  05

وع قانون عدد  يتعلق بالموافقة عىل وثيقة ضمان الدولة للقرض  2015/41مرس�

كة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك  � رس� مة بںى� fموضوع االتفاقية المرى

  "200 -  330اء طائرة من آربص "أ االgجنبية القتن

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أوت  05
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وع قانون عدد  يتعلق بالموافقة عىل اتفاق التعاون الماىل� بعنوان  2015/24مرس�

� حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا االتحادية 2012سنة    بںى�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
  2015أوت  06

وع قانون عدد  مة بتونس  2015/34مرس� fيتعلق بالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى

 �
� للتنمية  2015مارس  17ىڡ�

� حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويىى/ بںى�

وع "الطريق الحزامية  � تمويل مرس�
 – X 20االقتصادية العربية للمساهمة ىڡ�

" �
�vالمقطع الثا  

المالية القروض والتعّهدات 

  للّدولة
 2015أوت  06

وع قانون عدد  سكان 2015/37مرس� يتعلق بتدعيم االgسس المالية لبنك اال<

كة التونسية للبنك   والرس�
 2015أوت  06  نشاط المؤسسات العمومية

وع قانون عدد   2015سبتمرىf  01  الّتجارة واالgسعار  يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واالgسعار 2013/48مرس�

وع المتعلق بالمنافع المخّولة لرؤساء الجمهورية بعد  2015/44القانون عدد مرس�

  انتهاء مهامهم
دارة  2015سبتمرىf  08  التنظيم العام لال<

وع قانون عدد   1985لسنة  16يتعلق بسحب أحكام القانون عدد  2015/47مرس�

 �
المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب عىل  1985مارس  8المؤرخ ىڡ�

� التأسيىس� أعض
  اء المجلس الوطىى�

لمانية fالرى �  2015سبتمرىf  08  القوانںى�

وع � و  بالتسجيليتعلق  2015/01قانون أساىس� عدد  مرس�
�vيداع القانو   اال<

 وحقوق العامة الحريات

نسان   اال<
09  f2015سبتمرى 

وع قانون عدد  يتعلق بالموافقة عىل اال<حالة لفائدة الدولة للقرض  2015/17مرس�

من قبل البنك المركزي التونىس� بالسوق المالية االgمريكية،  الرقاعي المصدر

� البنك المركزي  مة بںى� fتفاقات المرى بضمان من الوكالة االgمريكية للتنمية موضوع اال<

  التونىس� وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
 2015أكتوبر  01

وع قانون عدد  �يتعلق  2015/45مرس�
مة ىڡ� f6بالموافقة عىل اتفاقية القرض المرى 

� حكومة الجمهورية التونسية والبنك االسالمي للتنمية بشأن  2015افريل  بںى�

رت � اب بالوسط الريفي بوالية برى� ود بالماء الصالح للرس� � � الرى/ وع تحسںى�   تمويل مرس�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
 2015أكتوبر  01

وع قانون عدد  � 2015/46مرس�
مة ىڡ� fستصناع المرى يتعلق بالموافقة عىل اتفاقية اال<

� حكومة الجمهورية التونسية والبنك االسالمي للتنمية بشأن  2015افريل  6 بںى�

رت � اب بالوسط الريفي بوالية برى� ود بالماء الصالح للرس� � � الرى/ وع تحسںى�   تمويل مرس�

القروض والتعّهدات المالية 

  للّدولة
 2015أكتوبر  01
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	 المصادق عليهامواضيع  
 خالل الدورة االستثنائية مشاريع القوانںى

لمانية االgوىل، وتتضمن هذه البط fما يىل� بطاقات متعلقة بهذه المشاريع المصادق عليها من طرف الجلسة العامة خالل كامل الدورة الرى �
اقات وىڡ�

فيهم، إضافة إىل مسار مناقشتهم عىل مستوى اللجنة ثم معطيات متعلقة بإيداع المشاريع والجهة المبادرة بهم واللجنة المختصة للنظر 

ا التصويت عليهم برمتهم.  الجلسة العامة، وأخرى�



 



 



 



 































































































































































































على مستوى الجلسة العامة

1

1

جلسات عامة 1

03 أوت 2015   03 أوت 2015   

النقاش العام

 سالف القسنطيني

يوسف الجويني

بسمة الجبايل

حركة النهضة

اإلتحاد الوطني الحر

ع�د الدا�ي

غير المنتمين إلى كتل

2

حركة النهضة

غ� املنتم� إىل كتل

اإلتحاد الوطني الحر

جملة ساعات التأخ�03 س و 45د   جملة ساعات العمل03 س و 30د   

4
متدخلين
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� اال�داء  الرقا	�

عىل السلطة 

 التنفيذية
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يعي الّدور عىل الّشعب نّواب مجلس دور يقترص ال يعّية الّسلطة يمّثل أنّه بحكم الّترس�  عىل الّرقابة لممارسة متعّددة وسائل لديها فهي. الّترس�

A  المنشود الّتوازن تجسيد و أفعاله عىل مساءلته بهدف ذلك و عنها، الّصادرة القرارت عىل و الّتنفيذيّة الّسلطة Bالّسلط  بںى. 

B  أقر أنّه بما الّثانية الجمهوريّة دستور صلب الّدور هذا تكريس تّم 
Aسحبها أو مواصلتها و المجلس قبل من للحكومة الّثقة منح فصوله من عدد ىڡ 

B  مهاّمه من الجمهوريّة رئيس اعفاء امكانّية و الحكومة الOعضاء شفاهّية و كتابّية أسئلة تقديم و
Aللّدستور  واضح خرق صورة ىڡ. 

، تفصيلها و الّرقابة مهاّم  تحديد تّم  للمجلس، الّداخىلB  الّنظام عىل الّتصويت اثر  و الحكومة عمل عىل بالّرقابة متعّلق باب تكريس تّم  و أكرى�

،. الجمهوريّة لرئيس المخّصصة بالجلسة متعّلق باب Bلمانّية الّرقابة وسائل تحديد تّم  بالّتاىل  وهي استعمالها، آلّيات و الّتنفيذيّة الّسلطة عىل الرى\

 الّلوائح و االOسئلة و الحوار جلسات بالخصوص

A  إىل الّرقابة تنقسم المنطلق، هذا من Bالالّحقة الّرقابة و الّسابقة الّرقابة:  جزئںى. 

I. القبلّية الّرقابة : 

 .أعضاءها  الOحد أو للحكومة الّثقة لمنح الّتصويت عرى\  القبلّية الّرقابة تقام

B  لالجتماع المجلس مكتب المجلس رئيس يدعو عندما الّثقة منح قصد الّتصويت يقام
Aأجل ىڡ  A Bمطلب يحتوي الّذي الملّف  تلّقي تاريخ من يومںى 

 .أعضاءها  الOحد أو للحكومة الّثقة منح عىل الّتصويت قصد جلسة انعقاد

B  الّثقة منح عىل الّتصويت يتمّثل. العاّمة للجلسة تاريخ بتحديد اجتماعه خالل المكتب يتكّفل
Aعىل و الحكومة أعضاء جميع عىل وحيد تصويت ىڡ 

 .منها  عضو لكّل  المعهودة المهّمة

 الحكومة مواصلة عىل للّتصويت مطلوبة االOغلبّية هذه. لالOعضاء المطلقة االOغلبّية موافقة عىل الحصول يجب المجلس، ثقة عىل الحصول قصد

B  لنشاطاتها
Aثقته المجلس يجّدد لم وإن. الّتصويت من الّنوع هذا رئيسها طلب صورة ىڡ  B

Aهذا يعترى\  الحكومة، ىڡ  BخرىOمستقيال اال. 

B  االجراء نفس يّتبع
Aوزاري  تحوير صورة ىڡ. 

يعّية االنتخابات اثر االOوىل الحكومة تشكيل تّم  الّشعب، نّواب لمجلس االOوىل العاديّة الّدورة خالل  هذه تحّصلت. 2014 لسنة الرّئاسّية و الّترس�

B  الّتاريخ ذلك منذ نفسها تجد ولم 2015 فيفري 05 بتاريخ المجلس ثقة عىل الحكومة
Aصورة ىڡ  B

Aتطلب لم كما. وزاري  تحوير عىل الّتصويت تقتىص 

 .نشاطها  مواصلة حول الّثقة منح عىل تصويتا المجلس من أيضا الحكومة هذه
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II. البعديّة الّرقابة : 

 .الجمهوريّة رئاسة وكذلك الحكومي بالّنشاط تتعّلق فهي البعديّة، الّرقابة بخصوص

 B
Aعضاء يمكن بالحكومة، عالقتهم ىڡOلوم  لوائح توجيه إىل اضافة حوار جلسات يطلبوا أن أو شفاهّية، و كتابّية أسئلة يوّجهوا أن المجلس ال. 

 B
Aعضاء يمكن الجمهوريّة، برئيس عالقتهم ىڡOعفاء معللة بالئحة المبادرة المجلس ال wللدستور  الجسيم الخرق أجل من الجمهورية رئيس ال. 

 : الكتابّية اال�سئلة .1

 مجلس رئيس عرى\  الحكومة الOعضاء مخترصة بطريقة كتابّية أسئلة يوّجهوا أن المجلس من أعضاء عّدة أو لعضو يمكن الكتابّية، لالOسئلة بالّنسبة

  .الّشعب نّواب

B  الّسؤال بإحالة المجلس مكتب يتّكفل ة هذه تتكّفل .للحكومة الكتا}\ BخرىOالمجلس لرئيس االجابة بإحالة اال  B
Aة يتجاوز ال أجل ىڡ  تاريخ من أيّام العرس�

B  للعضو منها نسخة االجابة تلّقي اثر المجلس رئيس يسّلم .الّسؤال تلّقي
Aالرّسمي بالّرائد للحكومة المكتوبة االجابة و الّسؤال بنرس�  يأذن و المعىى 

  .الّشعب نّواب مجلس لمداوالت

لمانّية، الّدورة هذه خالل  .الّنواب قبل من الحكومة الOعضاء موّجهة رسالة أيّة هناك تكن لم الرى\

 : الّشفاهّية اال�سئلة .2

 ,الحكومة الOعضاء شفاهّية أسئلة توجيه عاّمة، جلسة خالل نائب، لكّل  يمكن الّشفاهّية، لالOسئلة بالّنسبة

B  الحكومة وعضو أسئلته موضوع يحتوي المجلس لرئيس مكتوبا اشعارا الّنائب يقّدم الغرض، لهذا ّ
 الحكومة اعالم يتّم  .االOسئلة له توّجه الىى�

 .العاّمة الجلسة نفس خالل الحكومة اجابة تقّدم .االOسئلة عىل لالwجابة المقّررة العاّمة الجلسة تاريخ إىل اضافة االOسئلة بموضوع

 :كالّتاىلB  تتوّزع و العاّمة الجلسات خالل شفاهي سؤال 11 طرح تّم  الّشعب، نّواب لمجلس االOوىل العاديّة الّدورة هذه خالل

  سئلة هذه من 6 طرح تّمOنّواب طرف من اال  A Bنّواب طرف من 2 و الّنهضة حركة لكتلة منتمںى  A B2 و الّديمقراطّية االجتماعّية للكتلة منتمںى 

A  غرىB  نّواب طرف من Bيّ  منتمںىOتونس نداء حركة لكتلة تنتمي نائبة طرف من وحيد سؤال و نيابّية كتلة ال. 

  سئلة هذه من 4 طرح تّمOعىل انتخابهم تّم  نّواب طرف من اال  B
 و سليانة دوائر من كّل  عىل سؤال و قفصة دائرة عىل 2 و صفاقس دائر}�

رت A Aتونس و باجة و بوزيد سيدي و برى. 
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  المناجم و الّطاقة و الّصناعة وزير عىل أسئلة 3 طرح تّم  A Bو الّرياضة و الّشباب وزراء من كّل  عىل سؤال و الّنقل وزير عىل و سؤالںى 

بية و الّصحة و الخارجّية الّشؤون ّ اث عىل المحافظة و الّثقافة و الرى� ّ  . العلمي البحث و العاىلB  الّتعليم و الرى�

 محسن محّمد الّنائب أنّ  إىل االشارة تجدر  B
A{طرح قد الّسودا  A Bسؤاال 11 مجموع من سؤالںى. 

 

 تقسيم اال�سئلة الشفاهية حسب الدوائر والكتل

 
,  الحكومة أعضاء  الشفاهية باال�سئلة المعنيںى-
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 : 2015 لسنة المتوّسطية اال�لعاب صفاقس الحتضان تونس ترّشح بخصوص  .أ 

 الّنائبة صاحبة

  الّسؤال
  النهضة حركة عن الدين، بدر كلثوم

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  والّرياضة الّشباب وزير ضياء، بن ماهر الّسيد

  2015 ماي 18  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 الوزير، بالسيد أرحب

 الوزير، سيدي

 االOلعاب صفاقس الحتضان ترشح بملف المتوسط االOبيض البحر الOلعاب الدولية للجنة تونس تقدمت لقد

شح هذا لقي وقد الجزائرية، وهران بينها من أخرى دول جانب إىل 2021 لسنة المتوسطية  من العديد دعم الرى�

B  والمجتمع الحكومية وغرىB  الحكومية الOطراف
A{مكانيات كل لحشد موجهة الدعوة وكانت المد wمن وجهويا وطنيا اال 

B  وهران منافسة رهان كسب أجل
Aكما المنافسة، من المغرب طنجة انسحاب بعد خاصة الموافقة عىل الحصول ىڡ 

 لدى االOولويات أبرز من يعد الذي التونىسB  للملف النجاح حظوظ أوفر ضمان لدعم بجدية العمل عىل التأكيد تم

 من وهران مع تنسيق امكانية وجود من يروج ما وقع عىل وأهلها شبابها صفاقس اال�ن وتعيش التونسية، الحكومة

اجع أجل شح هذا عن الرى�  .وهران لفائدة أخرى لمناسبة وارجائه الرى�

ام أكدتم المتوسط االOبيض البحر الOلعاب الدولية اللجنة وفد زيارة عند الوزير سيدي كنتم وقد A  الحكومة الرى�

ية المادية الضمانات كل بتوفرىB  التونسية ورية والبرس� Aالبحر ألعاب لتنظيم صفاقس ملف دعم أجل من الرص 

وع أشغال انطالق عرى\  يمر المنافسة رهان كسب أن ونرى 2021 لسنة المتوسط االOبيض  لهذه االOساىسB  المرس�

 المشاريع واطالق وخدماتية وسياحية وسكنية تجارية مشاريع وخلق بصفاقس الرياضية المدينة وهو االOلعاب

ى وع مثل المعطلة الكرى\ ورة " مرس� وع" طرى\ و ومرس�  يمكن الرياضية االwحداثات هذه مثل أن العلم مع الخفيف الميرى�

B  واسهامات أبعاد لها تكون أن
Aره ومقاومة والثقافة والسياحة التنمية دفع ىڡ wالرياضية، أبعادها مع بالتوازي اباال 

ف عىل الحصول عىل العمل أن ونعترى\  B  سيساهم االOلعاب هذه تنظيم رس�
Aوعن صفاقس عن التهميش رفع ىڡ 

 .لها  المجاورة الواليات

 Bالعملية الخطوات هي ما الوزير، سيدي إليكم وسؤاىل  B
B  بها قمتم الىى�

Aجاهزية أكرى�  صفاقس لجعل االتجاه هذا ىڡ 
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 وجودة واالستقرار التنمية مقومات كل وضمان الرياضية وغرىB  الرياضية باالOساس التحتية البنية مستوى عىل للحدث

 التحتية البنية وأن خاصة الرياضية التظاهرة هذه باحتضان وجدارتها تونس عن جيدة صورة لتقديم الحياة

 الفضاءات جودة هو المنافسة لحسم االOول المقياس أن العلم مع صفاقس حظوظ يهدد خطرا تمثل قد الرياضية

B  مبادرتكم مدى عن الوزير سيدي نسألكم كما ؟ والسياحية الرياضية
Aالتنسيق ىڡ  Bالديبلوماىس  B

Aالجانب هذا ىڡ 

  .وشكرا  والسالم

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 الشعب، نواب مجلس رئيس سيدي

 االOفاضل، الشعب مجلس نواب السادة

B  جميعا بكم مرحبا
Aبه ورحبت إال المجلس مكتب قبل من توجيهه طلب تلقيت أن بمجرد الذي السؤال هذا ىڡ 

B  تفكرىB  أي ودون برسعة
AنىىOالعمل بأن وجازما مطلقا ايمانا أؤمن ال  A Bالحكومة بںى  A Bعمل هو الشعب نواب مجلس وبںى 

B  مطلقا أتردد فلم وبالتاىلB  االOصل هو الشعب نواب لمجلس الرجوع وأن متكامل
Aالسؤال هذا عن الجواب قبول ىڡ 

B  ضمن يندرج وهذا  .الحكومي الفريق ضمن كعضو واجىى\

 B
Aمر واقع ىڡOمكان قدر سأحاول ولكن الجوانب متشعب السؤال اال wمداخلة خالل من الجوانب هذه بجميع ألم أن اال 

ل A B  والتوجهات االOفكار بعض تخرى�
A{والمعا  B

 .الموضوع هذا بخصوص الموقر مجلسكم جناب تنرىB  أن يمكن الىى�

B  المطلب هذا وكان" المتوسط  االOبيض البحر ألعاب تونس احتضان" بطلب تقدمت تونس أن أكيد
Aسنة غضون ىڡ 

 االOبيض البحر الOلعاب الدولية اللجنة تتفضل أن بعد االOولمبية الوطنية اللجنة طريق عن يكون أن وباعتبار 2013

B  مطلب تقديم تونس تولت التناظر باب فتح CIJM المتوسط
Aلعاب، لهذه احتضانها ىڡOاال  B

Aمر واقع وىڡOلهذا كان اال 

، أول أثر الملف B B  ايجا}\  أن بعد صفاقس بمدينة عامة بصفة الوضع لتقييم مواتية فرصة كان الOنه نظرا جدا ايجا}\

A  االتفاق تم Bولمبية الوطنية اللجنة بںىOلهذه المحتضنة هي صفاقس مدينة تكون أن عىل صفاقس وبلدية اال 

B  التنمية مظاهر وجود عىل التحتية البنية عىل للوقوف قيمة فرصة كانت وبالتاىلB  االOلعاب،
 من تجعل أن بإمكانها الىى�

ف، بهذا حظية صفاقس مدينة B  الرس�
Aمر واقع وىڡOمر كان االOأن المؤسف من باعتبار أوال المطلوبة التطلعات دون اال 

B  نجد
A{صفاقس مدينة وهي التونسية المدن ثا  B

Aوضع ىڡ  Bغرى  B
Aمرىص  Bذلك من أكرى�  أقول ال لىك. 

 الطيب ملعب وهو التحتية البنية مستوى عىل وزنه وله مهم وحيد ملعب بها صفاقس مدينة أن أقول أن فيكفي

ي Bاستيعابه طاقة يتجاوز ال والذي 1934 سنة إىل تأسيسه تاريخ يعود الذي المهرى  Bاليوم للجماهرى  B
Aأحسن ىڡ 

B  الحاالت
Aمتفرجا  10.000 الظروف أحسن وىڡ. 

 صفاقس مدينة أن أقول أن يكفي المرجوة، بالكيفية تكن لم السياحية والمطاعم والطرقات التنمية ناحية من حىى� 

B  أكرى�  أو fourchettes 3 سياحية مطاعم ثالثة من أكرى�  عىل تحتوي ال
Aالمطاعم يعىى  B

 أذكر أن يكفي أهمية، لها الىى�
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B نزل عىل تحتوي ال صفاقس مدينة أن أيضا
Aل يعىى A Aالرى B

 ال نزل فهي النوع هذا من تظاهرات تحتضن أن بإمكانها الىى�

B  صعبا كان الذي التقييم من وبالرغم ذلك من بالرغم ولكن للتقييم، فرصة كانت أنها قلت وبالتاىلB  الثالثة تتجاوز
Aىڡ 

رادة كانت أوله wالحكومة من رغبة هناك وكانت آنذاك متوفرة السياسية اال  B
 حكومة وهي الحكومة هذه سبقت الىى�

B  جمعة مهدي السيد
 احتضان أن أقول أن وينبغي االOلعاب، لهذه صفاقس احتضان عىل موافقتها أعطت الىى�

 والرياضة الشباب كوزير شخصيا وأنا ونحن سياسية ارادة هناك تكون وأن مجهودا يتطلب االOلعاب لهذه صفاقس

 واجب هذا الOن المستطاع قدر صفاقس بمدينة والرياضية واالOساسية التحتية بالبنية أنهض أن أحاول بأن متعهد

B  هذه الOن واجب فهذا تحتضنها، لم أم المتوسط االOبيض البحر ألعاب صفاقس احتضنت سواء
A{المدن أكرى\  ثا 

B  تكون أن المعقول غرىB  ومن ونسية الت
Aالوضعية هذه ىڡ  Bالعزم عاقدون وبالتاىل  B

Aورة عىل المقبلة السنوات ىڡ Aرص 

مكانيات ومد المدينة بهذه النهوض wامج اال ورية والرى\ Aالرص  Bصفاقس تكون لىك  B
Aالموجودين أهالينا تطلعات مستوى ىڡ 

 بأن الحكومة من منة وليست ذلك، بكل وحرية بإنجازات حريّة وهي ساكنا مليون من أكرى�  عددهم يناهز والذين بها

 أنه نقوله أن يمكن ما ولكن المستويات، جميع عىل بالعناية حرية قلت كما صفاقس الOن صفاقس مدينة إىل تتوجه

B  واالOساسية التحتية البنية تدعيم إىل سنسعى قلت كما فنحن أمر من يكون مهما
Aواليات وكسائر القادمة توجهاتنا ىڡ 

 .للغاية صعبة أوضاعا تعيش جميعها الOن الجمهورية

 العملية بأن تعلمون كلكم طبعا ؟ المطلب هذا نساند أن يمكن وكيف ؟ الوضع هذا مع نتعامل أن يمكن كيف

 تخوضها كما تونس تخوضها االنتخابات وهذه لها االستعداد من بد وال انتخابات هناك وأن باالOساس انتخابية

 ومهما ومهمة وقوية متينة عالقة دائما هي بالجزائر تونس عالقة فإن التنافس حجم كان ومهما الجزائر، الشقيقة

 ورغم فيه جدال ال أمر البعض بعضنا مع ووقوفنا البعض لبعضنا ومؤازرتنا حبنا ولكن نتنافس فنحن التنافس كان

B  ماي 15 يوم االنتخابية الحملة انطلقت قلت كما هذا كل
Aمنذ يعىى  A Bوهذا. اجتماع هناك سيكون صباحا وغدا يومںى 

مج  .السؤال هذا عن النظر بقطع مرى\

 بلدية رئيس أي صفاقس مدينة شيخ مع للهجرة، الدولة كاتب السيد مع االOولمبية الوطنية اللجنة مستوى عىل

B  للنظر صفاقس
Aشح هذا دعم ىڡ شح هذا لدعم جاهدين وسنسعى الرى�  والضمانات التصورات له قدمنا الذي الرى�

B  وحىى� 
Aالتقييم لجنة استقبل قد الجمهورية رئيس السيد كان السلطة هرم أعىل ىڡ  B

B  ستنظر الىى�
Aواستقبل الملفات ىڡ 

B  استقبلتها قد شخصيا وكنت اللجنة تلك الشعب نواب مجلس رئيس السيد أيضا
Aىڡ  B  عىل نحن أننا وقلت مكتىى\

 بكل سنفي الحكومة رئيس السيد مع بالتنسيق وهذا الحكومة مستوى وعىل والرياضة الشباب وزارة مستوى

اماتنا A B  الرى�
 بالوعد، فيه نفي أن سنحاول مضمن هو ما وكل موجود هو ما كل عىل المتعاقبة الحكومات قطعتها الىى�

B  نية أي هنا وليست فيه سنواصل وهذا
Aاجع ىڡ  الملف بهذا صفاقس تفوز الOن االOحقية وبالتاىلB  التنظيم، هذا عن الرى�

 B
Aيه التنافس اطار ىڡ A Aامنا مع طبعا الرى  .الجزائر للشقيقة احرى�
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B صفاقس مدينة
Aمر واقع ىڡOمن الملف لهذا ننظر أن بد ال اال ، A Bوىل الوجهة وجهتںىOوخاصة التحتية البنية لدعم اال 

وع وهو بصفاقس الرياضية المدينة  يشهد ولكنه سنوات منذ موجود مرس�

A  عديدة تعطيالت Bشح وبںى B  الذي المتوسط االOبيض البحر الOلعاب الرى�
Aالملف هذا جانب إىل الوقوف منا يقتىص 

شح هذا ومساندة  عملية صفاقس مدينة من رجال عليها وسهل وتنقلت بالزيارة بالتقييم المكلفة اللجنة قامت. الرى�

B  حىى�  مساندتنا مزيد أيضا منهم نطلب ونحن العهد هذا عىل وهم تنقلها
Aاللجنة ىڡ  B

 بالجولة القيام ستتوىل الىى�

 والتصويت وجنوبها المتوسط االOبيض البحر ضفة شمال دول وهي دولة 24 من ستتألف أنها باعتبار تونس خارج

شح هذا وسندعم وهران لفائدة أو صفاقس مدينة أي تونس لفائدة إما الحاسم سيكون الذي هو  اللجنة مع الرى�

B  الOن الخارجية وزارة مع بالتنسيق التونسية الديبلوماسية بحشد سواء االOولمبية الوطنية
Aمر واقع ىڡOمر هذا االOال اال 

 ووزارة دخل لها أيضا السياحة ووزارة الوزارات عديد مع متداخل أمر هو وإنما والرياضة الشباب وزارة فقط يهم

 جانب إىل وسنقف الملف هذا سندعم كلنا والرياضة، الشباب ووزارة الخارجية الشؤون ووزارة الصحة ووزارة النقل

 وقلت الظرف صعوبة رغم الOنه قلت كما حقيقة عنا يحجب أن يجب ال هذا وكل التنظيم بهذا صفاقس تفوز أن

B  بمدكم وقمت الوضع قيمنا أننا
Aمر بداية ىڡOأن أساس عىل ارادة هناك أن إال الظرف صعوبة برغم التقييم، بهذا اال 

اجع ولن موقفنا وهذا دعمها إىل وسنسعى االOلعاب هذه صفاقس تحتضن  .عنه نرى�

B  تصاغ ربما أخرى مواقف أو أخرى أشياء
Aعاقدة والرياضة الشباب ووزارة والرياضة الشباب وزير مستوى من أعىل ىڡ 

B  نمدكم أن ويكفي فيها الرياضية بالمنشآت تنهض أن وعىل بصفاقس التحتية بالبنية تنهض أن عىل اليوم العزم
Aىڡ 

B  االOرقام ببعض 2015 سنة
B  بيننا نقاش محل تكون أن يمكن الىى�

Aصفاقس والية زيارة سأتوىل وأنا أخرى مراحل ىڡ 

A  أو جوان 4 أو 3 يوم يمكن Bإن يومںى  Aمر اقتىصOمكان وعىل التحتية البنية عىل لالطالع موجودا وسأكون ذلك اال 

وع اقامة مكان قدر وسنحاول البلدية ومع الجهة رجال مع والOتواصل المرس� wأن يكفي ولكن الصعوبات تذليل اال 

انية هذه خالل من حىى�  عناية هناك أن نقول A Bساسية التحتية البنية لتطوير المرىO28 من أكرى�  هناك. بصفاقس واال 

وعا نجاز بصدد مرس� wمشاريع وهناك اال  B
Aوأخرى الدراسة طور ىڡ  B

Aوعا 11 وهناك العروض طلب طور ىڡ B  مرس�
Aطلب ىڡ 

B  مشاريع أيضا وهناك جارية أشغال فيها مشاريع فيها االOشغال
Aلهذه الجملية والقيمة االعتمادات تحويل طور ىڡ 

B  رغبة هناك وبالتاىلB  تونىسB  دينار مليون 18.5 من أكرى�  المشاريع
Aصفاقس مدينة تكون أن ىڡ  B

Aالمدينة هذه مستوى ىڡ 

B  أهميتها حيث من وإنما االقتصادي حجمها حيث من فقط ال
Aاالقتصاد ىڡ ، Bالتوجه هذا قلت كما وسنواصل التونىس 

مكان قدر سنحاول المقبلة السنوات ففي نفز لم أو بالتنظيم فزنا سواء wحيث من صفاقس جانب إىل نقف أن اال 

 مدينة لمثل وفرنا لو أنه جميعا تعلمون الOنكم والشبابية الرياضية المنشآت تطوير حيث ومن التحتية بنيتها

نجازات هذه مثل صفاقس wالوسط وحىى�  والوسط الجنوب واليات أو مدن سيشمل هذا فإن اال ، B  فكلها الغر}\

نجازات هذه بمثل ستتمتع wاال. 
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وع B  الضخمة المشاريع من يعترى\  الرياضية صفاقس مدينة مرس�
صد فإننا بالتنظيم فزنا لو تمويالت، تتطلب الىى� Aسرى 

B  سواء التمويالت عن وسنبحث التمويالت كل
Aاكة اطار ىڡ A  الرس� Bهذا هناك كان إن والخاص العام القطاع بںى 

وع B  ننجح بأن امكانيات فهناك ير لم إن وحىى�  الحقا المرس�
Aبالرغم ونقيمها وننشئها المدينة هذه مثل نحتضن أن ىڡ 

B  الدخول دون ولكن المعطلة، المشاريع من تعترى\  2008 سنة منذ المدينة هذه أن من
Aالملف هذا التفاصيل ىڡ 

وع هذا وسننجز الملف هذا تقدم عىل تعمل لجان وهناك التقدم بصدد  أو فزنا سواء االOسباب كانت مهما المرس�

B  ولكن نفز، لم
O{رجا  B

B  تنجح أن صفاقس لمدينة وحلمي وأمنيىى�
Aالحقا ننجح وأن الملف بهذا الفوز ىڡ  B

Aأو أربع ىڡ 

B  نراها وأن صفاقس تحتضن أن نجاح بعد سنوات خمس
Aنه الحدث هذا مستوى ىڡOهذا بمثل فزنا إذا حقيقة ال 

B  حقا وستكون التنمية حيث ومن التحتية بنيتها حيث من حىى�  ترتقي أن صفاقس فبإمكان التنظيم
Aمستوى ىڡ 

  .االستماع عىل لكم وشكرا بالجنوب أهالينا طموحات

تفاعل صاحبة 

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 الحتضان صفاقس ترشح ملف دعم عزمه من والرياضة الشباب وزير السيد قاله لما ارتياحي أسجل الرئيس، سيدي

 وفقط صفاقس، لمدينة التحتية بالبنية النهوض عىل عزم من أكده لما ارتياحنا نسجل كما المتوسطية، االOلعاب

B  المساهمة إىل المركزية والسلط الدولة ندعو نحن
Aىڡ  Bساسية البنية واعداد الالزمة التمويالت توفرىOوأساسا اال  B

Aىڡ 

وع مقدمتها B  الموجودة الرياضية المنشآت وصيانة الرياضية المدينة مرس�
Aهذه الحتضان جاهزة لتكون صفاقس ىڡ 

B  التظاهرة
Aلعاب حجم ىڡOشأنها من التظاهرات هذه لمثل صفاقس احتضان أن هنا نؤكد أن بد وال المتوسطية، اال 

A  المستثمرين أنظار جلب ومحل مركزا يجعلها أن Bجانب التونسيںىOوشكرا  واال.  

-  سفيان الّصحفيان اختطاف بخصوص  .ب OPالقطاري ونذير الشورا  -
 : ليبيا ىڡ,

 الّنائب صاحب

  الّسؤال
، إياد B

A{الديمقراطية االجتماعية الكتلة عن الدهما  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  الخارجية الشؤون وزير البكوش، الطيب الّسيد

  2015 ماي 19  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 الحكومة، وأعضاء الوزراء للسادة تحية

 الرئيس، سيدي
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، جميع ويعلم تعلمون كما A Bمختطفان تونسيان اثنان صحفيان اليوم هناك التونسيںى  B
Aسفيان: وهما  ليبيا الشقيقة ىڡ 

 B  .القطاري  ونذير الشورا}\

 B
Aوال ،2014 سبتمرى\  منذ تونسيان اثنان مختطفان اليوم لنا الوقائع، من ننطلق أن نريد السؤال، هذا توجيه إطار ىڡ 

هما، يعلم أحد Bوالحكومة السابقة الحكومة خالل من التونسية للدولة حقيقيا إخفاقا هناك أن نعترى\  ونحن مصرى 

 .الحالية

 وتخفق هذا يومنا إىل 2014 سبتمرى\  منذ التونسية الدولة تعجز أن يعقل فهل االOبعاد، من العديد له االwخفاق هذا

 B
Aتحديد ىڡ  Bرعاياها مصرى  A Bال؟ أم الحياة قيد عىل هما هل االثنںى 

B  تخفق ثم
Aاحتجازهما، مكان تحديد ىڡ  B

Aالجهة تحديد وىڡ  B
B  تفشل وطبعا بذلك، قامت الىى�

Aاتصاالت أية ربط ىڡ 

 .رساحهما  إطالق عىل العمل أجل من معهم، رسمية غرىB  أو رسمية

B  كاملة ضبابية هناك فاليوم دبلوماىسB  بعد له اثنان، بعدان له االwخفاق هذا
Aمع التونسية الدبلوماسية تعاطي ىڡ 

B  الملف  .ونذير سفيان ملف عىل تداعيات لها الضبابية وهذه الليىى\

 خالل من سواء الملف هذا مع المسؤولة الليبية الجهات تعاطي خالل من نالحظها الدبلوماىسB  االwخفاق هذا مالمح

B  أنه: بينها  من أمثلة سأذكر مسؤولة وغرىB  متضاربة ترصيحات
Aالداخلية وزير رصح ، 2014 نوفمرى\  04 ىڡ  B  السيد الليىى\

، الداخلية وزير مع لقاء بعد السنىكB  عمر Bتواجد مكان بتحديد قاموا أنهم: يقول جدو، بن لطفي السيد التونىس 

 A Bعمر السيد وقال الصحفيںى  Bرساحهما إطالق سيقع أنه السنىك  B
Aظرف ىڡ  A Bتقدير أقىص عىل أسبوعںى  A Bبعد فيما ويتبںى 

 .الترصيح هذا عىل تونىسB  دبلوماىسB  رد أي نر ولم الصحة من أساس أي هناك ليس الكالم هذا أن

B  ثم
Aالخارجية وزير رصح 2015 أفريل 09 ىڡ  B  بالقبض قامت إرهابية مجموعة هناك أن الدايري محمد السيد الليىى\

 .إليهما  الوصول يمكن ال وأنه عليهما

B  ثم
Aعالم وزير يؤكد 2015 فيفري 24 ىڡ wاال  B A  أن الليىى\ Bالتضارب هذا وإزاء الحياة قيد عىل الصحفيںى  B

Aالتعامل ىڡ 

A  الليبية الديبلوماسية والترصيحات Bوالمسؤولںى  A Bأي التونسية الدبلوماسية جهة من أي جهاتنا من نجد لم الليبيںى 

 .معهم  جدي تعامل

 وإهانة لتونس إهانة فيه كانت ونذير سفيان من كل وفاة عن أعلن الذي االOخرىB  الترصيح إىل بالنسبة أقول أن أريد

عالن دبلوماسية عالقات معها لنا دولة تقوم أن يعقل فهل التونسية للدبلوماسية wوفاة عن باال  A Bأن قبل تونسيںى 

عالم وسائل أن كما ؟ التونسية السلطات بإعالم تقوم wاال  B
B  الترصيح بعد اتصلت الىى�  فوجئت الخارجية بوزارة الليىى\

 .بذلك علم لديها ليس التونسية والحكومة الخارجية وزارة بأن

 أذكر أن أريد ال جمعية رئيس هناك لذلك، مثاال نعطي واضحة، سياسية رغبة إىل افتقر الملف مع التعاطي أن ثم

B  جانفي 15 يوم رصح ، باالOشخاص التشهرىB  ليست هنا غايتنا الOن االسم،
Aعالم وسائل ىڡ wأن التونسية اال  A Bالصحفيںى 
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B موجودين
Aمعتقل، ىڡ B

Aالليفي حي ىڡ 

 .حفرى�  خليفة السيد المتقاعد اللواء بقيادة دبابات 204 الفرقة إمرة تحت أنهما وأضاف ببنغازي،

 معرفة لها يتسىىA  حىى�  إليه استمعت أو الشخص هذا باستدعاء قامت قد التونسية السلطات أن هل أعرف أن أريد

B  المعلومات أن وهل ؟ مصادره
B  ذكرها الىى�

Aعالم وسائل ىڡ wاتصالنا عند حىى�  فاليوم ؟ خاطئة أم صحيحة اال 

 عىل نتحصل لم فإننا المفقودين بعائالت

 .إجابة أية

B  إخفاق أيضا هناك ثانيا
 منه جزء لتونس القومي االOمن وأن الحيوي فضاءنا تمثل ليبيا إن أقول أن وأريد استخبارا}�

B  ال هذا إخفاق، نقول عندما ولالOسف ليبيا، بأمن مرتبط
Aوال دبلوماسية، كفاءات لدينا ليست أنه يعىى  B

Aليست أنه يعىى 

رادة ولكن استخباراتية، كفاءات لدينا wالتونسية لالستخبارات وال التونسية للدبلوماسية ال توفر لم السياسية اال 

مكانيات wورية اال Aبدورها  تقوم حىى�  الرص. 

 هل أشهر، تسعة مرور وبعد أمريكيا الشخص هذا كان إذا العالمي؟ الوضع يتابع جميعكم هل:  أمثلة ونعطي

B  االOمريكية المخابرات ستعجز
Aالجهة أو مكانه تحديد ىڡ  B

 سواء ؟ هذا عن السكوت سيتم هل ؟ باختطافه قامت الىى�

A  عدم من جزء فيه المستوى، هذا عىل فشل هناك اليوم إيطاليا، أو فرنسيا الشخص هذا كان Bجهزة تمكںىOاال 

مكانيات من التونسية wورية اال Aبالجانب مرتبط أيضا جزء وفيه والتحري، واالستقصاء للبحث الرص  Bوالذي الدبلوماىس 

 .االOجنبية والدبلوماسية المخابرات أجهزة مع تعاملنا يهم

B  اليوم ننجح ال كيف
Aمعها نتعاون دول تعاون عىل الحصول ىڡ  B

Aرهاب مكافحة ىڡ wالمتحدة والواليات فرنسا مثل ؟ اال 

B  مصالح لها البلدان هذه فجميع الخليج، ودول وتركيا االOمريكية
Aتتحرك مخابرات مصالح أجهزة أيضا ولها ليبيا ىڡ  B

Aىڡ 

A  هم رعاياهم كان لو متأكدون ونحن ليبيا Bلنجحوا المختطفںى  B
Aالتعاون عن عجزنا اليوم نحن لكننا إليهم الوصول ىڡ 

 B
Aالمجال هذا ىڡ. 

 سيادة عىل ندافع أن هو وكشعب وكحكومة كمجلس اليوم دورنا لكن التوبيخ وال التقريع ليس اليوم المطروح إن

B  التونسية الديبلوماسية وعىل تونس هيبة وعىل تونس
B  تكون أن يجب الىى�

Aهذه مثل تتكرر ال حىى�  المستوى، ىڡ 

، الملف مع التونىسB  بالتعاطي يتعلق المسألة من جزء هناك واليوم االwخفاقات، B  احتجاز البارحة الحظنا الليىى\

A  من مجموعة Bالتونسيںى  B
Aالملف هذا حول حقيقيا مشكال أيضا يطرح مّما ليبيا ىڡ. 

ة، نقطة Bة تتعلق ال الخارجية، الشؤون وزير السيد إىل بها أتوجه أن أريد أخرى  منه ننتظر كنا ولكن بالموضوع، مبارس�

B  للمعهد سابق كرئيس نسان لحقوق العر}\ wوواضحة عالية كلمته تكون أن اال  B
Aالجائرة المحاكمات إدانة ىڡ  B

Aمرص ىڡ 

عدامات wواال  B
Aوشكرا  سياسية محاكمات ىڡ.  



 

259 
 

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، السيد

ات Aالشعب، نواب والسادة السيدات حرص 

 عليكم، السالم

م النائب السيد سؤال إىل بإمعان استمعت B  أوضح أن وأود المحرى�
Aالتونسية الدبلوماسية موقف الشأن هذا ىڡ  B

Aىڡ 

B  الشائكة القضية هذه
B  بدأت إذ أشهر الثمانية اال�ن تجاوزت والىى�

Aالماضية السنة من سبتمرى\  أول ىڡ. 

 القضية، مالبسات باختصار أوال،

B  التونسية السلطة به قامت الذي ما ثانيا،
A؟ السابقة الحكومة ىڡ 

 ؟ الحالية التونسية السلطة فعلت ماذا ثالثا،

 ذلك؟ أمكن إن تحّل  أن يمكن وكيف القضية هذه بآفاق وأختم

عالم وسائل تداولت الماضية السنة من سبتمرى\  04 يوم wاعتقال خرى\  اال  A Bالصحفيںى  A Bحراسة قوات قبل من التونسيںى 

يقة بجهة النفطية المنشآت قية المنطقة إىل أكرى�  تنتمي وهي أجدابيا مدينة قرب الرى\  نفوذ منطقة من قريبة أي الرس�

قية، الحكومة م النائب السيد إىل واستمعت الرس� B  لدولة وجود ال دولة، هناك ليست دولة، عن يتحدث المحرى�
Aىڡ 

B  أيضا وبرلمان حكومة وتوجد وبرلمان، حكومة هي ليبيا،
Aقية طرابلس ىڡ ف الرس� B  دوليا، بها معرى�

Aطرابلس ىڡ  Bغرى 

ف B  حىى�  وخالف خالف بينهما دوليا، بها معرى�
Aوكذلك الدستور تأويل ىڡ  B

Aلنا دخل ال القانون، تأويل ىڡ  B
Aال نحن هذا، ىڡ 

B  ندخل
Aمور نقيم ولكن فيها، نتدخل وال الخالفات ىڡOء كل قبل تونس مصلحة تكمن أين وننظر بموضوعية اال B

 .ىس�

B  يسجل ما
Aقناة قبل من وتحفظ تكتم يوجد أنه هذا ىڡ First TV  B

 قناة وهي التونسيان، الصحفيان بها يعمل الىى�

، مديرها فرنسية، Bمتخصصة وهي تونىس  B
AىڡLes grandes enquêtes ، ء أو B

 عىل التدريب أو القبيل هذا من ىس�

 السلطة أن رغم ليبيا، إىل بإرسالهما التونسية السلطات تعلم لم القناة هذه فيها، ويعمالن التلفزي البحث

B  ليبيا إىل الذهاب من حّذرت الخارجية ووزارة التونسية
Aة تلك ىڡ  منها التونسيون الدبلوماسيون سحب أن وبعد الفرى�

B  سياىسB  ديبلوماىسB  أو قنصىلB  تمثيل وجود وبدون السلط إعالم دون ليبيا إىل القناة أرسلتهما إذن، أمنية، الOسباب
Aىڡ 

قا عامة بصفة ليبيا B  الملف لمتابعة تحرك أو رسمي دور يسجل ولم وغربا رس�
Aيام ىڡOوىل  االOاال. 

B  محىلB  عون توىل سبتمرى\  06 يوم
Aالصلة ربط شخصية بمبادرة دبلوماسيا، ليس ببنغازي، التونسية القنصلية ىڡ 

، بسفيان B B " بوك  الفايس" عىل صفحته عرى\  الشورا}\
Aىڡ  A Bعليه وردّ  مناسبتںى  B B  مهمته يواصل وسوف بخرىB  أنه الشورا}\

Aىڡ 

B  المهمة ليبيا،
 .أجلها  من جاء الىى�

 محرصA  تحرير تّم : كان الجواب القضائية، والسلط النفطية االOمنية بالجهة المذكور العون اتصل سبتمرى\  8 يوم

A  ضد Bالصحفيںى  A Bبأجدابيا  العمومية النيابة أي بأجدابيا، النيابة عىل وعرضهما التونسيںى. 

فراج تم wعنهما اال  B
Aواتصل عائلتيهما، مع وتواصال الجواب يوم أي اليوم، ذات ىڡ  B B  بالقناة الشورا}\

 تطلعنا لم الىى�
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 يواصل أنه لهم وأكد ومسجل، موجود كله هذا وبأصدقائه، عائلته بأفراد واتصل االتصال، فحوى عىل اليوم إىل

B  مهمته
Aيقاف رغم ليبيا ىڡ wة  ذلك بعد أخبارهما وانقطعت سبق، الذي اال  .مبارس�

B  االOوىل المالحظة
Aبالمهمة القناة قبل من السلط إعالم يتم لم – قلت كما – هذا، ىڡ. 

A  ونقابة العائالت اتصلت ذلك إثر ثانيا Bالمعنية والقناة الصحفيںى First TV ول بالخارجيةO10 و 09 يومي مرة، ال 

 .القضية مالبسات هي هذه 2014 سبتمرى\ 

 بوزير الحامدي المنجي السيد السابق الوزير السيد اتصل ؟ الوقت ذلك منذ التونسية السلطة فعلت ماذا اال�ن

A  تضم أزمة خلية تكوين وتم السنىكB  عمر السابق الداخلية Bفائدة وال ـ آخره إىل والعدل الخارجية وزارة عن ممثلںى 

B  الدخول من
Aالغريب ولكن ـ التفاصيل ىڡ  B

Aمر ىڡOيك يقع لم أنه اال A  والقنصل السفرىB  ترس� Bالتونسيںى  B
Aأول وكان ليبيا ىڡ 

 ماذا. عنهما  خرى\  أي وغياب االعتقال بداية من شهر من أكرى�  بعد أي 2014 أكتوبر 10 يوم الخلية لهذه اجتماع

 ؟ نستنتج

B  االOخرى الوزارات ممثلو أوال
Aاالختصاص أهل من ليسوا الخلية هذه ىڡ  B

Aجرام قضايا ىڡwرهاب وقضايا اال wهم اال 

B  المحارصA  حسب وحضورهم موظفون
ء القضية يفيد ال عليها اطلعت الىى� B

B  يتمثل وحضورهم بىس�
Aتسجيل ىڡ 

B  إضافة أية يقدموا ولم الخارجية الشؤون وزارة طريق عن الواردة االOخبار إىل واالستماع الحضور
Aالملف ىڡ. 

يك يتم لم ثانية مالحظة B  مختص أي ترس�
Aرهاب جرائم ىڡ wاال  B

Aىڡ  A Bيوجد حںى  B
Aمختصون تونس ىڡ  B

Aرهاب جرائم ىڡ wال اال 

B  الجهاز من
AمىىOالجهاز من وال اال  B

O{القضا. 

 B
Aبعد أي 2015 جانفي ىڡ  B

Aتحقيقي بحث فتح التونسية العمومية النيابة تولت أشهر خمسة مىص  B
Aوهناك الموضوع ىڡ 

 Bفادح تأخرى  B
Aإجراء ىڡ  Bهواتف الهواتف، عىل الالزمة الفنية التساخرى  A Bبوك  الفايس" وصفحات الصحفيںى " A Bللصحفيںى 

ا عتم الكبرىB  التأخرىB  هذا الحال وبطبيعة بالموضوع صلة له من كل إىل واالستماع كذلك Bنه الحقيقة عىل كثرىOكان ال 

مكان wيستعملها ومن ؟ الهواتف هذه توجد أين معرفة باال  B
Aيسمى ما كذلك" بوك  الفايس" وصفحات ن؟ مكا أي وىڡ 

ء يصدر االOول اليوم من ، La traçabilitéاالOثر بتتبع B
 االOوىل الصورة نرس�  من ؟ كتب من صدر؟ أين من تتبعه يقع ىس�

B  بعد هذا وقع إذا ؟ تداولها وقع وكيف ؟
Aاال�ثار  غابت أشهر، خمسة مىص. 

B  قتلهما عن االOخبار صدرت إذن
Aة تلك ىڡ ت الفرى� مكان كان فيها، مشكوك صور ونرس� wذوي إىل التوجه وقع لو باال 

B  االختصاص
Aمكن تونس ىڡOمعرفة ال  Bالحقيقة من الكثرى  B

Aة  تلك ىڡ  .الفرى�

B  السبب
Aيك عدم هو الفادح النقص هذا ىڡ  يتصل لم أنها لنا أكدت إطالقا، التونسية لالتصاالت الفنية الوكالة ترس�

B  محورية هي بينما أحد أي بها
Aواختطاف قرصي اختفاء البداية من سابق تحقيقي ملف وغياب القضية هذه مثل ىڡ 

B  ملف ويفتح
O{الحالية الحكومة مجيء قبل موجودا كان ما حصيلة هذا يقع، لم ما هذا حاال، قضا. 

 المستوى عىل الحالية التونسية والحكومة الخارجية وزارة تحركت ؟ الخارجية ووزارة الحالية الحكومة فعلت ماذا
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 Bالمستوى وعىل الديبلوماىس B
O{المستوى عىل. القضا  Bالتمثيل فتح بإعادة بادرنا الديبلوماىس  Bقا غربا القنصىل  ورس�

وري الOنه Aتمثيل لنا يكون أن دون الدقة هذه وبمثل القبيل هذا من ملف متابعة يمكن وال رص  Bعىل ديبلوماىس  A Bعںى 

 التمثيل عىل سابقا االعتماد وقع بينما المكان

 Bالديبلوماىس  B B  الليىى\
Aبالحاجة يفي ال وهذا تونس ىڡ. 

 B
Aبالقنصل طرابلس حكومة رحبت المجال، هذا وىڡ  Bف الحكومة منا طلبت بينما بتأمينه، ووعدت التونىس  بها المعرى�

عيا B  رس�
Aنها القنصل، إرسال بعدم البيضاء ىڡOال  Bعىل قادرة غرى  A Bاليوم  إىل وحياته سالمته تأمںى. 

عالم إىل تحتاج ال الشائكة القضايا هذه مثل إعالمية، ضجة بدون االتصاالت بتكثيف قمنا wالفعل إىل تحتاج وإنما اال 

ى الصامت والفعل Aما وسرى  Aعىل يبعث وبعضها مرعب، بعضها متناقضة، أخبارا االتصاالت أعطتنا ؟ ذلك معىى 

B  الحياة قيد عىل أنهما تفاؤل، هو ما أذكر أن أفضل لكن المرعب، هو ما لكم أقول ولن التفاؤل
Aما  مكان ىڡ. 

م النائب ذكره وما السلطة نفس من أطراف ومن المصادر نفس من متناقضة االOخبار إذن  عندما صحيح المحرى�

 .يحدث لم ما وهو ديسمرى\  شهر نهاية قبل أي يوما عرس�  خمسة بعد رساحهما إطالق سيقع وزير يقول

 أن نريد وال ما سلطة مع نتعامل لكننا االOساس هذا عىل معها نتعامل حىى�  دولة تمثل سلطة إزاء لسنا نحن إذن

ء نصفها B
B  ما حد إىل تتحكم سلطة هي بىس�

Aاب من جغرافية منطقة ىڡ B  الرى�  .الليىى\

B  هو بمن اتصلنا
Aهو وبمن الحكومة ىڡ  B

Aلمان ىڡ B  هو وبمن الرى\
Aالمجتمع ىڡ  B

A{المد  Bالتونىس  B  عالقاتنا بحكم والليىى\

ها الحقوقية Bطراف بهذا وأقصد للتعاون، قبل من بهم االتصال يقع لم أنه جميعا أكدوا وغرىOاالستخباراتية اال 

يطالية وال االOمريكية وال الفرنسية وال المرصية وال االOجنبية واالOطراف wها وال اال Bالعالقات بحكم تفيد أن يمكن مما غرى 

 .المختلفة

كاء الOننا المساعدة منهم وطلبنا جميعا معهم وتحدثنا السفراء هؤالء دعونا ذلك بعد B  رس�
Aرهاب مقاومة ىڡ wوهي اال 

B  نساهم أن منا تريدون كنتم إذا منة ليست
Aرهاب مقاومة ىڡ wبيننا تعاون هناك يكون أن فيجب اال  B

Aالمجال هذا ىڡ 

ا معرفة يمكن أنه نعرف ونحن بالمعلومات، تمدونا وأن Bالـ طريق عن الحقائق من كثرى Satellite أي يمر ال الذي 

ء B
 برا أو جوا أو بحرا القبيل هذا من وعمليات اغتيال أو اختطاف عملية أية إذن تصويرها، يقع أن دون نملة وال ىس�

ء، إىل الوصول يمكن B
 أحد ىلB  قاله ما وهو هذا، يحتاج لكن ىس�

B  االOخبار تكون أن نريد السفراء
B  بها نمدكم الىى�

Aالثقة تكون وأن آمنة المجال هذا ىڡ  B
Aترسيبها  عدم ىڡ. 

 .كامال استغالال استغالله نحاول ونحن حقيقي استعداد اال�ن يوجد إذن،

 B
Aالمستوى ىڡ  B

O{تكثيف هناك القضا  B
Aمع التعاون ىڡ  B

Aالجهة إىل التحول له سهلنا وقد بالملف المتعهد التحقيق قاىص 

قية، ى صعوبة ووجد الرس� ا، تعاونا يجد ولم كرى\ Bولكن كبرى  B
Aمساءلة من تمكن النهاية ىڡ  A Bرهابيںى wكما الشاهدين أو اال 

عدام حكم تنفيذ أو قتل شاهدا أنهما يقوالن اللذين سماهما wوقع قد وأنه ،"الدواعش " من قيل ما حسب وهم اال 
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B الدفن
Aالجيش وأن" داعشية ميليشيات" سيطرة تحت اال�ن هي مزرعة ىڡ  B B الليىى\

ىڡ� جاع هجوم لشنّ  يستعد الرس�  السرى�

B  يقع قد ذلك وأن لنا قيل ما وهذا الجثث استخراج من يتمكن حىى�  المنطقة
Aأسبوع من أكرى�  مر وقد أسبوع ظرف ىڡ 

ء يحدث ولم B
 .القبيل هذا من بعد ىس�

B  نوعي بتطوير قمنا هذا كل إىل باالwضافة إذن
Aزمة خلية ىڡOاال  B

 التطرف لمكافحة الوطنية اللجنة من ا جزء أصبحت الىى�

رهاب wواال  B
 اللجنة هذه ويرأس الدولة، رئيس برئاسة بتونس، القومي لالOمن االOعىل المجلس من بقرار أنشئت الىى�

رهاب والتطرف العنف مقاومة أن باعتبار الخارجية الشؤون بوزارة تلتئم وهي الخارجية الشؤون وزير wهي واال 

 الOن بامتياز سياسية ولكنها كذلك عسكرية هي كذلك، أمنية هي أمنية، مسؤولية تكون أن قبل ديبلوماسية مسؤولية

رهاب لمقاومة دولية بعالقات يتعلق االOمر wاال. 

B  مسؤولية لنا فإن لهذا
Aبانتظام تجتمع اللجنة وهذه هذا، ىڡ  B

Aليست خطة، تعد وهي الخارجية، الشؤون وزارة ىڡ 

B  هي
رهاب ستقاوم الىى� wوطنية خطة تعد لكنها بذلك، المعنية القوى توجد وال ميدانيا اال  B

Aتمثل الشأن هذا ىڡ 

اتيجية رهاب العنف لمقاومة اسرى� wواال  B
Aطراف مختلف مع بتعاون تونس ىڡOالمعنية اال. 

B  عملها هلِلَا بحول تنهي وسوف بانتظام تعمل اللجنة هذه
Aالعليا الهيئة إىل أعمالها نتائج وتقدم الصائفة هذه ىڡ 

B  التونسية الديبلوماسية للبعثات السنوية الوطنية الدورة انعقاد بمناسبة وأيضا القومي لالOمن
Aالقادمة الصائفة ىڡ. 

B  واللجنة العمل هذا مثل عىل تنكب اللجنة هذه
 الخاصة االOزمة خلية اال�ن، عنها متفرعة وهي أزمة، كخلية تهتم الىى�

 A Bرهاب العنف لمقاومة كاملة منظومة من ا جزء أصبحت بالصحفيںى wواال. 

B  العدل وزارة عن صدر ما أن هو اال�ن إليه وصلنا ما
Aقية الحكومة ىڡ  القضية رفعنا الOننا صدر عفوا، يصدر لم الرس�

نا الدوىلB  المستوى إىل B  هو بدونه أو بالقتل االختطاف عملية أن واعترى\
Aجميع عليها تنطبق جريمة يعترى\  ذاته حد ىڡ 

B  القضاء عجز وإذا الدولية االتفاقيات B  التعاون بحكم منه مطلوب هو ما تنفيذ عن الليىى\
O{القضا  A Bوليبيا تونس بںى 

B  خطتنا هي وهذه الدولية، الجنايات محكمة إىل القضية ترفع أن يمكن فإنه
Aذلك ىڡ. 

B  مجراها تأخذ أن من بد ال إذن
Aهو يهمنا الذي الجرائم، هذه مثل عن السكوت يمكن ال و المستويات هذه جميع ىڡ 

 عملية اسم عليها وأطلقوا القتل عملية شاهدوا شهود عن قيل ما نأخذ ال نحن كانت، مهما الحقيقة إىل الوصول

A  عىل" الدواعش " قبل من الحد تطبيق Bهذا نعترى\  أن يمكننا ال نحن. تجري  كيف نعرف محاكمة بعد التونسيںى 

B  بحقنا دائما ونحتفظ فعال، تّم  قد هذا أن عىل الدليل يقم لم ما حقيقة الكالم
Aوحقنا المتابعة، ىڡ  B

Aإىل الوصول ىڡ 

 .الحقيقة

 مأخذ ذاك وال هذا ال نأخذ لن لكننا الحياة قيد عىل أنهما تؤكد أيضا أخبار لدينا اليوم حد إىل وأقول اليوم حد إىل

 عند ويقع الحياة قيد عىل أنهما الحقيقة تكون أن ونأمل كانت مهما الحقيقة إىل الوصول هو وهمنا المطلق الجد

ء نرصح أن نريد وال التفاوض ذلك B
B  تتحكم واحدة سلطة توجد ال الOنه حياتهما يهدد قد ذلك الOن دقيق بىس�

Aىڡ 
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لمان منها متعددة أطراف فهناك القضية ة نفس عىل جميعا وليست والجيش الحكومة ومنها الرى\ Bحيث من الوترى 

 .االنسجام 

 يجب بما إال نرصح فال الحذر من الكثرىB  توخي يجب. On marche sur des œufsبالفرنسية يقال كما إذن فنحن

ا نرصح أن نشأ ولم للعائلة بأشياء رصحنا وقد به الترصيح Bعالم كثرى wن ولكن فيه نقص وال لالOعالم ال wطبيعته من اال 

شهار وإىل" السكوب " إىل يميل wعالمي اال wء وهذا اال B
ء كل نعطي أن يمكن ال لذلك طبيعي ىس� B

عالم ىس� wمهما لال 

B  انتقدونا
Aذلك ىڡ. 

B  االOجنبية االOطراف مع يوميا اتصاالتنا سنواصل إذن
 مع اتصاالتنا أيضا نواصل وسوف بالموضوع عالقة أد}A  لها الىى�

B  هو من ويوجد جميعا الليبية االOطراف
Aق ىڡ B  هو من وحىى�  الرس�

Aوتوجد موجودة القنوات أن إذ أيضا طرابلس ىڡ 

ها كلمتها لها عربية أطراف Bالشهر هذا نهاية قبل الحقيقة إىل نصل أن نأمل مستمر، باتصال ونحن وعالقاتها، وتأثرى 

ء نعد وال نأمل وأقول كانت، مهما B
B  أمريىكB  سفرىB  بهذا، أهينت قد التونسية الدولة أن أظن وال بىس�

Aليبيا، ىڡ  B
Aىڡ 

B  دولة أعظم يمثل وهو به، وعبث وجرّ  قتل بنغازي
Aنبالغ ال إذن العالم، ىڡ  B

Aهذا  ىڡ. 

A  متعددة أطراف مع ولكن دولة، مع ال نتعامل نحن Bق وسلطة الغرب سلطة وبںى  ال عديدة ميليشيات توجد الرس�

 عالقات به تربطنا الذي طرابلس حكم مع ذلك من نخجل وال الجيدة أقول عالقاتنا، رغم أنه ورأيت تحىص،

A  متبادلة مصلحة Bبںى  A Bمن %80 أن بحكم أخرى جهة من أكرى�  الشعبںى  A Bموجودون التونسيںى  B
Aوأن المنطقة هذه ىڡ 

B  المعابر
ء وكل والسلع االOشخاص منها يمرّ  الىى� B

B  موجودة هي ىس�
Aويلومنا إذن نتعامل ال كيف المنطقة، هذه ىڡ 

B  ما مسؤولية له أو يحتجز الذي هو اال�خر الطرف ؟ اال�خر الطرف مع عالقاتنا أفسدنا أننا عىل البعض
Aاحتجاز ىڡ 

 A Bالصحفيںى. 

B  بالسهولة ليست القضية إذن،
 تخفق، لم أو أخفقت التونسية الديبلوماسية إن نقول حىى�  نتصورها الىى�

 لكن تظهر، ال وقد تظهر قد النتائج ولكن ذلك، لكم أؤكد االOكمل، الوجه عىل بواجبها قامت التونسية الديبلوماسية

 .منا  وعد فهذا كانت، مهما إليها نصل حىى�  الحقيقة متابعة عن ننفك لن نحن

B  الطرف حىى�  أنه اال�ن ورأيتم متواصل عمل هو العمل هذا إذن،
Aقنصل ولنا بثقة معه نتعامل الذي طرابلس ىڡ 

B  الميليشيات بعض أن هناك
Aالسبت يوم منذ ذلك عن نتحدث أن يمكن وال بادرت قد ليبيا فجر ىڡ  B

Aعن الماىص 

A  إيقاف Bات، التونسيںى ات أقول بالعرس�  العائالت من اتصلوا من عىل اعتمدنا وإذا جدا متفاوتة االOرقام الOن بالعرس�

 .ونيفا  60 حواىلB  فإنهم هناك بقنصليتنا

ات هم أقل أو مائة من أكرى�  إذن، ات بل بالمئات وليسوا بالعرس� O  وال كارثة أيضا وهذه بالعرس�  كانت فإذا بخرىB  تنىى\

B  ميليشيات توجد
Aالموجودة للسلطة رسمي كجيش ليبيا فجر سلطة عن خارجة ليبيا فجر ىڡ  B

Aشأن فهذا طرابلس ىڡ 

اجع ولكن فيها نتدخل ال ونحن تونس شأن وليس السلطة هذه Aما إذا مواقفنا سرى  A Bمبادرات من به قمنا ما أن تبںى 
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B وال لال�مال مخّيبا كان
Aمع دائما سنتعامل إنما ذاك أو هذا نقاطع سوف أننا هذا يعىى  A Bمع ال سلطتںى  A Bمع وال دولتںى 

B  الملف صعوبة إذن وهذه مفقودة الOنها واحدة دولة  .الليىى\

B  كما
A{المساء هذا جميعا إطالقهم سيقع بأنه وعد جاء  B

Aال اتصاالت ولنا االتصال وسنواصل بالوعود أثق ال لكنىى 

عالن أستطيع wالليلة هذه مساء عنها اال  B
Aى الغد إىل هنا ومن الغرض هذا ىڡ Aحداث مع وسنتعامل وسرىOومع اال 

A  ومع االOشخاص Bوكرامة تونس مصلحة هو إلينا بالنسبة المهم إجراء، وإجراء، خطوة، خطوة، حسب المسؤولںى 

 A Bوسالمتهم  التونسيںى. 

 لهم نقول مواقفنا بعض عىل تؤاخذنا قد العربية غرىB  أو العربية االOطراف بعض كانت إذا أنه هنا أؤكد أن وأريد

قا ال طرف الOي ذيال نكون ولن سيادي قرار وقرارنا السيادة أصحاب نحن B  غربا وال رس�
Aقراراتنا ىڡ  B

 فيها نراعي الىى�

ء كل قبل تونس وشعب تونس مصلحة B
  .عليكم  والسالم ىس�

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

B  المعطيات عىل الخارجية الشؤون وزير السيد أشكر أن أود
B  ولكن قدمها، الىى�

Aأقول أن أريد التعقيب، هذا إطار ىڡ 

ف جهة فمن الوزير، السيد لسان عىل جاء فيما التناقض من نوع وقع إنه  من كبرىB  بعدد الوزير السيد يعرى�

 تأخرىB  وقع وأنه االختصاص ذوي غرىB  من مكونة كانت وأنها يجب كما تشتغل لم االOزمة خلية أن منها االwخالالت،

يك عدم إىل إضافة الحقيقة، عىل تعتيم إىل أّدى فادح نت " الفنية الوكالة ترس� اف هذا ،"لالOنرى�  من بإخالالت اعرى�

B  نرى ونحن وجه أكمل عىل بواجبها قامت الديبلوماسية بأن بقوله الوزير السيد لينتهي جهة
Aتناقضا  هذا ىڡ. 

 بعد حدث لما العودة يجب أنه هنا أقول أن فأريد الوزير السيد به تقدم الذي االOمريىكB  المثال يخص فيما أما

B  االOمريىكB  السفرىB  سحل
Aالكونغرس أن أقول أن أريد بنغازي، ىڡ  BمريىكOتم استماع، وجلسات تحقيق لجنة فتح اال 

 المركزية، المخابرات وكالة مدير إىل فيها االستماع وتم ،"كلينتون  هيالري" آنذاك الخارجية، وزيرة إىل فيها االستماع

 تتوقف لم المسألة أن بمعىىA  عملية، نتائج وإىل توصيات وإىل مسؤوليات تحديد إىل أفضت الجلسات هذه وأن

B  حىى�  يقع وهذا ،"غالب  هلِلَا" عند
Aيتحمل من وبتحديد المسؤولية بتحديد تقوم الدول أكرى\  إن بل الدول، أكرى\  ىڡ 

 .ذلك يتكرر ال حىى�  المسار وبإصالح المسؤولية

 هذه تتكرر أال أجل من أيضا ولكن ونذير، سفيان اختفاء حول الحقيقة أجل من الموضوع هذا نطرح اليوم نحن

B  االwخالالت
Aالمستقبل ىڡ. 

B  والدفاع االOمن لجنة أدعو هنا ومن
Aالنظام به يسمح مثلما فإننا وإال بالموضوع، تتكفل أن المجلس ىڡ ، Bالداخىل 

B  برلمانية تحقيق لجنة لتكوين سنسعى
Aوشكرا  الموضوع هذا ىڡ.  
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-  الّنقص بخصوص  .ج
-  االختصاص أطباء ىڡ,

 : بالّصحة المتعّلق المجتمعي والحوار الجهات ىڡ,

 صاحب الّنائب

  الّسؤال
 Bالنهضة حركة عن اللزام، بشرى  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  الصحة وزير العايدي، سعيد السيد

  2015 جوان 10  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الوزراء، السادة

 الكرام، الضيوف السادة

 النواب، والسيدات السادة

 : الدستور من 38 الفصل

مكانيات وتوفر مواطن لكل الصحية والرعاية الوقاية الدولة وتضمن إنسان، لكل حق الصحة wورية اال Aلضمان الرص 

 .الصحية الخدمات وجودة السالمة

B  العالج الدولة تضمن
A{الحق وتضمن المحدود، الدخل ولذوي السند لفاقدي المجا  B

Aما طبق االجتماعية التغطية ىڡ 

 .القانون ينظمه

B  الصحي الواقع حقيقة
Aة فوارق هناك وأن العزيزة جمهوريتنا ىڡ Bكبرى  A Bالصحة لمنظمة تقرير ولدينا الجهات بںى 

B  أن وتقول ، 2014 سنة إىل 2010 سنة منذ أنجز الذي الصحي الوضع حول العالمية
Aطبيب هناك 2007 سنة ىڡ 

B  مواطنا 855لـ مختص
Aمواطنا 8980لـ مختص وطبيب العاصمة تونس ىڡ  B

Aوالية وخاصة الداخلية المناطق ىڡ 

 .القرصين

B  2011 لسنة الصحية والخارطة
B  االختصاص أطباء مجموع الصحة وزارة بها قامت الىى�

Aالعام، القطاع ىڡ  B
Aوالية ىڡ 

B  ونحن رسالة علينا ووردت اختصاص، أطباء 10 لدينا تطاوين
Aالمجلس ىڡ  B

Aالوطىى  Bعدد من التأسيىس  Bمن كبرى  Bأهاىل 

 توفرىB  يصعب الOنه أجانب اختصاص أطباء لهم يوفر لىكB  آنذاك الصحة وزير السيد من يطلبون أنهم تطاوين والية

A  اختصاص أطباء Bتونسيںى. 

 B
Aوالية ىڡ  Bمختصا، طبيبا 19 لدينا قبىل  B

A40 لدينا القرصين والية ىڡ ،  B
Aسيدي تعلمون كما والنقص ، 37 لدينا الكاف ىڡ 

نعاش والتخدير النساء وطب التوليد وجراحة العظام وجراحة العامة الجراحة أطباء يخص الوزير wوأمراض واال 
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B  والتصوير القلب  .الطىى\

 الOن ، 6،08 تطاوين والية ،2011 لسنة الصحية الخارطة حسب مواطن ألف 100لـ بالنسبة االختصاص أطباء ونسبة

 B
Aهي القرصين والية كانت 2007 سنة ىڡ  B

Aولكن السلم، أسفل ىڡ  B
Aتطاوين والية أصبحت 2011 سنة ىڡ  B

Aأسفل ىڡ 

 قبىلB  والية ، 9،04 بوزيد سيدي ، 9،01 أصبحت القرصين والية مواطن، ألف لمائة بالنسبة 6،08 ب السلم،

B  نجد العامة الجراحة. مواطن ألف لمائة بالنسبة 91،04 العاصمة وتونس ، 12،05
A0 تطاوين والية ىڡ  B

A2011 سنة ىڡ 

B  مختص جراح أي يوجد ال
Aالعامة، الجراحة ىڡ  B

Aمواطن، ألف لمائة بالنسبة دائما 0،91 لدينا القرصين والية ىڡ  Bقبىل 

B  نجد العظام جراحة ، 1،131
Aمواطن، ألف لمائة بالنسبة 0،07 تقريبا تطاوين والية ىڡ  B

Aنعاش ىڡ wهذه. والتخدير اال 

ة مشكلة Bكبرى  B
Aطبيب أي لدينا يوجد ال وزغوان وباجة والكاف بوزيد وسيدي تطاوين والية العزيزة، جمهوريتنا ىڡ 

B  وتخدير إنعاش
Aالصحية الخارطة حسب 2011 سنة ىڡ. 

B  خاصة كبرىB  مشكل وهو وليد والت النساء بطب يتعلق كذلك المشكل
A03،15 سليانة والية الداخلية، المناطق ىڡ، 

 هذه الداخلية المناطق أن أقول أن أريد وأنا. 04،35 قبىلB  ووالية 04،77 القرصين والية ،04،43 تطاوين والية

ا نقصا تشكو Bكبرى  B
Aالمناطق وهي االختصاص، أطباء ىڡ  B

 .المشاكل من الكثرىB  بها الىى�

B  المسافة
A  ما تفصل الىى� Bمعدل تطاوين والية الجامعية، المستشفيات أو الجهوية والمستشفيات الواليات هذه بںى 

A  المسافة Bبںى  A Bتقريبا الجهوي والمستشفى المواطنںى  B
A59 حدود ىڡ ، وان ووالية 50 القرصين والية كيلومرى� B46 القرى ، 

ء وهذا جامعية بمؤهالت المستشفى إىل المسافة معدل أن هو الكبرىB  المشكل ولكن B
B  المرأة الOن هام، ىس�

 تكون الىى�

ة والدتها Bله وتحصل القلب بمرض مصابا يكون الذي الرجل أو عسرى infractus جامعي مستشفى إال يجد سوف 

 والية كلم، 299 قبىلB  والية كلم، 307 تطاوين والية كلم، 333 المسافة معدل توزر، والية أن نجد منه، قريب

A  ووالية كلم، 226 قفصة والية كلم، 257 القرصين Bشامل إصالح من بد ال إذن كلم، 219 مدنںى  B
Aالمجال هذا ىڡ. 

B  نواب ونحن بزيارة قمنا لقد
Aالمجلس ىڡ  B

Aالوطىى  Bاف تحت التأسيىس  حدّ  وإىل والصحة، االجتماعية الشؤون لجنة إرس�

B  بعد تبدأ لم هلل والحمد اال�ن
Aالمشكل أن نجد المجلس، هذا ىڡ  Bكبرى  B

Aجندوبة والية:  هذه الداخلية المناطق ىڡ  B
Aىڡ 

نعاش طب wأوزباكستان، من واحد طبيب لدينا والتخدير اال  B
Aمن أجانب طبيبان لدينا النساء وطب التوليد ىڡ ، A Bالصںى 

، طبيب أي لدينا يوجد ال Bيتكرر المشكل هذا أن ونجد تونىس  B
Aالكاف، والية ىڡ  B

Aسليانة، وىڡ  B
Aقفصة، ىڡ  B

Aالقرصين، ىڡ 

 B
Aمختص طبيب أي يوجد ال بوزيد سيدي ىڡ  B

Aالتصوير ىڡ  B  قرب موجودة جديدة Mammographie ووجدنا الطىى\

B  الباب،
Aىڡ  A Bوالتوليد، للنساء طبيب أي يوجد ال مدنںى  B

Aجراح واحد طبيب مع تناقشنا العامة الجراحة طب ىڡ  B
Aسنة ىڡ 

Aم وكان 2014 B  استقالته، تقديم يعرى�
Aالتصوير ىڡ  B  Mammographie لدينا وكذلك فقط، واحد طبيب لدينا الطىى\

 .طبيب أي يوجد ال لكن

 B
Aة مشكلة هناك تطاوين والية ىڡ Bالتصوير ، 0 القلب طب ، 01 والتوليد النساء طب لكم قلت كما كبرى  B  ، 0 الطىى\
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B قضيبا، 16بـ مفراس ولديهم
Aوالية ىڡ  B0 الصدرية أمراض طب ، 01 القلب طب ، 01 والتوليد النساء طب قبىل ،  B

Aىڡ 

ء نفس توزر والية B
B  وأنا الىس� Bأحىى  Bن توزر أهاىلOهم ال ل ذاتية، بمجهودات وأعادوه أحرق مخرى\ A Aوهي بورقيبة مرى 

 B
ل مستشفى واليىى� A Aوربما يحزن أصبح بورقيبة مرى  Bن يبىكOطباء جميع الOبوا قد تقريبا اال  التقاعد، سن من اقرى�

B  للتصوير قسم لدينا تعويض، بدون االستقاالت  أي يوجد ال ولكن بارات، 04بـ بمفراس جديد وأقول جديد، الطىى\

B  مختص طبيب
Aالتصوير ىڡ  B  .الطىى\

 وزارات أن والحّل  الجامعية، المستشفيات إىل وسيصل الجهوية المستشفيات يتجاوز هذا االختصاص أطباء مشكل

B  فشلت الثورة قبل حىى�  الصحة
Aتصحر هناك وأصبح المعتمدة السياسات كل ىڡ  B  االOخرى الدول حىى�  وأقول طىى\

، تصحر لديها االOوروبية الدول B  .المشكل هذا معالجة حاولت ألمانيا مثل دول هناك ولكن طىى\

B  بالفشل، باؤوا التعاقد وآليات الوطنية الخدمة قانون
Aح ربما قدمنا 2012 سنة ىڡ B  للمجلس قانون مقرى�

Aالوطىى 

 Bللعمل االختصاص أطباء يجرى\  والذي التأسيىس  B
Aالمشاكل تتذكرون كلكم ولكن الداخلية المناطق ىڡ  B

ضت الىى�  اعرى�

وع A  االجتماعية بالعدالة تنادي وهي ضده وقفت العريقة المنظمات من والكثرىB  هذا القانون مرس� Bوهذا الجهات بںى 

يع لجنة القانون هذا بمناقشة قامت لجان وثالث الشديد، لالOسف  الصحة ولجنة المالية، لجنة العام، الترس�

 وعطلوا ذلك غرىB  قرروا محالة ال وزراء أصبحوا اال�ن الناس وبعض آنذاك المجلس رئاسة ولكن االجتماعية، والشؤون

 ربما أنه ات الكفاء حكومة وعدتنا وقد هلِلَا شاء إن هذا نتجاوز سوف قلنا نحن إشكال هناك ليس ولكن القانون هذا

A  اتفاق ووقع االختصاص أطباء يوفرون سوف Bالعام االتحاد بںى  Bقانون بتفعيل الصحة ووزارة للشغل التونىس 

 جدوى دون ولكن الجهوية، للمستشفيات االختصاص أطباء يوفرون وسوف 2010 سنة المنقح الوطنية الخدمة

وننا الوزير، سيدي أنكم وسمعت ة اليوم ستبرس� ة ببرس� Bأطباء مشكل المشكل لهذا حال تجدون سوف وأنكم كبرى 

B  االختصاص
Aاخليةالد  المناطق ىڡ. 

B  المحور
A{السياسات حول الحوار هذا مع أنك وأعرف الوزير، سيدي المجتمعي الحوار هو للسؤال الثا 

اتيجيات  قام المجتمعي الحوار هذا ،"ومسؤولية حق صحتنا شعار" تحت للصحة، الوطنية والمخططات واالسرى�

A  وجد االOطراف، كل بمشاركة Bأخصائيںى  B
Aاء كذلك هناك الصحة، وزارة ىڡ B  شاركوا أجانب حىى�  خرى\

Aوكذلك هذا، ىڡ 

B  شارك البسيط المواطن
Aه الذي المجتمعي الحوار هذا ىڡ ا مرسورا وكنت مهما أعترى\ Bحكومتنا رئيس رأيت عندما كثرى 

 B
Aوع هذا كذلك متبىى  .المرس�

B  المواطن يضع وشامل تشارىكB  منهج هو الصحة، حول المجتمعي الحوار
Aء الجهاز مركز ىڡ B

 أقيمه، الذي هام وىس�

 .مراحل بعدة مر المجتمعي الحوار هذا

 B
Aالحوار، انطالق كان 2012 سنة أكتوبر ىڡ  B

Aومهنيون مواطنون وجمع للصحة، الوطنية الندوة كانت 2014 سبتمرى\  وىڡ 

اء وجمعيات B  وخرى\
Aكاء عن ممثلون وكذلك وخارجه، الصحي الميدان ىڡ A  الرس� Bدارات والمؤسسات االجتماعيںى wواال 
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اء A أجانب وخرى\ Bمواطنا 3424 هناك مواعيد، منشطي طرف من سلكها تم كلم 20556 تقريبا هناك. ودوليںى  A Bومهنيںى 

B  شاركوا
Aبيض  الكتاب" اسم عليه أطلقوا هام كتاب بإخراج وقاموا صحي جهوي موعد 48 ىڡOهو الحوار وهدف ،"اال 

B  يساهم أن الصحة لقطاع يمكن كيف واحد سؤال عن االwجابة
Aالحق ضمان ىڡ  B

Aمفزعا كان والتشخيص ؟ الصحة ىڡ 

B  المريضة صحتنا حالة نعرف ونحن
Aمن أنه هو العزيزة جمهوريتنا ىڡ  A Bشياء بںىOاال  B

B  الحظتها ربما الىى�
Aالكتاب هذا ىڡ 

A  مساهمة ارتفاع هو Bالمواطنںى  B
Aهو %20 أن تعترى\  للصحة العالمية والمنظمة %37،5 بـ الصحية الخدمات تمويل ىڡ 

B  يساهم الOنه مفزع رقم
Aىڡ  Bتفقرى  A B37،5 بـ يساهم المواطن عندما المواطنںى%  B

Aالصحية الخدمات ىڡ. 

B  تحول هناك
Aالكبار نسبة ارتفاع أن أنت، الوزير سيدي وقلت ديمغراىڡ  B

Aحاليا موجودة السن ىڡ  B
Aوهناك تونس ىڡ 

B  تحول
O{وبا  Bمراض نسبة ارتفاع كذلك خطرىOالمزمنة اال. 

B  حادّ  جهوي تفاوت وهناك
Aية الموارد ىڡ B  قلته وهذا البرس�

Aطباء قانون ىڡOنصاف وعدم نقص هناك اال wاال  B
Aتوزيع ىڡ 

ية للعالقات كبرىB  تدهور هناك الموصوفة، االOدوية B  البرس�
Aتمويل هناك العام، القطاع ىڡ  Bغرى  B

Aطرف من وتغطية كاىڡ 

CNAM  Bو المالئمة، غرىB  الصناديق
B  الصحة تحسن لىكB  ربما جاءت الىى�

Aقامت أنها نجدها جمهوريتنا ىڡ  A Bبتحسںى 

B  الصحة
Aالصحة تحسن ولم الخاص القطاع ىڡ  B

Aالعام  القطاع ىڡ. 

A  طالبوا أنهم محاور، بعدة قاموا وأنهم الخالصة Bك منهج عرى\  والرفاه الصحة بتعزيز طالبوا المتطلبات، بتأمںى  مشرى�

 A Bوالصحة القطاعات بںى  B
Aالمريض عىل ترتكز بمنهجية بالنهوض طالبوا السياسات، جميع ىڡ  A Bالجوانب لتحسںى 

 المهنة وأخالقيات آليات ومراقبة بإرساء طالبوا استمراريتها، وضمان الجوار رعاية بتوفرىB  طالبوا للرعاية، الشخصية

 A Bبالنهوض، طالبوا الرعاية، وسالمة الجودة وتحسںى  A Bتمويل نظام بإصالح طالبوا العمومي، بالقطاع واالبتكار بالتمرى 

 .والصحية الرعاية حوكمة نظام بإصالح طالبوا الصحي، القطاع

A  ومن Bالموجودة الحلول بںى  B
Aحزاب كل ىڡOالمشاركة ربما اال  B

Aقطاب تدعيم هو الحكومة ىڡOللصحة الجامعية اال 

A  عمومية جامعية أقطاب وإحداث الموجودة Bالتكوين تؤمن الجهات بںى  B  نعرف وهنا تشبيكها، عىل الحرص مع الطىى\

B  يدرسون الطب طلبة أن لو
Aقطاب هذه ىڡOتبقى ربما الحاالت من %80 الجامعية اال  B

Aوتعمل الداخلية المناطق ىڡ 

 .فيها 

A  والتكامل التوازن وعدم العام القطاع دور تدعيم كذلك Bالقطاع أن اال�ن ونرى الخاص، والقطاع العام القطاع بںى 

ا هروبا هرب قد الخاص Bالعام  بالقطاع كبرى. 

B  الملف إىل إضافة A  طالبوا الموحد، الطىى\ Bكاديمي الطب بتثمںىOبما والبحوث اال  B
Aجراء اتخاذ ذلك ىڡwية ات اال A Bالتحفرى 

  .وشكرا  المجتمعي، الحوار من موقفكم نعرف أن الوزير سيدي نريد والمالئمة،
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إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، سيدي شكرا

 النائب، السيد

 النواب، والسادة السيدات

B  ال
Aأقبل أن الصحة وزارة عىل أول كمسؤول يمكنىى  B

Aذكرت وكما جهة أي ىڡ  B
Aيكون أن دون تلد امرأة تطاوين والية ىڡ 

B  مختص طبيب لدينا
Aهداف من هذا التوليد ىڡOساسية االOالصحة لوزارة اال. 

B  طلبوا المرات من العديد هناك الصحة، وزارة هدف وهذا الدستور من 38 الفصل النائب السيد ذكرت
Aهي ما مىى 

اتيجية B  فكان ؟ الصحة وزارة إسرى� اتيجياتنا واضحا، جوا}\  .الدستور  من 38 الفصل تحقيق هي اسرى�

A  الصحية العدالة وتحقيق الشفافية وشعارنا، هدفنا هو هذا الصحة، نظام محور هو المواطن شعارنا Bالفئات بںى 

 .أساىسB  هدف هو والجهات

B  دققنا أن بعد
Aرقام ىڡOاال  B

م النائب السيد بهم تفضلت الىى� B  الصحية التغطية يخص فيما المحرى�
Aالجهات، كل ىڡ 

B  التدقيق لمزيد االOطراف بكل لجنة بتكوين قمنا
Aرقام ىڡOخاصة الصحية التغطية يخص فيما اال  B

Aاالختصاصات ىڡ 

B  الحساسة
B  وأيضا بهم تفضلت الىى�

Aوحسب صحة كوزير أنا أقبل أن أستطيع ال واليوم االختصاصات، جميع ىڡ  B B{رأ 

B  الوضعية هذه يقبل أن يمكنه ال تونىسB  مواطن كل
 .اليوم  نعيشها الىى�

B  التدقيق تم أن بعد ولذلك
Aرقام ىڡOطراف كل بمساهمة لجنة كونا االOعميد من الطب، كليات عمداء من اال le 

conseil de l’ordre من  A Bمن جهوية، إدارات من ممثلںى les sociétés savantes العمومية النقابة النقابات، من 

احات بعض قدمت اللجنة وهذه إليهم واستمعنا الخاصة والنقابة  :وهي قرارات واتخذنا االقرى�

B  إدراجه يقع سوف دينار، مليون 26 بمبلغ خاص صندوق إحداث هو أوال،
Aانية ىڡ A Bبعض خالل التكميلية الدولة مرى 

B  الديوان طرف من إدارته تتم سوف الصندوق هذا جوان، شهر نهاية قبل أيام
Aرسة الوطىىOي والعمران لال  البرس�

B  الصحية للتغطية
Aطباء لكل والدعوة الجمهورية مناطق كل ىڡOالخاص القطاع من وأيضا أوال العمومي القطاع من اال 

B  للمساهمة
Aالصندوق هذا ىڡ. 

B  خاصة الهدف ؟ الصندوق هذا هدف هو ما
Aالحساسة االختصاصات ىڡ  B

نعاش، التوليد،: بذكرهم  تفضلت الىى� wاال 

، التصوير الجراحة، B B  متوفرة تكون سوف اختصاصات ست الطىى\
Aالجهات كل ىڡ  B

A7/7 الجهوية، المستشفيات كل وىڡ 

ه يتم سوف وهذا باالOسماء التغطية لهذه أشهر ثالثة لمدة االOطراف كل مع به بالعمل بدأنا وهذا ، 24/24 ،  نرس�

 Aطباء معرفة الناس لجميع ليتسىىOموجودين سيكونون الذين اال  B
Aة، وطموحاتنا الجهوية المستشفيات ىڡ Bوجدنا كبرى 

B  تفاعل B  المساهمة يخص فيما حقيقة أشكرهم أن وأريد االOطراف، كل من إيجا}\
Aالهدف وهو الهدف هذا تحقيق ىڡ 

B  أقبل ال الصحة وزارة عىل مسؤول كأول أنا ذكرت وكما يقبل أن يمكن أحد وال مواطن لكل الوحيد
Aمن جهة أي ىڡ 

B  الصحية الخدمات تتوفر ال أن الجمهورية جهات
 .كان مهما مواطنينا سالمة تضمن الىى�
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 الصحة لقطاع العميق االwصالح يعطي وحىى�  الثانية والمرحلة االOوىل المرحلة نتجاوز سيجعلنا هذا لذلك، باالwضافة

B  حقيقة وسائرين الصحية، التغطية يخص فيما الطويل المدى عىل مستمرة نتائج
Aقطاب ىڡOالصحية اال  B

 تفضلت الىى�

 ىلB  سيكون القادمة االOسابيع أو االOيام خالل وهذا الصحية التغطية يخص فيما ذاتية استقاللية لديهم الذين بهم

ف  أو االwصالحات يخص فيما نتفاعل لىكB  الشعب نواب كل ومع الشعب نواب لمجلس الصحة لجنة مع الرس�

حات B  االwصالحات مقرى�
B  لهم سنتطرق الىى�

Aالقادمة المرحلة ىڡ. 

A  ولتفعيل لذلك، باالwضافة Bالتميرى  B يجا}\ wمساعدين مراكز فتحنا اال  B
O{جامعي استشفا des assistants universitaires 

 B
Aولوية، ذات الجهات ىڡOل الجهات هذه إىل وأضفنا اال A Aأخرى ومناطق المثال سبيل عىل بورقيبة مرى  B

 لديهم الىى�

B  نقائص حقيقة
 يوجد الجامعية المستشفيات بعض وهناك االOولوية حق لهم والية 13 هناك الOن نقبلها، ال الىى�

A  صحة هي ذكرت كما وهدفنا نقص، فيها Bأضفناهم وهذا المواطنںى  B
Aوالواجب المستشفيات قائمة ىڡ  B

Aيحتم الوطىى 

B  الصحية التغطية نحقق أن علينا
Aالمناطق هذه ىڡ. 

B  المناظرة فتح وسيتم المراكز هذه فتحنا قلت كما لذلك باالwضافة
Aسابيع ىڡOيخص فيما القادمة اال l’agrégation 

A  يخص وفيما Bالتميرى ، B يجا}\ wأخذنا اال  A Bيساهم ما نقطة 15بـ ودعمنا االعتبار بعںى  B
Aالصحية الخدمات ىڡ  B

Aالمناطق ىڡ 

B  الصحية التغطية تحقيق أردنا إذا واجب وهذا االOولوية، ذات الداخلية
Aهدفنا  وهو الجمهورية مناطق كل ىڡ. 

B  االOرقام
 ال ومهمتنا قبولهم يمكن وال وتحيينهم فيهم التدقيق تم قليل بعد بهم أمدكم وسوف قدمتهم الىى�

B  تلد أن يمكنها امرأة وكل كان مهما مواطن لكل الصحية للتغطية نصل عندما إال تنتهي أن يمكن
Aتضمن ظروف ىڡ 

B  سالمتها
Aحال كل ىڡ. 

B  به قاموا ما ندعم ونحن ذكرت وكما بالعكس بل المجتمعي الحوار عن نتخىل ال المجتمعي الحوار يخص فيما
Aىڡ 

B  ساعدتنا جبارة نتائج هناك حقيقة المجتمعي للحوار االOول الجزء
Aالصحي الوضع تقييم ىڡ  B

Aولويات تدقيق وىڡOاال. 

B  نريد ماذا
Aالصحة وزارة ىڡ  B

Aكان سواء ؟ الحكومة وىڡ  B
Aأو الصحة وزارة ىڡ  B

Aالتعليم وزارة ىڡ  Bأو العاىل  B
Aبية وزارة ىڡ  أو الرى�

 B
Aنريد الوزارات، جميع ىڡ  Bصالحات النجاح إمكانية توفرىwيمكن ال وهذا الصحة، قطاع يخص فيما لبالدنا الالزمة لال 

 نواب مجلس طرف من وخاصة السياىسB  بالدعم أيضا يتحقق أن يجب لكن المجتمعي، الحوار بدون يتحقق أن

 .الشعب

 B
Aف لنا سيكون قلت، كما القادمة المرحلة ىڡ  داخل الصحة للجنة ستكون واالOولوية االOطراف كل مع للتفاعل الرس�

B  وثقافتنا وهدفنا الشعب، نواب كل ومع المجلس
Aطراف كل مع المفتوح الحوار هي حقيقة الصحة وزارة ىڡOن االOال 

B  اليوم التدقيق تم وقد الصحة أهداف وتحقيق الجميع، فوق الصحة قناعة
Aساسية الخمس المحاور ىڡOصالح االwلال 

B  عامة كخطة
Aطراف كل مع التفاعل وسيقع أوىل مرحلة ىڡOاال  B

Aالنواب السادة مع أيضا بل المجتمعي الحوار إطار ىڡ 

وري االwصالح هذا واستمرارية النجاح ظروف توفر رشيدة حوكمة لديه ليكون المجتمعي الحوار هيكلة ونريد Aالرص 
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 .الصحة لقطاع

 hôpitaux pour des assistants universitaires ou desمراكز فتحنا ذكرت كما الصحية التغطية إىل أعود

agrégés ، أيضا وسنواصل  B
Aاكة ىڡ A  ما الرس� Bمكانية لديه أن متأكد وأنا العام القطاع بںى wالصحية، التغطية ليحقق اال 

اكة الخاص للقطاع ممدودة أيدينا ذلك يحصل لم إذا ولكن A  ما والرس� Bالخاص والقطاع العمومي القطاع بںى  B
Aىڡ 

 .المواطن مصلحة

B  تعلمون كما
Aىڡ  B

Aاالختصاص أطباء يخص فيما المناظرات فتح طريقة كانت الماىص  B
Aبكل وأنا الجمهورية جهات كل ىڡ 

B  يساعدوننا أن النواب والسادة السيدات من نطلب لطف
Aأن مستعدين كان مهما أطباء لديهم كان إذا ذلك ىڡ 

وا ة ويقع الصحة وزارة مع يتفاعلوا االختصاص أطباء يخص فيما العمومية الوظيفة داخل يبارس�  انتدابهم مبارس�

 .اختصاص كأطباء

 لكل ونداء أيضا طلب هو السنة، هذه من جوان 21 أجل آخر ، pour les assistantsالمراكز فتح يخص وفيما

شح المقاييس فيهم تتوفر الذين االOطباء B  ترشحهم يقدموا أن المناصب لهذه للرى�
Aوكذلك ممكن، أجل أقرب ىڡ 

B  كانوا سواء لالOطباء بذلك يعرفوا أن النواب والسادة السيدات من نطلب
Aأو العمومي القطاع ىڡ  B

Aالخاص القطاع ىڡ 

رادة لديهم كانت وإذا wالعمومي بالقطاع يلتحقوا بأن اال  Aهداف، هذه تحقيق لنا ليتسىىOكما أوىل مرحلة هذه اال 

 .قلت

 :وهي محاور خمسة عىل الصحة قطاع يخص فيما عميق إصالح هناك سيكون الثانية، المرحلة

ة الوقاية االOول، المحور A Bصالحات لسياسة أساسية كركرىwاال  B
Aالمستقبل ىڡ. 

B  أدخل أن دون الصحية، االOقطاب ثانيا،
Aطراف كل مع حوارا سيكون وهذا التفاصيل ىڡOوالسادة السيدات مع أوال اال 

B  الصحية االOقطاب يخص فيما النواب
 ونوفر الصحية، التغطية يخص فيما ذاتية استقاللية لديها تكون أن يجب الىى�

B  الحوكمة آليات لها
 .الهدف هذا تحقيق من حقيقة تمكنها الىى�

 .الصحة قطاع تنظيم يخص فيما حىى�  واالبتكار البحث يخص وهو الثالث، المحور

 يخص فيما تفضلت وقد e-santé et télémédecine بـ يسمى وما الرشيدة الحوكمة يخص فيما هو الرابع، المحور

B  التصوير وع إمكانيات هناك الطىى\ A  بالربط للرس� Bيعمل من كل بںى  B
Aوحىى�  الصحة قطاع ىڡ ، A Bكان إن وهدفنا المواطنںى 

 الذي المواطن ليس ممكنا

 .يتنقل الذي هو الطبيب بل يتنقل

A  هو الخامس، المحور Bالدستور من 38 الفصل هدف يحقق أن يمكن الذي بقناعة للصحة العمومي القطاع تثمںى 

اكة هو تحقيقه ويجب A  الرس� Bف ونحن الخاص والقطاع العمومي القطاع بںى  القطاع أما الخاص القطاع بأهمية نعرى�

ة هي العمومي A Bساسية الركرىOاال  Bطباء تكوين أيضا نضمن وحىى�  الصحية التغطية نحقق لىكOاال  B
Aالمستقبل ىڡ. 
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A يخص فيما Bحاتنا التفاصيل بكل إليه نتطرق وسوف العمومي، القطاع تثمںى  المستمر، التكوين يخص فيما ومقرى�

عنا الذي االwصالح يخص وفيما  الصحية الوقاية يخص فيما خاصة أساىسB  دور سيلعب الذي les médecins فيه رس�

 B
Aقلت كما هذا ولكن المستقبل، ىڡ  B

Aسابيع ىڡOاال  B
Aشهر وىڡOطراف، كل مع متواصال حوارا يكون سوف القادمة االOوأريد اال 

وري االwصالح نجاح ضمان هو مجتمعي الحوار أن التأكيد مزيد Aالصحة لقطاع الرص  B
Aهلِلَا بارك القادمة، السنوات ىڡ 

  .فيكم 

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 هلِلَا، بسم

يضاحات، هذه عىل الوزير سيدي شكرا wهلِلَا شاء وإن صعب الوضع محالة ال اال  B  المسؤولية، هذه عىل يعينك ر}\

A  هناك ولكن Bطلبںى  A Bاثنںى : 

 لجنة خاصة النواب السادة من فعالة مشاركة طلب الوزير السيد أن المجلس، لرئاسة يكون أن يمكن االOول الطلب

ها، يقع لم اللجنة هذه االOسف مع اال�ن لحد ونحن االجتماعية والشؤون الصحة A Bالمجلس لرئاسة ملح طلب إذا تركرى 

A  يتم بأن Bاالجتماعية والشؤون الصحة لجنة تركرى. 

ا طالت ربما قضية االختصاص أطباء قضية الOن الوزير السيد إىل والطلب Bالثورة منذ وربما 2011 سنة منذ كثرى 

A  مع ونحن Bنتحاور يقال كما المواطنںى  B
Aء تحققوا حىى�  الوقت من يلزمكم فكم المسألة، هذه ىڡ B

تم الذي الىس�  به برس�

 A B؟ المواطنںى  

 عضو إجابة

 عىل الحكومة

 صاحب تفاعل

  الّسؤال

 النائب، السيد شكرا

ع سوف انية عىل المصادقة تتم عندما القادم، جويلية شهر بداية فيه نرس� A Bبدأنا ونحن التكميلية، المرى  B
Aالتخطيط ىڡ 

B  االOطراف كل أشكر أن وأريد الصحية، التغطية يخص فيما
 الىى�

B  ساهمت
Aاف تحت إدارته ستكون الذي التدعيم صندوق نجاح ىڡ B  الديوان إرس�

Aرسة الوطىىOي والعمران لال  منذ البرس�

  .جويلية شهر بداية

 : 2012 منذ المقرر بالمكناىس-  الفسفاط مر̂سوع بخصوص  .د

 صاحب الّنائب

  الّسؤال
، حمد Bالديمقراطية االجتماعية الكتلة عن خصخوىص  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  والمناجم والطاقة الصناعة وزير حمد، زكرياء السيد
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  2015 جوان 10  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 الرئيس، سيادة شكرا

 الكرام، بالضيوف ومرحبا

 والطاقة الصناعة وزير السيد إىل الشفاهية االOسئلة ببعض طريقكم عن أتوجه أن الرئيس، سيدي ىلB  اسمحوا

B  المكناىسB  أن ذلك موجزة، توضيحية لمحة وأستسمحكم والمناجم،
Aمعناه أصل ىڡ  B

B  االشتقاىڡ�
Aالغزالن، مأوى يعىى 

B  وهو
Aمغزاه ىڡ  B

Aبطال، الشهداء مرقد الوطىىOاعتبار دون شهيدا 70 من أكرى�  ينام حيث اال  B
Aالذين عمومتنا بىى 

B  استشهدوا
Aبسفحه ينامون حيث العظيم برڤو جبل ىڡ  B

Aىڡ  A Bجمعت مشهودة وطنية معركة بعد بوسعدية عںى 

 A Bوصوب حدب كل من المجاهدين المقاومںى. 

، Bالتحرير معارك أعالم أحد منشأ هو والمكناىس  B
Aالنحو عالم وهو أال الوطىى  B A  الشيخ العر}\ Bشهيد بوزيان حسںى 

، القومي المجلس Bأن دون 1956 مارس 26 يوم واغتيل 1956 مارس 25 يوم أنتخب التأسيىس  Aالجلوس له يتسىى 

 B
Aالقومي المجلس ىڡ  Bالتأسيىس. 

 Bاهمي، محمد الحاج إنه المواطن، تحرير معركة أعالم من علم منشأ والمكناىس B  المجلس شهيد الرى\
Aالوطىى 

، B2013 جويلية 25 يوم واغتيل 2011 أكتوبر 23 يوم أنتخب التأسيىس  B
Aالجمهورية عيد ذكرى ىڡ. 

 الشجر من العاىلB  سوى ترمي فليس عواصفها، اشتدت إذا الرياح إن

 Bينام والمكناىس  Oالزراعي المهندس فيه كتب وقد ونوعا، كما ثري للفسفاط منجم عىل جفنيه مىل  Bالفرنىس 

 بفضل المكناىسB  ازدهار عن صاحبه فيه تحدث ،"االOحمر القرص" عنوانه أجزاء، خمسة يضم ضخما كتابا" سيبيوت "

B  القرقيبة منجم نشاط
Aينات ىڡ B  القرن من والثالثينات العرس�

Aالثانية العالمية الحرب جراء قرصا توقف والذي الماىص. 

وبولوجية والتاريخية منها الطبيعية االOصيلة المعطيات هذه مثل  عىل المكناىسB  أهاىلB  بها يمن ال والوطنية واالOنرى�

عية أو معلوما امتيازا بها يستبدلون وال الوطنية، مجموعتهما عىل بها يتفضلون وال بالدهم،  ال الOنهم معينة، رس�

 بمنتهى الرئيس، سيدي إليكم يتقدمون ولكنهم الفضائل، يبطلوا أن يرضون وال المكرومات يفسدوا أن يرضون

B  التواضع
Aوعىل طريقكم عن يتقدمون الحياء، غاية وىڡ  B

A{سئلة ببعض الوزير السيد إىل لساOعيونهم تقر أن عىس اال 

 A Oالمنتظر القائل قول طويال رددوا وقد خاصة قلوبهم، وتطمںى : 

 االOمل فسحة لوال العيش أضيق ما أرقبها، باال�مال النفس أعلل

وع أقر A  مرور من الرغم عىل اال�ن حىى�  النور ير لم ولكنه ، 2012 سنة منذ بالمكناىسB  الفسفاط مرس� Bوتعاقب السنںى 

وع هذا انطالق لعدم الفعلية االOسباب هي فما الحكومات،  ؟ المرس�
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 التشغيىلB  الحجم وهو شغل موطن 100 بحواىلB  والمقدرة المناظرة من االOول للقسط النتائج إعالن تأخر لماذا ثانيا،

مجا كان الذي B  مرى\
Aصل ىڡO؟ اال 

مجة عالقة التأخرىB  لهذا هل ثالثا،  إقرار منذ موجودة تكن لم أخرى بجهات بالفسفاط صلة ذات أخرى مشاريع برى\

وع  ؟ 2012 سنة منذ وبرمجته المكناىسB  مرس�

A  بعض يقول رابعا، Bفسفاط قيمة إن الشأن، لهذا المتابعںى ، Bمدى هو فما عالية، جودة ذات نوعية قيمة المكناىس 

 ؟ عامة بوزيد سيدي بجهة والمعدنية االOولوية للمواد مدقق جرد اال�ن حد إىل يقع لم ولماذا ؟ المعطى هذا دقة

  .الرئيس سيادة وشكرا

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، سيدي شكرا

B  أودّ 
Aللسيد بالشكر أتقدم وأن الدعوة، هذه عىل الموقر لمجلسكم بالشكر أتقدم أن الرئيس، سيدي البداية ىڡ 

م النائب  .المكناىسB  فسفاط بموضوع اهتمامه عىل المحرى�

B  ساهم من لكل وتقديري شكري الOجدد الفرصة هذه مجددا أغتنم أن الرئيس، سيدي أودّ  وكما
Aكة استئناف ىڡ  رس�

B  المجتمع ومكونات الجهة نواب من نشاطها سالف إىل قفصة فسفاط
A{حزاب المدOالوطنية، والمنظمات واال  B

Aىڡ 

نتاج نسق الحقيقة wاال  B
Aهلِلَا شاء وإن متواصل تحسن ىڡ  B

Aوتخول كافية تكون كميات إنتاج إىل نتوصل اال�جال أقرب ىڡ 

B  العالمية السوق عىل تموقعنا نعيد بأن لنا
Aاال�جال أقرب ىڡ. 

م، النائب السيد سؤال عىل لالwجابة بالنسبة وع إقرار تم أنه ذكر كما المحرى�  المجلس خالل المكناىسB  فسفاط مرس�

وع هذا ويمتد ،2012 أوت شهر خالل المنعقد الوزاري  وقرقيبة، هلِلَا وعبد الجباس،: وهم  مواقع ثالثة عىل المرس�

نتاج ات فضاء ويتضمن wللربط كلم 10 تقريبا مسافة عىل ومسالك للشوائب ومصبات لال  A Bات وفضاء المصب بںى 

نتاج wاال. 

وع االOولية التقديرية الكلفة تبلغ B  سنويا إنتاج بطاقة دينار، مليون 100 حواىلB  للمرس�
Aمن طن مليون 0،5 حدود ىڡ 

وع هذا هلِلَا شاء وإن الفسفاط، B  شغل موطن 400 إحداث من سيمكن المرس�
Aوع النهائية الصيغة ىڡ  .للمرس�

B  االنطالق تم وقد
Aعداد ىڡ wوع اال  . 2013 أفريل 29 بتاريخ أسندت بحث رخصة تأسيس خالل من للمرس�

نجاز wوع وال B  اعتماد تّم  المرس�
 :يىلB  كما مرحىلB  تمىس�

 B
Aوىل، المرحلة ىڡOالكميات بعض استخراج سيتم اال  B

Aجراء مناولة إطار ىڡwية استغالل تجارب ال  الصناعية والترى�

، والتحويل B
O{وىل  المرحلة هذه الكيمياOاال. 

 B
Aوع واالقتصادية الفنية الجدوى بدراسة القيام سنتوىل الثانية، المرحلة ىڡ  .للمرس�

B  ثم
Aة، ثالثة مرحلة وىڡ Bوع االستثمارات إنجاز سيتم وأخرى B  والرس�

Aاالستغالل ىڡ. 

 B
Aوىل، المرحلة إطار وىڡOوالترصف الستخراج استثنائية رخصة إسناد 2014 نوفمرى\  شهر خالل تم اال  B

Aطن ألف 600 ىڡ 
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 .الفسفاط  من

وع وتم B  الرس�
Aية، والتحاليل البحوث انجاز ىڡ  اكتشاف آبار حفر وكذلك سطحية، عينات أخذ تم حيث المخرى\

 .المستخرج الفسفاط نوعية عىل للوقوف جيولوجي

 B
Aالجباس لمنجم رقمية صور انجاز تم طن، مليون 20بـ تقريبا أوليا المقدرة المدخرات حجم تأكيد إطار وىڡ 

 .طبوغرافية خرائط إىل لتحويلها

B  عروض طلب إجراء بعد خاصة مؤسسة اختيار تم التجارب الwجراء الالزمة الكميات استخراج وبخصوص
Aالغرض ىڡ. 

 مع بالتنسيق الجهوية السلطة تكليف وتم المطلوبة االختصاصات ضبط تم االنتدابات، وبخصوص وبالتوازي،

B  التكوين وزارة مصالح
Aوسيتم النهائية، القائمة تحديد تم وقد المطلوبة، االنتدابات بإجراء والتشغيل المهىى 

عالن wهلِلَا شاء إن االنتدابات نتائج عن اال  B
Aجوان شهر نهاية مع أي العاجل، القريب ىڡ  Bالحاىل. 

وع حوزة ضبط تم العقارية، بالوضعية يتعلق وفيما B  المرس�
 عىل والواقعة االستخراج مواقع عىل عالوة تضم الىى�

وع، لمجمل تقريبا هك 1000 وتقريبا للخواص الراجعة العقارات بعض الدولة ملك  بتقييم التوصل تم وقد المرس�

وع وسيتم ، 2015 أفريل 10 بتاريخ العقارية والشؤون الدولة أمالك وزارة مصالح B  الرس�
Aخالل التعويضات رصف ىڡ 

 .القادمة القليلة االOيام

ورية الثالثة المسائل حّل  موازية بصفة تّم  فإنه وعليه، Aوع النطالق الرص B  المرس�
Aوىل، مرحلته ىڡOكما والمتمثلة اال 

ت  : إليه أرس�

 بالعقارات، والتحوز التعويضات دفع 

 عالن wالخاصة المؤسسة مع العقد إمضاء ثم االنتدابات، نتائج عن اال. 

وع بالنسبة ، للمرس� Bشارة تجدر الرئيىس wالمنجمية الخصوصيات إىل اال ، Bتكون الفسفاط طبقات أن حيث بالمكناىس 

B  معهودة غرىB  استخراج طريقة اعتماد يستوجب مّما وعميقة، قائمة حىى�  أو منحدرة
Aخصوصية ومعدات بالدنا ىڡ 

وع ديمومة وضمان االOعوان سالمة عىل للحفاظ  .المرس�

B  التقدم أن رصاحة، بكل هنا ونقول
Aوع ىڡ B  والتعمق الدراسة مزيد يتطلب المرس�

Aيؤمن بما الفنية، الجوانب هذه ىڡ 

وع، وديمومة الجدوى  .االستغالل آالت نوعية اختيار وكذلك المرس�

B  معمقة دراسة إنجاز وسيتم
Aوع ينطلق أن المؤمل ومن ، 2016 سنة خالل الغرض ىڡ B  المرس�

Aنتاج ىڡ wسنة أواخر مع اال 

 .سابقا  عنه أعلنت كما 2017

م النائب السيد تساؤل وبخصوص وع عالقة حول المحرى�  .أخرى  فسفاط بمشاريع المكناىسB  مرس�

شارة تجدر wوع أن إىل اال B  يندرج ي المكناس مرس�
Aاتيجية إطار ىڡ B  مكانتها لتدعيم الدولة إسرى�

Aسواق ىڡOالعالمية اال 

B  الرفع خالل من ومشتقاته للفسفاط
Aنتاجية طاقته ىڡ wسة المنافسة إثر عىل اال B  المنتج قبل من الرس�  الذي المغر}\
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B الفسفاط من طن مليون 50 إنتاج إىل يتطلع
Aالسعودي  المنتج غرار عىل جديدة طاقات وبروز السنة ىڡ. 

 B
Aطار، هذا وىڡ wمشاريع عدة برمجة تمت اال  B

Aوع غرار عىل الغرض ىڡ B  طن مليون 02،01 الخشم، أم مرس�
Aالسنة ىڡ 

وع B  طن مليون 2،05 بطاقة نفطة ـ توزر فسفاط ومرس�
Aوع السنة، ىڡ B  طن مليون 04 بطاقة رصاورتان فسفاط ومرس�

Aىڡ 

وع جانب إىل السنة، B  طن مليون 19بـ إنتاج مستوى لبلوغ وذلك المكناىسB  فسفاط مرس�
Aمقابل 2021 سنة غضون ىڡ 

B  حاليا إنتاج طاقة تقريبا
Aوع تؤجل أو تلغي لن أخرى مشاريع برمجة أن بحيث طن، مليون 09 حدود ىڡ  باعتبار مرس�

اتيجية حاجياتنا سرى� wاال  B
Aالقطاع ىڡ. 

وع الفسفاط بنوعية يتعلق فيما أما ، مرس� Bالمكناىس  B
Aالطبقات مختلف عىل الكيميائية التحليل نتائج تأكيد انتظار وىڡ 

 فإن االستكشاف، آبار من المستخرجة العينات عىل المنجزة للبحوث طبقا فإنه االOولوية، الكميات استخراج عند

A  االOولوية النتائج Bتشكله عما النظر بقطع ببالدنا المستخرج الفسفاط نوعية تفوق ال الخام الفسفاط جودة أن تبںى 

كيبة التضاريس  حسن عىل وشكرا خصوصية، ومعالجة استخراج طرق تتطلب منتظرة صعوبات من الجيولوجية والرى�

  .االستماع

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 الرئيس، سيادة شكرا

ه وتوضيحه وإعالمه وإضافته إجابته عىل الشكر جزيل الوزير السيد خاللكم من أشكر Bنعمة باعتباره بالشغل وتبشرى 

A  كرامة تحفظ وحضارية وأخالقية اجتماعية قيمة العمل وباعتبار النعم، من Bالمواطنںى  Bوتمنح شأنهم من وتعىل 

 .أساسيا  معنا وجودهم

B  الحس أصحاب أن أحد عىل أخفي ال االOمانة، باب ومن
Oكلفة تكون أن يخشون المحيط سالمة عىل لحرصهم البيىى 

وع B  الفسفاط آثار يخشون فهم مرتفعة، البيئية المرس�
Aصحة عىل الفسفاط وانعكاسات الفالحة، ىڡ ، A Bالمواطنںى 

 من العامة االOغلبية أن أقدر لذلك كلها، الرذائل أم هي العطالة وأن مفسدة الفراغ أن ذلك مع يدركون لكنهم

 A Bوع لهذا يهشون هناك المواطنںى B  وأكلها بثمراته ويرحبون به ويغتبطون المرس�
Aلسان عىل جاء كما اال�جال، أقرب ىڡ 

  .جزيال وشكرا الوزير، السيد

صالح بخصوص  .ه Lبوي اال eوالمجتمعية الوطنية ورهاناته الرى  -
-  الحوار ظل ىڡ,

 : الوطىى,

 صاحب الّنائب

  الّسؤال
A  غرىB  عن دالعي، رضا Bكتل إىل المنتمںى  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

بية وزير جلول، ناجي السيد   الرى�
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  2015 جوان 10  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 B
Aلقاء الوزير السيد دعوة قبل ترددت الحقيقة ىڡ wالشفوي السؤال هذا ال  B

Aالسياق هذا ىڡ  Bيجتازون وأبناؤنا المدرىس 

B  إدراكا البكالوريا، امتحان سيما وال الوطنية، االمتحانات
Aالوزارة لشواغل مىى  B

Aىڡ  A Bاالمتحان هذا تأمںى  B
Aالوطىى. 

بوي االwصالح أهمية لكن B  والمجتمعية الوطنية ورهاناته الرى�
Aبية وزير السيد عىل نتعسف تردد بعد جعلتىى  الرى�

B  وندعوه
Aننا اللقاء هذا ىڡOالعمومية المدرسة مآل بل الوطنية، االمتحانات مآل أن ندرك ال  B

Aبهذا مرتهنة تونس ىڡ 

 .وقويمة سليمة أسس عىل كان إن االwصالح

B  كنائب وأنا
Aوكذلك الشعب، نواب مجلس ىڡ  B

A{Oأمارس وكنت أستاذي قطاع من أنحدر ال  B
Aنقابيا وكنت القسم، ىڡ 

B  قلت كما التعليم إصالح الOن السؤال، هذا عىل أكدنا لذلك للتعليم الحقيقي االwصالح حلم الحلم هذا وأحمل
Aىڡ 

 والقيمية واالجتماعية االقتصادية االwصالحات إصالح هو االwصالحات، إصالح هو بل بامتياز مجتمعي رهان تونس

ها  والثورية القيمية أبعادها بكل الوطنية للرهانات ورافعة Bوغرى. 

 B
Aالتعليم أن عىل أؤكد البداية ىڡ  B

Aكما تونس ىڡ  B
Aصالح هذا من نجعل ال حىى�  مجتمع، أي ىڡwلها مثال ال سابقة اال  B

Aىڡ 

ورة هو التاريخ، Aها االجتماعية التحوالت نواكب حىى�  التعليم إصالح إىل نحتاج بالرص Bم ومجتمع وغرى  نفسه، يحرى�

B  التقدم ثمار من يستفيد أن يريد
Aصالح التعليمية المنظومة يتعهد أن عليه العالم ىڡwباال. 

B  التعليم أن نعترى\  ثانيا،
Aبالمنظومة زجت أو أدخلت عقود عرى\  بسياسات ترتبط إكراهات إىل خضع تونس ىڡ 

B  أقول ال التعليمية،
Aن سياسية سياقات ىڡOالتعليم ال  B

Aصل ىڡOمشغل هو اال  Bسياىس  B
Aأدخلته وإنما بامتياز ووطىى  B

Aىڡ 

نسانية وأبعادها وقيمها وجذورها مضامينها من التعليمية المنظومة أفرغت وفردية حزبية ضيقة رهانات wها  اال Bوغرى. 

B  شأن هو االwصالح أن عىل أكدت حينما الوطنية اللجنة مكونات أو كذلك الوزارة عليها أكدت المسألة وهذه
Aوطىى 

ك، B  مشرى�
Aية الوثيقة وىڡ Bللتالميذ وفر أو بعث الذي الحوار لمسار التأطرى  A Bالمجتمع مكونات وبعض والمدرسںى 

 B
A{المد  B

Aمشغل التعليم إصالح أن عىل أكدوا اللجنة ومكونات الوزارة الجهات، ىڡ  B
Aك، وطىى  لم المسألة وهذه مشرى�

B  حضورا لها نجد
Aيل عملية ىڡ A Aصالح ترىwلذلك نجد لم الموقف، وهذا القيمة هذه وتثبيت الوعي هذا رغم اال 

B  حضورا
Aطراف تحديد ىڡOالمتدخلة اال  B

Aصالح، هذا ىڡwن االOطار هذا ال wك اال  االOحزاب فيه تكون أن يجب الذي المشرى�

B  المجتمع ومكونات
A{العملية الحوار، هذا إطار يحدد مسبق بحوار يبدأ أن يجب الوطنية، المنظمات وكل المد 

B  مؤتمر ننجز أن يكفي ال وثائق، هناك تكون أن يكفي ال الOنه التنظيمية،
Aكان للحوار، وطىى  B

Aاستعراضيا تقديري ىڡ 

، مؤتمر منه أكرى�  A Bوالسياسية المدنية الساحة مكونات استشارة تقع لم مضامںى  B
Aتونس ىڡ  B

Aاللجنة هذه ىڡ  B
Aتركيبتها، ىڡ 

 عىل ستؤثر بالنتيجة أنها إال إجرائية أنها رغم مسائل هذه ؟ أخرى أطراف تدع ولم أطراف دعيت لماذا تكون؟ كيف
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B االwجماع توفرىB  عىل ستؤثر االwصالح، مخرجات
Aصالح، نتائج حول الوطىىwنه االOيجب بل إصالحا ننجز أن يكفي ال ال 

B  حوارا نوفر أن
Aالمجتمع مكونات كل يجعل حقيقي وطىى  Bالسياىس  B

A{والمد  B
Aصالح هذا نتائج حول يلتفون تونس ىڡwاال 

B  إنجاحه يقع حىى� 
Aالمستقبل ىڡ. 

B  جيدة نتائج إىل ننتهي أن يمكن
Aجماع يتوفر لم إن لكن النظري، المستوى ىڡwحولها اال  B

Aاال�ليات نجد ال قد التطبيق ىڡ 

 B
 .حقيقية إصالحات إىل الجيدة االOفكار تلك بتحويل لنا تسمح الىى�

اءة نطلب ال الOننا الجميع يشمل بشكل توسع أن يجب الوطنية اللجنة هذه أن نعترى\  لذلك B  الحياد نطلب وال الرى\
Aىڡ 

اءة، يطلب من وهم تربوي إصالح  والوزير الحكم تقود وهي مسيسة أحزاب لكونها االOحزاب استبعاد يقع هل الرى\

، حزب من وينحدر حكومة من Bوطنية ورشة فعال فتح إىل فلنذهب إذن مستحيلة، وبراءة مستحيل حياد سياىس 

B  صحيحة ومضمونية علمية قواعد عىل استبعاد دون تهميش، دون إقصاء، دون
Aصالح هذا مستقبل فيه نبىىwاال. 

B  االOقل عىل والرياضة الشباب ووزارة الثقافة وزارة مثل وزارات تغيب أن أفهم ال كذلك
Aهذا مع تقاطعات ىڡ 

B  حىى�  االwصالح
Aبدايته ىڡ  B

Aالتنمية، وزارة حىى�  وربما تنظيمه وىڡ  B
AنىىOبالثقافة والرياضة، بالشباب ثم بالثقافة سأبدأ ال 

B  جيدا تعليما تنتج تونسية مدرسة هناك تكون أن يمكن ال الOننا
Aمجتمعي فضاء ىڡ  B

Aيمكن ال هذا، وهم متصحر ثقاىڡ 

B  مدرسة هناك تكون أن
Aالسياق هذا ىڡ  B

Aيسود الذي الثقاىڡ  B
Aيك الثقافة وزارة تكون أن فيجب تونس، ىڡ  وتتحمل رس�

B  مسؤوليتها
Aصالح هذا دعم تحديد ربما ىڡwاال  B

Aفضاء ىڡ  B
Aالعقل قيم فيه تعود علمية منارة المدرسة فيه تكون ثقاىڡ 

نسانية عىل واالنفتاح بالهوية تتعلق وقيم wبفضاء إال يكون أن يمكن ال وهذا اال  B
Aثقاىڡ. 

 B
Aالثمانينات ىڡ 

 والثقافة واالOدب السينما نوادي النوادي، ثقافية، ات فضاء وجدت حيث واالستبداد الحصار رغم والسبعينات

B  السياسات رغم للمدرسة رافدا كانت
B  ننقدها أن يمكن الىى�

Aوتشبع المدرسة تشبعت لكن التعليمية الوقت ذلك ىڡ 

، الفضاء ذلك من التلميذ B
Aقصاء هذا أفهم ال لذلك الثقاىڡ wاال. 

B  متدخلة وزارة وهي والرياضة الشباب وزارة كذلك
Aعالقة ىڡ  Bبية بمدرىس  مدرسة عن نتحدث أن يمكن ال البدنية، الرى�

 إصالح االwصالح، هذا حكومة، اصالح هو االwصالح هذا الOن وجزء، مقاربة لها تكون وأن الوزارة هذه حضور دون

 B
Aبية وزارة اصالح وليس وطىى  .فحسب الرى�

 تعكس أنها سنجد أكرى�  أو لعقد الواليات حسب وطنيا البكالوريا نتائج يرتب من الOن التنمية، وزارة عن أيضا نتحدث

ات B  التنمية مؤرس�
Aتيب هذا الجهات، تلك ىڡ B  ترتيبها عىل الواليات يأخذ من تقريبا هو الرى�

Aات مستوى ىڡ  التنمية مؤرس�

تيب، لهذا صدا تقريبا سيجد ، لهذا صدا الرى� A Bالتميرى  B
Aفعال ينعكس التنمية مستوى ىڡ  B

Aالبكالوريا  نتائج ىڡ . 

 B
Aسل الحوار، تنظيم ىڡ  أم االستحقاق، هذا قيمة تدرك ال الحكومة أم منشغل الحكومة رئيس عنه يغيب حوار أسرى�

 .الحكومة من رؤية دون الحوار إىل تذهب وزارة
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 B
Aثان مستوى ىڡ B

Aصالح وتحقيق للحوار نتقدم أن يمكن ال مرجعية وثائق نجد ال وسنداته، الحوار منطلقات ىڡwاال 

بوي B  الرى�
Aى توجيهية وثيقة هناك تكون أن مثال غيابها، ىڡ B  المجتمع مكونات المجلس هذا كرى\

A{المد  Bيجب السياىس 

وع عىل تتوافق أن B  التعليم طبيعة المؤسسة، طبيعة التعليمية، المنظومة يحدد ، تربوي توجيهي، مرس�
Aتونس، ىڡ 

، عمومي، B
A{ننا االجتماعي، لالرتقاء ضامن التعليم، لجودة ضامن مجاOوغمزات همسات هناك نجد ال  B

Aعالقة ىڡ 

 مجانية، عمومية مؤسسة مع أنا موقفي كان إن الخاص؟ القطاع دور ما نتفق، نوضح، أن يجب االOعراف، بمنظمة

B  هي الدولة
B  عليها تسهر الىى�

Aه التعليم ىڡ Bلكن العمومية، المؤسسات من وغرى  B
Aحوال كل ىڡOرأيه له كل اال  B

Aالبالد هذه ىڡ 

 .المسائل هذه عىل نتوافق أن ويجب

A  عالقة أي ؟ التعليمية المؤسسة عىل االwصالح، هذا عىل المعهودة االOهداف هي ما Bوسوق العلمية الشهادة بںى 

B  سابقة مقاربة مقاربات، هناك ؟ الشغل
Aاالرتباط فكت بورقيبة، حكم ىڡ  B

Aوالثمانينات السبعينات أواخر ىڡ  A Bسوق بںى 

A  عالقة أقامت أو الشغل Bالشغل سوق بںى  A Bضحايا من أالف وسلبيات، ايجابيات لها وكانت العلمية الشهادة وبںى 

B  الخراطيش نظام
Aالتعليم وتغرق االرتباط تفك أخرى سياسة االنتقاء، سياسة نتيجة الجامعة ىڡ  B

Aال كمية نتائج ىڡ 

 .والتكوين الكيف توفر

 B
Aالنهاية ىڡ  A Bبںى  A Bهاتںى  A Bننا نختار؟ ماذا السياستںىOوعىل التحتية، البنية وعىل الوسائل عن نتحدث أن يمكن ال ال 

امج،  أي ؟ نريد تعليم أي المؤسسة، هذه من نريد ماذا عىل نتوافق أن دون االنتداب وعىل التقويم، وعىل الرى\

با االنفتاح يكون ال كيف ؟ باالنفتاح المرجعية هذه ترتبط كيف إسالمية، عربية مرجعية مرجعية، بأي ؟ مدرسة Aرص 

سالمية العربية للهوية wلة اللغات، ؟ اال A Aالعربية اللغة مرى  B
B  المتسببة بأنها وغمزا همسا إليها يشار الىى�

Aربما تردي ىڡ 

B  العلمية المواد
Aتونس ىڡ. 

عدادي من التلميذ انتقال حول دراسة أنجزت هل wوىل السنة الثانوي، إىل االOالصعوبات هي ما ؟ ثانوي اال  B
 الىى�

A  أرائنا قيمة عىل هذه ؟ التلميذ يواجهها Bمشغل هذا كسياسيںى  A BكاديميںىOاء، اال  الدراسة تتوفر أن يجب كان والخرى\

B  الدقيقة الموضوعية العلمية
B  العمومية المدرسة ألعن ال حىى�  كسياىسB  بها أستأنس الىى�

Aألقي ال حىى�  تونس، ىڡ 

 .التالميذ إىل الموجهة االOسئلة وحىى�  بانطباعات

B  التالميذ بودنا كان
Aىڡ  B

O{وحىى�  االبتدا  B
Aتكون ال أن يمكن كان الثانوي، ىڡ  B

Aى، محاور شكل ىڡ B  تكون أن يمكن كان كرى\
Aىڡ 

 .دقيقا  توجيها ويوجه االستمارة تلك التلميذ يعمر حىى�  دقيقة تكون التالميذ، إىل توجه استمارة شكل

عالم هذا ثانيا، wساتذة االOاال  A Bوالمعلمںى  A Bاالستشارة، يوم إعالمهم تم منهم البعض هناك والعمال والقيمںى 

A  باالتصال يقومون الهاتف طريق عن المديرين Bرسة ومكونات بالمدرسںىOبوية اال  هناك الOن واالOولياء والتالميذ الرى�

، ضغط B
Aنصات هذا قيمة وعىل االستشارة هذه قيمة عىل أعتقد زمىى wأتابع وأنا إنصات إىل حوار من تحول الذي اال 

A  الفصل وهذا الوزير السيد ترصيحات Bالحوار بںى  A Bصالح، وبںىwال وكنت ذلك يوضح أن الوزير السيد من وأرجو اال 
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A قطيعة أجد Bالحوار بںى A Bصالح، وبںىwوالموضوعية العلمية الوثائق نجد ال أي اال  B
 تعامل نتعامل ال تجعلنا الىى�

B  خاصة انطباعي
Aالتعليمية المنظومة تقييم مع الوقت ضغط ظل ىڡ  B

Aتونس ىڡ. 

يل بسياق تتعلق ، أخرى مسألة A Aزمن الحوار، هذا ترى  Bفيما خاصة امتحانات زمن ماي 23 إىل ماي 15 من مدرىس 

B  بالبكالوريا يتعلق
Aتالميذ يتحمل استثنائية دراسية سنة سامعا أجد فلم وكررت وأعدت سابقا قلتها دراسية سنة ىڡ 

ة فراغات االستثنائية، الدراسية السنة هذه كلفة والعائالت اال�ن البكالوريا Bابات باالنتخابات، بدأت كثرى Aالتالميذ بإرص 

B  وتعسفية مسقطة ات إجراء عىل احتجاجا
Aصالح سابقة جاءت التالميذ، حق ىڡwمن جزأ تكون أن عليها وكان لال 

B  كذلك ات، االwجراء تلك استباق تم لماذا نفهم فال االwصالح، منظومة
Aساتذة باحتجاجات عالقة ىڡOاال  B

Aمطالبهم ىڡ 

وعة،  تقع ثم للتالميذ، بالنسبة استثنائية دراسية سنة جوان، 03 إىل جوان 06 من االمتحان حىى�  تقديم المرس�

B  اال�راء إبداء إىل دعوتهم
Aالظروف تلك ىڡ  B

Aالسياق ذلك وىڡ. 

B  نزل الحوار هذا أن صحيحا، ذلك يكون ال أن وأرجو أزعم، وأنا
Aيال التوقيت ذلك ىڡ A Aاتيجية كرس بترسع، ترى  االسرى�

يل الOن الوزارة، خلفية تلك تكون أن ذلك، يكون أن نخاف التفاوضية، A Aوعية غطاء نزع لمحاولة الحوار هذا ترى  مرس�

، المهنية المطالب A Bأساتذة من للمدرسںى  B
Aثم أوىل مرحلة ىڡ  A Bالعمال ثم المعلمںى  A Bهم، والقيمںى Bالتوقيت هذا وغرى 

، أو سنة يكون قد مداه، سيأخذ االwصالح هذا كان وإن المترسع A Bلماذا سنتںى  B
Aلماذا ؟ بالذات التوقيت هذا ىڡ  B

Aىڡ 

B  امتحانات ؟ اال�ن إىل متشنجة تربوية بأوضاع عالقة
O{الوزير السيد عالقة، تزال ما االبتدا  Bناعمة تارة بترصيحات يدىل 

بوية، االOوضاع تشنج متشنجة أخرى وتارة B  عىل أ}�  ما وآخر الرى�
A{تعلق ما لسا  B

Aاب عن بالتغاىص Aإرص  A Bالمعلمںى 

اب هذا وتجاهل Aرصwوعة ومطالب طويلة جلسات بعد اال ، مرس� A Bالمطالب تلك تلبية يتم أن لزاما كان فإن للمعلمںى 

ك لماذا ؟ التشنج أمد إطالة يتم لماذا ؟ الرصاع أمد إطالة يتم لماذا  تنتظر العائالت من اال�الف مئات ترى�

 أن هنا وأؤكد موجود الحل كان فإن ، حّل  إىل سننتهي إننا يقول الحكومة رئيس للسيد ترصيح وآخر االمتحانات،

A  مطالب Bوعة المعلمںى وعة مرس�  ولماذا ؟ المسائل هذه تحّل  ال فلماذا ؟ لالOوضاع التشنيج هذا فلماذا جدا، ومرس�

B  الحوار يستعمل
Aاتيجية ضمن أو للتفاوض آلية الوطىى  ؟ التفاوض اسرى�

B  حىى�  الحوار، مكونات وحىى�  الوزير السيد ترصيحات هي العام، الرأي تشغل مسألة هناك كذلك
Aاللجنة، ىڡ 

B  الوزير ترصيحات
Aاستثنائية ات إجراء ىڡ  B

Aالحوار نتائج تستبق استثنائية ات إجراء القادمة، السنة ىڡ  B
Aعىل الوطىى 

B  سابق، وزير عليها أقدم استثنائية ات إجراء منوال
Aونزعم وأكدنا بالبكالوريا عالقة ىڡ  B

Aتلك أن الشعب حركة ىڡ 

B  كانت ات االwجراء
Aالجامعات، خريجي منابع بتجفيف عالقة ىڡ  B

Aمنابع بتجفيف عالقة ىڡ  A Bمن العمل عن المعطلںى 

، لها صلة وال بالتكوين، لها صلة وال باالwصالح، لها صلة وال الشهائد، أصحاب A Bصالح بأفق لها صلة وال بالمضامںىwاال 

 B
Aالوطىى  B

Aالتعليم  ىڡ. 

، الحوار منطلقات أن نعترى\  لذلك B
Aالقوى الوطىى  B

 ومدنية، متعددة سياسية مكونات بعض إقصاء فيه، تشارك الىى�
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 وعلمية موضوعية أفكار لبناء منطلق تكون وموضوعية علمية ودراسات مرجعيات غياب واضحة، منهجية غياب

 .لالwصالح منطلق تصلح أن يمكن ودقيقة،

يل سياق A Aصالح، هذا ترىwه، عىل نتخوف تجعلنا اال Bيطمئننا أن الوزير السيد من ونطلب مصرى  A Oهذا ويطمںى 

A  المجلس، Oالعام الرأي يطمںى  B
Aننا تونس، ىڡOال  B

Aمكانيات نملك ال تونس ىڡ wأخرى مرة نضيعه حىى�  الوقت نملك وال اال 

A  واالOطر واالOسلوب المنهجية نراجع أن فعلينا االwصالح، بعد ونتذمر االwصالح بعد فنصلح Bونوفر والمضامںى 

 قائمة تعليم جودة فيها مجانية عمومية تونسية لمدرسة جذري جدي، حقيقي، إصالح إىل ننتهي حىى�  الدراسات

  .وشكرا  دوما، تونس هي كما إنسانية قيم عىل منفتحة إسالمية عربية مرجعية عىل

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، السيد

ات Aالنواب السادة حرص ، A Bمںى  المحرى�

B  أود أوال،
Aوهو دالعي رضا النائب السيد أشكر وأن الكريمة الدعوة هذه عىل بالشكر أتقدم أن البداية ىڡ  Bعىل زميىل 

بوي، بالشأن االهتمام هذا B  لكن الرى�
Aسئلة الحقيقة ىڡOة، اال Bصالح يتعلق ما فيها كثرىwبوي باال  الشأن وتسيرىB  الرى�

بوي B  سوف أننا ىلB  يبدو والبكالوريا، الرى�
Aسئلة هذه حول بعضنا مع كامال يوما نقىصOإتمامها  من نتمكن ولن اال. 

بوي باالwصالح سنبدأ أوال،  لم لالwصالح الوطنية واللجنة االOخرىB  من وسنبدأ البقية، عىل االwجابة إىل نصل ثم الرى�

B  مازلنا نحن بعد، تشكل
Aالنقابات، مع التفاوض مسألة إىل وكذلك الوطنية، اللجنة إىل وسنصل الطريق بداية ىڡ 

بوية االOسالك عليه تحصلت ما 2015 إىل 2011 سنة منذ برقم وسأمدك  زيادات من تقريبا مليار ألف إىل يصل الرى�

 التفاوض ومنهج فيه وقع ما وإىل التفاوض إىل سنمر ذلك بعد ثم التونىسB  الشعب يعرفه أن يجب وهذا ومنح،

B  وأنا B  وأفتخر التفاوض وأعرف كنقا}\
O{بوية النقابية العائلة إىل بانتما  .والرى�

B  باالwصالح، أبدأ
Aصالح هذا الحقيقة ىڡwاال  Bصالحات تعاقبت أنها تعرف الناس كل جديد غرىwو 1958 سنة منذ اال 

، للشعب الكثرىB  وقدم نجح ما فيها المشاريع وهذه ، 2002 و 1991 Bأخفقت، مشاريع فيها التونىس  B
Aالحقيقة وىڡ 

 منها االستفادة يجب المشاريع هذه وكل المجتمع وتواصل الدولة بتواصل نؤمن أنا عددي لست إنسان أنا

B  المكاسب من الكثرىB  حققت وبالدنا مكاسب من تحقق مّما واالستفادة بها، واالستئناس
Aبوي المجال ىڡ  يمكن وال الرى�

 .نكرانه

ة تقريبا منذ كانت واالOخطاء االOخطاء، دراسة يجب كذلك ة الفرى� BخرىOما مستعجلة، اال  Aمسقطة كانت ؟ ذلك معىى  B
Aىڡ 

 Bحيان، من كثرىOطابع ذات كانت اال  Bالوطنية المجموعة وكلفت سياىس  B
Aىڡ  Bحيان من كثرىOاال  Bموال، من الكثرىOحذف اال 

يام مناظرة A Bوكانت النوفيام، مناظرة ووضع السرى  B
Aىڡ  Bحيان من كثرىOطابع ذات اال ، Bأقول رصاحة بكل وأنا سياىس  B

Aأنىى 

 ولن ثماره تجىىA  سوف أحبذه الذي االwصالح أن من متحقق وأنا أغادر أن بعد يتواصل أن وأريده االwصالح هذا أحبذ

 االwصالح هذا بأن متحقق وأنا جلول ناجي السيد وزارة بعد يتواصل أن االwصالح لهذا أريد ذلك عند وزيرا أكون
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 عندما ربما موجودا أكون ولن السياسية نتائجه اتخذ وال سياسيا توظيفه يقع ولن سنوات، بعد نتائجه يحقق سوف

 .الفعلية نتائجه تظهر

بوية، المنظومة لب إىل يذهب عميق إصالح نريد إذن  وكرامة حرية شغل" الثورة، شعارات مع يتناغم إصالح الرى�

B  العمومية المدرسة هذه جميعا، منه تخرجنا الذي االجتماعي المصعد هذا هو الحريات وأول ،"وطنية
 يجب الىى�

 من وأدفاق أدفاق تخرج العمومية المدرسة اليوم الOن والتشغيل والكرامة الحرية شعار أول دورها، إىل تعود أن

 A Bن أعرفهم وأنا العمل عن المعطلںىOال  B
Aض يوم كل ىڡ A  أو طالب سبيىلB  يعرى� Bبتدريسهم قمت ثالثة أو اثنںى  B

Aىڡ 

 مما شغل، لدي ليس لك يقول ؟ اال�ن تعمل ماذا تسأله سنوات، وسبع سنوات وست سنوات خمس طوال الجامعة

 B
Aجامعي كأستاذ يؤرقىى  B

Aالجميع مسؤولية هو الفشل وهذا بالفشل، ويحسسىى ، A Bكسياسيںى  A Bوكمجتمعات، وكمربںى 

ة ربما اليوم كلنا منا طويلة لفرى� A  إىل اليوم ووصلت فشيئا شيئا ترهلت تربوية منظومة عىل البرص وغضينا الصمت الرى�

، من أقىص حد B
A{وهذا التد  B

A{نحن يعرفه، الجميع التد  B
Aتصنيفات مؤخرة ىڡ "Piza "البلدان مؤخرة  B

Aالتصنيفات، ىڡ 

B  نوجد ال نحن
Aيقال كما تقريبا والتشغيل التعليم منظومة أن اليوم يعرف وكلنا للجامعات، العالمية التصنيفات ىڡ 

 "Elle se tourne le dos: " بالفرنسية

بية وزارة به تقوم أن نريد ال شامل نقول وعندما وشامال، عميقا نريده االwصالح هذا إذن  لدينا نحن بمفردها، الرى�

كة لجان ة منذ تعمل مشرى� A  طويلة فرى� Bبية وزارة بںى B  التكوين ووزارة العلمي والبحث العاىلB  التعليم ووزارة الرى�
Aالمهىى 

شكال الOن وشامل كامل إصالح ونريده تعمل، اللجان وهذه والتشغيل، wاال  B
Aصالح ىڡwبوي اال ء كل قبل الرى� B

 هو ىس�

ية، موارد إشكال ية موارد لبالدنا نوفر كيف برس� B  وتوجد تدفع جيدة برس�
Aالتقدم  منظومة ىڡ. 

 يعطيه لىكB  لالستشارة يمرره ثم بإصالح وأعضاده الوزير يقوم قبل، من تجارب حصلت مسقط إصالح نريد ال إذن

اء، فيه إصالح يكون أن أو سياسية، حافظة بوي االwصالح إال مرات، عرس�  وقلت أؤكد أنا خرى\ B  من ليس الرى�
Aالثىى Ce 

n’est pas un dossier technique، بية ووزارة به لقمت كذلك كان لو B  الوزارات أكرى�  من تعترى\  الرى�
 كفاءات، بها الىى�

ى التوجهات مع يتناغم إصالح مجتمعي، إصالح حضاري، إصالح نريده B  الحوار ولهذا. للبالد الكرى\
Aالذي الوطىى 

بوية المنظومة عىل عرضه ووقع متواصال مازال وهو وسنتممه فيه بدأنا  وعىل االOحزاب كل عىل بعرضه ونقوم الرى�

 A Bلمانيںى  وهي المرحلة مع يتناغم إصالحا يكون أن يجب اليوم االwصالح الOن الناس جميع وعىل والمنظمات الرى\

ى، حضارية أسئلة وهناك الثورة بعد ما مرحلة B  العربية اللغة مكانة كرى\
Aاللغات مكانة طرح، السؤال هذا مجتمعنا ىڡ 

B  والرياضية والفنية الثقافية االOنشطة مكانة االOجنبية،
Aسئلة هي هذه التكوين، منظومة ىڡOصالح بعد وفيما االwاال 

 B
Aالتقىى  B

Aاء اختصاص من إذن سيكون ذاته حدّ  ىڡ   questions de technique الخرى\

 :مراحل ثالث يتبع أنه المرات من العديد ذلك وأعدنا البداية منذ االwصالح قلنا نحن

B  به سنقوم ما وهو اته وإجراء االwصالح ترتيبات مرحلة ثم الجميع، فيه يشارك حوار مرحلة أوال،
Aفنية، لجان إطار ىڡ 
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 .والمتابعة التنفيذ مرحلة ثم

B  مازلنا اال�ن نحن
Aاف لجنة تشكيل تم وفيه أفريل 23 يوم انطلق الذي منه نخرج لم الحوار مرحلة ىڡ  عىل لالwرس�

B  الجهات ضمت الحوار
B  المسألة هذه أوضح أن أريد ؟ ذلك معىىA  ما للحوار، كأرضية ورقات أعدت الىى�

 كرى�  الىى�

وع قدمت الوزارة هذه عىل عينت لما أنا الحديث، حولها اء من لجنة كلفت به، أتيت الذي وهو االwصالح مرس�  الخرى\

 إىل يمكن ما أقىص إىل نبعثها أن حاولنا تقريبا والوثيقة وثيقة بإعداد الوزارة خارج من وبعضهم الوزارة داخل

بوية العائلة وإىل االOحزاب B  المعهد وجدنا إرسالها، حاولنا ولكن تقصرىB  هناك ربما والمنظمات الرى�  لحقوق العر}\

نسان، wى مجموعة لوائه تحت منضوي وكان قبل، من عليها اشتغل جاهزة وثيقة لديه هذا، إىل أعود وسوف اال  كرى\

نسان لحقوق الرابطة مثل المنظمات من wإىل الديمقراطيات والنساء اال  Bتحاد ثم ذلك، غرى wالعام اال  Bللشغل التونىس 

B  ندخل ال حىى�  قلنا وثيقة، إحضار بصدد
Aالحوار ىڡ  B

Aواحد وكل القاعات ىڡ " Bوثائق ثالث لدينا" عليه يرد وجناحه يحىك 

 خطوط تحدد وحىى�  للحوار تقدم وثائق فقط هي تقبل، ال أو الوثائق هذه تقبل أن ويمكن للحوار أرضية تكون

بية وزارة إصالح نريده ال االwصالح هذا أن أؤكد وأنا االwصالح مرجعية وثائق ليست الOنها الحوار  الوزير إصالح وال الرى�

A  لنكن الوزير إليه ينتمي الذي تونس نداء إصالح وال Bرغم واضحںى  B
Aوزير أنىى  Bحزب إىل أنتمي سياىس  Bوخرجت سياىس 

B  الحال بطبيعة أشياء هناك واضحة، االOمور لتكن تونس نداء برنامج وهو سياىسB  برنامج عىل
Aتونس نداء برنامج ىڡ 

 B  .تونس نداء إصالح ليس لكن االنتخا}\

شكاليات، من الكثرىB  حوله وقعت وقد ر الحوا موكب وانطلق للحوار بمراحل قمنا wحفل، مجرد موقف، مجرد هو اال 

، ال عرس مجرد بية وزير كلمة فيه الحال بطبيعة الموكب وهذا أكرى� بية وزارة كلمة كانت الحظتم وكما الرى�  وليس الرى�

بية، وزير B  المعهد وكلمة للشغل، التونىسB  العام االتحاد كلمة ثم الرى� نسان، لحقوق العر}\ wإىل الدعوة وجهنا اال 

بية ووزير عليه تعذر ؟ الحكومة رئيس السيد غاب لماذا الناس، جميع إىل توجيهها وتم جمعية ألف  كلمة قرأ الرى�

B  يحدث هذا الحكومة، رئيس السيد
Aالبلدان جميع ىڡ  B

Aالورقة أما المواقع، كل وىڡ  B
 قراءة هي تالوتها وقعت الىى�

 .الحكومة رئيس السيد

، كلنا لنكن الحوار بدأ A Bقمنا منهجيںى  B
Aرسة حوار أظن ما عىل ماي 16 يوم ثم للتالميذ، بحوار ماي 15 ىڡOبوية لال  الرى�

عداديات، بالمدارس wولياء، أسبوع طيلة فتح ثم واالOالمتفقدين ثم لال  B
Aالوقت نفس وىڡ  Bوهي الجمعيات من الكثرى 

B  الرؤى بعض تشاركنا ال ربما
Aومنابر وحوارات ندوات نفسها هي عقدت الجمعيات هذه التواجد، مسألة ىڡ  B

Aوىڡ 

 Bحيان من الكثرىOاء لها بعثنا اال بية وزارة من خرى\  إقصاؤه وقع يقول إنسان أي أتحدى أنا أحدا نقص لم وتقريبا الرى�

B  المنظمات بعض نسيان وقع ربما
Aحزاب جميع بدعوة قمنا نحن لكن االفتتاح موكب ىڡOوربما اال  Bحزاب ممثىلOاال 

B  أن الممكن ومن حوار منابر يعقد أن حزب كل من وطلبنا ىلB  يستمعون هنا المتواجدون
ف الوزير يأ}�  أول عىل ويرس�

ة بلوجستيك تقريبا وقمنا حوار، منرى\  Bوبموقع كبرى ، B
A{و د ذلك، غرىB  إىل الكرى� احات جميع علينا وسرى�  وكل االقرى�
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حات تأخذ فنية لجنة تشكيل بصدد نحن وحاليا الحوار مخرجات  نحن أسابيع بعض بعد وتقريبا والرؤى المقرى�

B  ستخرجون وأنتم الحوار سنواصل
Aصالح الوطنية اللجنة تشكيل سيقع الحوار انتهاء وعند عطلة ىڡwلال  B

 سيكون الىى�

اء فيها بية وزارة من خرى\  للبالد والسياسية الفكرية الحساسيات الOغلب ممثلة تكون أن وسنحاول الحال بطبيعة الرى�

بوي الشأن الناس، ال�الف لجنة نبعث أن يمكن ال لكن الناس لجميع مفتوحة وهي  لكن الناس من الكثرىB  يهم الرى�

B  الصلبة نواتها جانب إىل وفكريا سياسيا ممثلة اللجنة هذه تكون أن نحاول إذن اختيار، دائما هناك
 أن يجب الىى�

اء من تكون بية وزارة خرى\ اء الرى� اء العاىلB  التعليم وزارة وخرى\ B  التكوين وزارة وخرى\
Aاء والتشغيل المهىى  الثقافة وزارة وخرى\

 أبيض، كتاب إعداد إىل بعدها نمر الحوار يختتم عندما الحال وبطبيعة. اللجان إذن هذه تشكيل بصدد ونحن

 هذه إذن بدون بإصالح نقوم لن الشعب نواب مجلس إىل يقدم أن أو لالستفتاء يقدم أن إما الكتاب وهذا

B  وضعه يقع أن االwصالح لهذا نريد ال الOننا السياسية، الحاضنة
Aحصل مثلما منصبه الوزير يغادر عندما الرف ىڡ  B

Aىڡ 

 السبب لهذا الوزير بعد االwصالح يتواصل أن نريده إخفاءه يقع منصبه يغادر وعندما إصالحا الوزير يضع السابق،

وع لهذا يكتب لن سوف الناس بإقصاء قمنا وإذا وسياسية شعبية وحاضنة مجتمعية حاضنة يتطلب  المرس�

B  مازلنا ونحن. التواصل
Aوىل المراحل ىڡOبيض  الكتاب" جاهزا يكون وعندما الحوار من االOع صياغته وتقع" اال B  ونرس�

Aىڡ 

وع تطبيق قصاء عىل نتحدث أن يمكننا حينئذ المرس� wأو اال  Bقصاء غرى wنه ترسع ليس ترسع أو االOوع أوال ال  هو المرس�

بوية المنظومة واليوم االwصالح B  نحن قلنا مرة أول قدمت عندما أنا تنتظر تعد لم الرى�
Aتربوية طوارئ حالة ىڡ on 

était dans un état d’urgence éducatifفالوضع االنتظار، يمكننا ال  B
B  كار}�

Aنبدأ، أن علينا ويجب المدارس ىڡ 

ع أن يمكننا إصالحات هنالك الحال بطبيعة B  فيها نرس�
Aى إصالحات هناك الدراسية، السنة بداية ىڡ مجة كرى\  يمكننا مرى\

مجها أن B  أخرى وإصالحات 2016 سنة نرى\
Aصالح أن شخصيا أنا ،2017 سنة ىڡwعىل سنوات خمس يدوم سوف اال 

ع أن يمكننا ولكن ، la période de réformeاالOقل B  نرس�
Aوىل  السنة ىڡOاال. 

B  عىلB  عيب الحال، بطبيعة
Aحيان بعض ىڡOوهناك التونسية الدولة أمثل أنا أوال إصالحات، عىل يقول أنه قالوا اال 

 ليس الدولة كلمة أقول دائما وأنا الدولة، اختصاص من هو العمومي المرفق تسيرىB  الدولة، اختصاص من أشياء

اك لديها B  اشرى�
Aواضحا  يكون أن يجب وهذا الملكية، ىڡ. 

B  ات االwجراء ومن الوزير، يتخذها ات إجراء هنالك إذن
B  نتخذها سوف الىى�

Aتخص ات إجراء هي القادمة السنة ىڡ 

le chiffre d’affaire  B الOن الخصوصية الدروس
Aمليار 700 هي نسبة أقل الخصوص هذا ىڡ  Bوالوىل  Bأصبح التونىس 

B  الOنه الوزارة، اختصاص من ات االwجراء وهذه il se saigne à blanc إذن
Aتنظيم اختصاص من هذا المطاف آخر ىڡ 

 اختصاص من االOكلة وتوفرىB  المطعم أيضا الوزارة، اختصاص من وهي التحتية البنية تخص ات إجراء هناك. العمل

B  المجتمع يهم ما وهناك الوزارة
A{االجتماعي الطرف وأيضا المد. 

طالة أريد وال كلمة wاب يخص فيما اال Aالتعليم إرص ، BساىسOولو اال  B
Aء الناس بعض فيها رأى كلمة لدي أنىى B

 من ىس�
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B فهي االستفزاز
B طريقىى�

Aيبدو فأنا الكالم ىڡ  Bلدي ىل  B
 أبقى أن وأريد مدرس كنت أنا تبقى، أن وأريدها شخصيىى�

B  وأدرس مدرس،
Aالمنهجية ىڡ  B

Aقليال أفهم الجامعة، ىڡ  B
Aاب، لدي ليس قلت أنا المنهجية، ىڡ Aماذا إرص  B

Aيوجد ال يعىى 

اب لدي Aأعرف ما حسب أنا ؟ إرص  B
Aاب، إشعار يقع النقابات ىڡ Aرصwالوزارة إىل يصل باال  Aقل عىل وممىصOطرف من اال 

B  عضو
Aء أي أتلق لم أنا ـ رضا، السيد هكذا ـ التنفيذي المكتب ىڡ B

B  ىس�
Aاب إشعار ال الوزارة ىڡ Aرصwبه سمعت باال  B

Aىڡ 

عالم wدارية والهيئة إشعار أي أتلق لم اال wاب إشعار أتلق لم إذن يعرف، والجميع اال Aرصwهناك بأن علم عىل وأنا باال 

اب Aاب لكن إرص Aرصwداري اال wموجود اال  B
Aدارية الهيئة ىڡ wدارية الهيئة وليست السابقة اال wبالنسبة إذن الحالية اال  Bمن ىل 

A  استفزازا ليس القانونية الناحية Bمهم أنا للمربںى بوية، العائلة من جزء وأنا وأحبهم احرى�  أقول دائما أنا سوبالعك الرى�

A  ظروف Bودوري تتحسن أن يجب المربںى  A Bال القانونية الناحية من أنه قلت لكن الوزارة منظوري من هم والمربںى 

اب، إشعار لدينا يوجد Aرصwالتعليم نقابة مع وتفاوضنا الباب نغلق لم نحن الحال وبطبيعة وقع، ما هذا باال 

 BساىسOحققنا للتفاوض، طرحت النقاط من مجموعة هناك ومرارا، ومرارا مرارا اال  Bإدماج مسألة منها، النقاط من الكثرى 

بية، لوزارة مكلفة والعملية سنوات أربعة عىل النواب كامل إدماج إىل نتوصل مرة الOول النواب B  اتفقنا الرى�
Aمسألة ىڡ 

B  موجود وهو االOساىسB  النظام
Aبية ووزارة الرسمية المطبعة ىڡ  يحدث الذي التأثرىB  بعض ربما عىل مسؤولة ليست الرى�

 B
Aاتفقنا النص، طباعة ىڡ  B

Aاتفقنا المنح، مسألة ىڡ  B
Aأبناء منح مسألة ىڡ  A Bتقريبا واتفقنا المربںى  B

Aء كل ىڡ B
A  بقيت ىس� Bمسألتںى 

قيات فيهما نتفق لم اب االستثنائية، الرى� Aن وقع ؟ وقع لماذا الثانوي وإرصOساتذة الOمثل نأخذ أن نريد قالوا اال 

 A Bقيات عىل وتحصلوا والمعلم المعلمںى قيات نزيدهم أن يمكن ال االستثنائية الرى�  وطالبوا ماىلB  انعكاس فيها والرى�

 المفاوضات اختصاص من هو أجور سلم هو ما كل لكن المنح هذه ضد لسنا نحن لهم قلنا االOساتذة، مثل بمنحة

A  العامة Bالعام واالتحاد الحكومة بںى  Bفطلبنا 2016/2015 لسنة العامة المفاوضات موجودة واليوم للشغل التونىس 

A  االتفاق وقع االOول منذ منهجية هنالك الOن العامة للمفاوضات المسألة هذه ترحيل منهم Bواالتحاد الحكومة بںى 

بية وزارة من ليس تقريبا االتفاق وهذا اجتماعية، مفاوضات عىل للشغل التونىسB  العام B  البث الرى�
Aوهذا المنح، ىڡ 

بية وزارة مع االOرضية تحضرىB  يقع عمل بمنهجية وقمنا التوافق حول الخطاب  ثم االجتماعية، الشؤون ووزارة الرى�

B  واالتفاق الملف ترحيل يقع
A{يكون الثا  B

Aوقع ما هذا ، 04 زايد 04 إطار ىڡ. 

اب نتفادى أن حاولنا الصيغ، نجد أن حاولنا نحن Aرصwداري اال wالسادة من طلبنا وقد اال  A Bمهم ونحن المربںى  نحرى�

اب يقوموا بأن ونحبهم Aوقع كما إداري بإرص  B
Aعداد ويحجبوا االمتحانات يجروا أن الجامعة ىڡOالتفاوض، يقع ثم اال 

اب يقع أن أما Aوكدولة كمرفق وتترصف كوزارة تترصف وأن القرارات تتخذ أن الوزارة عىل فكان الشكل بهذا إداري إرص 

B  لجنة لدينا اليوم ونحن مسؤولة،
Aن أنجز ما تقييم بصدد وهي أيام منذ تشتغل الوزارة إطار ىڡOمؤسسات هنالك ال 

 يقع سوف االمتحانات تنتهي أن بعد العملية، تقييم بصدد نحن االمتحانات، تنجز لم وأخرى االمتحانات أنجزت

B  الشفافية، نريد الOننا الناس، لجميع عمومي وسيصبح سينرس�  التقييم
Aطار هذا وىڡ wات إجراء الوزارة ستتخذ اال 
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نجاز wن االمتحانات، الOبوية المنظومة فشل أو نجاح عىل والمسؤول االمتحانات نجاح أو فشل عىل المسؤول ال  الرى�

بية وزارة هي  .الرى�

نجاح واالستثنائية القانونية ات االwجراء كل سنأخذ نحن wالموسم ال ، Bهذه استثنائية ات إجراء أخذنا كما الدراىس 

B  السنة
Aتشويش آالت باقتناء قمنا قد أننا تعرف النائب السيد استثنائية، ببكالوريا النواب السادة وأعد البكالوريا ىڡ 

B  تقريبا الثمن باهظة
Aونية بكالوريا أصبحت وقد للغش" الكيت " يستعمل من هناك الفارطة السنة ىڡ  وقد إلكرى�

B  عليها قضينا
Aأرجعنا السنة هذه وىڡ discipline صارمة نصوص أصدرنا وقد  B

Aساتذة، عىل الجسدي االعتداء ىڡOأنا اال 

 ممتازة، البكالوريا كانت وكما التطور هذا تعكس النتائج هلِلَا إنشاء ممتاز بشكل نجحت البكالوريا السنة هذه أقول

B  تكون وسوف النواب السادة أعرف أنا
 أساىسB  التاسعة لدينا منها الكثرىB  لدينا ومازال الوطنية االمتحانات باىڡ�

عداديات الدخول ومناظرة wوتجرى تجرى سوف" النموذجية" لال  B
Aام مع جيدة ظروف ىڡ  هذه ورغم القانون احرى�

 رغم لكن واضطرابات، انتخابات وتخللتها صعبة وسنة استثنائية سنة بأنها النائب السيد أوافق أنا الصعبة، السنة

B  توصلنا ذلك كل
Aانجاز إىل هلِلَا بإذن سنتوصل البكالوريا، انجاز إىل أصعب هو الذي الثانوي ىڡ  B

 المناظرات باىڡ�

B  أن منك المرجو نسيتها مسألة هناك كانت وإذا وشكرا، الوطنية
Aبها  تعلمىى.  

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

يضاحات، عىل الوزير سيدي شكرا wالعالقة، ربما النقاط بعض بقيت اال  B
Aاب، من الموقف ربما عالقة ىڡ Aرصwبالنسبة اال 

تحاد wالعام لال  Bقية يبعث ال أن كمركزية قرر للشغل التونىس  ربما تلقيتم لكن للحوار، المجال يفسح حىى�  بالرى\

B  تلقي النقابية المركزية موقف B  فشككتم سلىى\
Aاب، ىڡ Aرصwقية تبعث ال أنها اختارت النقابية المركزية اال  أن وأرادت الرى\

B  واالستياء معطى هذا لالمتحانات، حماية العام الرأي عىل تشوش ال حىى�  لحل المجال تفسح
Aتحاد ىڡ wالعام اال 

 B
Aالمبادرة هذه عىل ردّ  الوزير أن هو للشغل الوطىى  B

Aللتوضيح سلبيا رّدا االتحاد ىڡ. 

B  االمتحانات، حماية الثانية، النقطة
Aىڡ  B B{رأ  B

Aىڡ  B
O{مطالب وتلبية والحوار بالحوار الوزير السيد تتم أن يجب االبتدا 

، زمالئنا A Bنهم المعلمںىOالمطالب هذه يستحقون ال. 

B  ات االwجراء نرفض ال نحن:  موالية نقطة
A  تتعلق الىى� Bالخصوصية الدروس ومواجهة التحتية البنية بتحسںى  Bوغرى 

بوية، العملية وتجويد ذلك B  ات االwجراء ضد نحن الرى�
 طرف من ات إجراء اتخاذ أي االwصالح، بنتائج تتعلق الىى�

B  واحد،
Aصالح نتائج باستباق عالقة ىڡwاال ، B

Aتعلق ما أما الوطىى  Bبوية العملية وتجويد العمل بسرى  متاح، هو فيما الرى�

 .إليه وندعو مطلوب أمر هذا

 B
Aحزاب، دعوة خصوص ىڡOقل عىل االOنحن اال  B

Aالشعب  حركة" ىڡ"،  Bأصدقائنا من والكثرى  B
Aحزاب ىڡOخرى االOيتلقوا لم اال 

B  ال دعوة
Aجهويا، وال مركزيا ال دعوات أي نتلقى لن اال�ن وإىل الحوار مؤتمر ىڡ  Bحزاب من والكثرىOعىل أعمم ال حىى�  اال 

B  ذلك تدارك يتم أن وأرجو الدعوات هذه مثل يتلقوا لم أصدقائنا من االOقل
Aالمستقبل ىڡ. 

 B
Aصالح عالقة ىڡwبوي، باال  صحيحة قواعد عىل االwصالح يتم حىى�  وتجويدها العملية تنظيم مزيد يتم أن نرجو الرى�
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 .مرجوة  نتائج إىل ونصل مداه ويأخذ

ة، نقطة فقط Bالعلوم اختبار إىل ترسبت أخطاء عن ترسيبات من شاع ما أو الوزارة موقف عن أتساءل أن أريد أخرى 

B  الطبيعية
Aمتعلق خطأ ثم التجريبية، العلوم اختصاص ىڡ  B

Aعالمية مادة ىڡ wاال  B
Aاالمتحان ىڡ  B

Aأن نريد للبكالوريا، الوطىى 

B  وهناك االOشياء هذه حقيقة حول نستوضح
Aىڡ  B

Aاحتجاج ذهىى  B
Aوان ىڡ Bأخطاء من ترسب ما حول القرى  B

Aالعلوم اختبار ىڡ 

B  الطبيعية
Aشياء، هذه حقيقة حول الوزير السيد من أستوضح أن أريد تجريبية، العلوم اختصاص ىڡOكيف اال 

  .وشكرا  ؟ الوزارة ستترصف

 عضو إجابة

 عىل الحكومة

 صاحب تفاعل

  الّسؤال

B سنة كل لالOخطاء بالنسبة
Aأخطاء، هناك البكالوريا امتحانات ىڡ  B

Aأخطاء هناك أن قالوا الطبيعية العلوم مسألة ىڡ  B
Aىڡ 

وان Bسباب، أذكر أن أريد وال القرىOلجنة لدينا نحن اال  B
 لست أنا خطأ أي يوجد وال وتابعت باالمتحانات قامت الىى�

B  مختصا
Aسئلة وتابعنا لجنة كونا ولكن الطبيعية، العلوم ىڡOصحيح لكن اال  B

Aربما مواضيع بعض هناك السنة هذه ىڡ 

عالمية مادة يخص فيما المتابعة وقعت خطأ أي يوجد ال ولكن ما نوعا مختلفة السؤال وضع وطريقة أصعب wاال 

اء يقوله ما هذا خطأ أي يوجد ال االOرض الحياة علوم ومادة B  الخرى\
Aم وأنا الوزارة ىڡ  .رأيهم  أحرى�

بية وزارة للحوار، بالنسبة ، ثقل فيها وزارة هي الرى� B بية وزارة تسيرىB  يمكن وال نقابات، تسع فيها نقا}\  تشاور بدون الرى�

، الطرف مع B B  ونحن النقا}\
Aمع المفاوضات تقريبا وهي الحاالت، كل ىڡ  B

O{أما الشهران قرابة لها االبتدا  B
Aمن وقت ىڡ 

 تفهموا أن يجب لكن des malentendus ربما وقع نواصل، أن نستطيع وال االمتحانات ضغط لدينا كان االOوقات

وعة الطلبات أن وعة الطلبات أن أقول واحد أكرى�  وأنا مرس� B  ذلك يكون لكن مرس�
Aاقتصادي وضع ىڡ  A Bمعںى  B

Aظل وىڡ 

A  خمسة يتقاىصA  المعلم يصبح العملية لتسيرىB  بودي أنا أمواال لديها يوجد ال فالدولة توازنات Bستاذ ماليںىOة واال  عرس�

 A Bوهذا ماليںى  B
Aقليل بجزء ولو أنا يمسىى  B

AنىىOللسادة وسأقدم للدولة مالية توازنات هناك اليوم لكن مدرس، أيضا أنا ال 

B  المالية االنعكاسات لكل جرد النواب
Aبية وزارة ىڡ ون االOسالك لكل الرى�  قليال، االنتظار يجب وضع إىل وصلنا أننا وسرى�

A  السادة من طلبت أنا ال، نقل لم نحن Bالعامة المفاوضات إىل المالية المطالب من جزء ترحيل يقع أن المعلمںى 

ء هناك ليس نعود، أن يمكن العامة المفاوضات وبعد B
نا ىس�  االمتحانات تنجز أن بودي كان لكن االwرساع عىل يجرى\

B  وضع ولديهم كامال، عاما واستثمروا كامال عاما درسوا صغار أوالد الOنهم
A{يسألون صغار أوالد رأيت وأنا طيب نفسا 

 ؟ ال أم االمتحانات سنجري هل يوم كل

اب هذا ثم Aرصwخوف وبدون رصاحة بكل وأقولها أساء اال  B
AنىىOالعالقة إىل الخشبية اللغة لدي ليست ال  A Bولياء بںىOاال 

، A Bالعالقة إىل وأساء والمربںى  A Bمن وجزء التالميذ بںى ، A Bونعيد مجدها إىل المدرسة تعود أن نريد كنا إذا ونحن المربںى 

ساءة هذه إصالح يجب والمدرس المدرسة هيبة wالطرف مع الحوار بعودة إال إصالحها يمكن وال اال ، B  وعودة النقا}\

A  الحوار Bالطرف بںى  B بوية المؤسسة نسرىB  أن نستطيع ال الOننا واالOولياء النقا}\  الوضع الOن الناس، كل تكاتف بدون الرى�

 اليوم يعود أن أتمىىA  أنا السبب لذلكil y aura des réformes douloureuses مؤلمة ستكون واالwصالحات صعب
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، التعليم نقابة مع الحوار BساىسOنجاح للتحاور يتفضلوا أن ويمكنهم الناس لكل مفتوح الوزارة باب اال wمن بقي ما ال 

  .وشكرا  il n’est jamais trop tard و الدراسية السنة

 : "2016 سنة العربّية الّثقافة عاصمة صفاقس" تظاهرة الحتضان االستعدادات بخصوص  .و 

 ةصاحب ةالّنائب

  الّسؤال
، سالف B

Aالنهضة حركة عن القسنطيىى  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

، لطيفة السيدة AخرصOاث عىل والمحافظة الثقافة وزيرة اال   الرى�

  2015 جوان 10  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 الرئيس، سيدي شكرا

 B
Aلها  المرافق والوفد الثقافة وزيرة بالسيدة أرحب أن أريد البداية ىڡ. 

 B
Aى الثقافية بالتظاهرة يتعلق والذي الوزيرة للسيدة به أتقدم أن أردت الذي الشفوي السؤال إطار ىڡ B  الكرى\

 الىى�

 .العربية الثقافة عاصمة صفاقس ، 2016 سنة خالل صفاقس مدينة ستحتضنها

B  بدأنا نحن غدا هي 2016 سنة أن أقول أنا
Aالعد ىڡ  Bالسؤال هذا لذلك التنازىل  B

B  يأ}�
Aأجل من بالذات التوقيت هذا ىڡ 

نجاح الجهود استحثاث wالتظاهرة  هذه ال. 

 وزير مثل الوزراء، من عدد بزيارتها ايضا قاموا وصفاقس صفاقس، والية إىل زيارة أدت مشكورة الوزيرة السيدة

هم، الصناعة ووزير الدولة أمالك ووزير والرياضة الشباب Bن مهمة الزيارات هذه مثل وغرىOال  A Bيمكنهم المسؤولںى 

 عليه الذي الوضع عاينت أنك الوزيرة سيادة أكيد أهلها، مشاغل إىل واالستماع الجهة واقع عىل قرب عن االwطالع

 الثقافة دور أي الثقافية التحتية البنية نقول عندما صفاقس، مدينة حال هو هذا لالOسف الثقافية، التحتية البنية

B  الثقافية التحتية البنية لالOسف أقول وبالتاىلB  عام، بشكل الثقافية ات والفضاء
Aحجم مع تتناسب ال صفاقس ىڡ 

B  وإسهامها المدينة هذه
Aاالقتصاد ىڡ ، B

Aقل عىل الوطىىOأجل من التظاهرة هذه نستثمر أتركونا اال  Bالقدر توفرى  A{دOاال 

نجاح ات الفضاء من الثقافية التحتية البنية من wلديها تكون بأن جديرة ليست صفاقس مدينة أن فهل التظاهرة، ال 

B  وإسهامهم صفاقس أهل انتظارات مع وتتناسب حجمها مع تتناسب ثقافية ات فضاء
Aبشكل الثقافية الحياة ىڡ 

 عام؟
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انية أرى عندما أنا A Bالمرى B
انية أنها أرى التظاهرة لهذه رصدت الىى� A Bننا ؟ لماذا جدا محتشمة مرىOسف الOوجود الحظنا لال 

A  خلط Bى  وبتظاهرتها بأنشطتها للتظاهرة رصد وما الثقافية التحتية للبنية رصد ما بںى  .الكرى\

 عندما الحكومة رئيس والسيد جهوية، تظاهرة وليست ثقافية تظاهرة التظاهرة، هذه اعتبار يقع أن أرجو أقول،

B  ما كل تبذل سوف الحكومة هذه أن وعد صفاقس مدينة بزيارة قام
Aما وكل وسعها ىڡ  B

Aهذه أن أجل من جهدها ىڡ 

، الحدث مستوى إىل وترتقي تنجح التظاهرة B
Aإىل وأقدمها لها أنبه أن أردت العراقيل بعض هناك ولكن الوطىى 

B  أي الوزيرة السيدة
Aالتفاعل، إطار ىڡ  B

Aانية رصف يتم لم مازال اليوم إىل الحدث، لهذا االستعداد إطار ىڡ A Bالهيئة مرى 

 B
ف الىى� وع اليوم إىل برامجها، ولتنضج فيه لتجتمع مقر لديها ليس الهيئة اليوم إىل التظاهرة، هذه عىل سترس�  مرس�

نامج  السيدة من شفاهية موافقة هناك أن سمعنا قد فقط كتابية، موافقة الهيئة تتلق ولم الوزارة إىل قدم الرى\

B  بشكل الموافقة هذه ترجمة يقع لم ولكن الوزيرة A  أن يمكن بحيث كتا}\ Bالسيد إىل رسائل توجه عندما الهيئة تستعںى 

 Bطرف كل إىل أو البلدية رئيس السيد إىل أو الجهة واىل  B
Aعىل مكتوبة موافقة لديها ليست التظاهرة هذه بإنجاح معىى 

نامج هذا  .مهامها  أداء عىل وتعينها الجهوية السلط معها تتفاعل لىكB  الرى\

وقراطية هناك لالOسف أنه أيضا العقبات من Bدارات كل مشكلة هي وربما الثقافة وزارة صلب إدارية برى wعموما  اال .

 هذه كانت إذا ، 2016 لسنة العربية الثقافة عاصمة صفاقس تظاهرة بأهمية مقتنعة الحكومة هذه كانت إذا أقول

B  التظاهرة هذه بدور مقتنعة الحكومة
Aالحكومة أن أعتقد فأنا الجهة، مستوى عىل واقتصادية ثقافية حركية خلق ىڡ 

B  الدعم لها تقدم بأن التظاهرة، هذه تنجح بأن معنية
Aالكاىڡ  B

Aطار، هذا وىڡ wح اال  بشخصيات الهيئة تركيبة تعزيز أقرى�

 أن مقتنعة الوزيرة السيدة كانت إذا أقول مثال، الدين نور مىىA  السيدة المثال سبيل عىل أذكر وهنا ثقافية، رمزية

جو جهوية، تظاهرة وليست وطنية تظاهرة هي التظاهرة هذه Aالهيئة هذه تعزيز مزيد فرى. 

B  العمل بدور حقيقة ونؤمن حقيقة نفكر كنا إذا
Aالثقاىڡ  B

Aالشاملة التنمية إحداث ىڡ  B
Aبأن فعال نؤمن كنا إذا البالد، ىڡ 

B  العمل تنمية أو الثقافية التنمية
Aاالعتبارات، هذه كل نقدر كنا إذا االقتصادي، العمل تنمية من جزء هي الثقاىڡ 

 B
Aمتداخلة، الوزارات عديد وتمويلها، التظاهرة هذه بإنجاح معنية وحدها الثقافة وزارة ليست أوال أنه أعترى\  فإنىى 

بية وزارة منها والرياضة، الشباب وزارة منها  أقول المعلومات، تكنولوجيا ووزارة الداخلية وزارة منها والتعليم، الرى�

عادة مناسبة التظاهرة هذه تكون أن ينبغي wللعمل االعتبار ال  B
Aالثقافة بدور واالقتناع الثقاىڡ  B

Aالتنمية خدمة ىڡ 

B  المدرسية الثقافية النوادي إعادة كذلك التطرف، أشكال ومقاومة
Aبوية المؤسسات جميع ىڡ  .الرى�

ف بنيل سقصفا أبناء جهود تكللت أن بعد الوزيرة، السيدة السؤال إىل وأمرّ   عاصمة صفاقس" تظاهرة احتضان رس�

B  2016 لسنة" العربية الثقافية
Aأودّ  فإنىى  B

 : يىلB  ما حول معطيات تقديم الوزيرة سيد}�

B  االwجراءات هي وما ؟ التظاهرة هذه الحتضان الوزارة استعدادات هي ما
B  اتخاذها تّم  الىى�

A؟ الوالية دعم إطار ىڡ 

  .وشكرا
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إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، سيدي شكرا

 النواب، والسيدات السادة

B  سالف النائبة السيدة
Aأشكرك القسنطيىى  B

Aاهتمامك عىل يدل وهو التدخل هذا وعىل السؤال هذا عىل البداية، ىڡ 

B  الملفات أهم من وهو هام، ملف وهو الملف بهذا
 من وهو الوزارة إىل دخوىلB  عند أمامي معروضة وجدتها الىى�

B  أيضا، الملفات أعرس
AنىىOهاته مثل مدى أي إىل ورأيت" العربية الثقافة عاصمة قسنطينة" افتتاح وواكبت زرت ال 

 .كامل تجند ومن طاقات ومن وسائل ومن اعتمادات من تستلزم التظاهرات

 وأريد منه بينة عىل النواب والسيدات السادة يكون حىى�  الملف، هذا محطات الOهم التذكرىB  ببعض أقوم أن أريد

 بل وحدها الثقافة وزارة يخص ملف ليس هو النائبة السيدة تفضلت مثلما الOنه الملف بهذا أيضا العام الرأي إعالم

B  ملف هو
Aوطىى. 

 B
Aللثقافة الدائمة اللجنة إىل العربية للثقافة عاصمة صفاقس ترشح ملف تقديم وقع 2013 سنة سبتمرى\  شهر ىڡ 

بية العربية للمنظمة التابعة العربية B  هذا ،"لالOلكسو " والثقافة للرى�
A2013 سنة سبتمرى\  شهر ىڡ ،  B

Aسنة مارس شهر ىڡ 

قرار نرس�  ووقع العربية للثقافة عاصمة صفاقس" لالOلكسو " التابعة العربية للثقافة الدائمة اللجنة أقرت ، 2014 wاال 

 B
A2014 سنة جوان ىڡ. 

 B
Aالجلسة هذه خالل وتم 2016 سنة العربية الثقافة عاصمة صفاقس حول وزاري مجلس وقع ، 2014 ماي شهر ىڡ 

A  إقرار Bشيئںى : 

اف قيادة لجنة إحداث أوال،  وزارة: بتسميتهم  النائبة السيدة تفضلت وقد وزارات 07 تضم الثقافة، وزارة بإرس�

 السياحة وزارة والطفولة، واالOرسة المرأة وزارة والرياضة، الشباب وزارة والمالية، االقتصاد وزارة الداخلية،

A  وزارة التقليدية، والصناعات Bسكان التجهرى wابية، والتهيئة واال B  الجهوية السلط وأيضا الرى�
Aصفاقس والية ىڡ. 

عطاء الجلسة دعت كما wولوية الOاال  B
Aانية إعداد إطار ىڡ A Bعتمادات 2015 لسنة الدولة مرى wورية لال Aنجاح الرص wتظاهرة ال 

 .العربية الثقافة عاصمة صفاقس،

 B
Aقرار وقع 2014 سنة ديسمرى\  شهر ىڡ  A Bالعربية للثقافة عاصمة صفاقس، لتظاهرة التنفيذية الهيئة أعضاء تعيںى 

A  من وتكونت Bالمجتمع عن ممثلںى ، B
A{من ثقافية، شخصيات من أعمال، رجال من المد  A Bومن جامعيںى  A Bناشطںى  B

Aىڡ 

B  المجال
Aبالجهة الثقاىڡ. 

نامج تغيرىB  ووقع احه تم الذي الرى\ B  المنشآت لكون اعتبارا سابقا اقرى�
احها، وقع الىى� نامج وهذا اقرى�  وجدته الذي الرى\

 بسيدي الصيفي للمرسح الخارجي الفضاء تهيئة عىل يحتوي هو لك أذكره أن أستطيع الوزارة إىل وصلت عندما

 الجهوي المعهد مقر وإصالح صيانة صفاقس، بمدينة والركحية الدرامية الفنون لمركز جديد مقر بناء منصور،

B  المركب مقر صيانة للموسيقى،
Aمحمد" الثقاىڡ  Bوإحداث وتهيئتها العتيقة للمدينة ات البناء بعض اقتناء ،"الجاموىس 
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 المكتبة توسعة العامرة، بمعتمدية ثقافة دار بناء الحدادين، فندق سقف لتغطية دراسة إعداد للثقافة، رواق

 .بطينة ثقافة دار بناء الجهوية،

نامج هذا وطبعا وع صفة بأي يستجيب ال الرى\  فوقع ، 2016 لسنة العربية للثقافة عاصمة صفاقس مدينة لمرس�

نامج تغيرىB  إقرار B  الرى\
Aسباب 2014 سنة ديسمرى\  شهر ىڡOن واضحة الOثقافية صبغة أي به وليس يستجيب ال هذا ال 

 .ذلك غرىB  إىل هامة

 B
Aمن أيام ثالثة بعد أي 2015 سنة فيفري شهر ىڡ  Bحات عرض وقع الوزارة إىل وصوىل مجة المقرى�  وقمت المرى\

نامج عىل بالموافقة  .عليكم  سأعرضه الذي الجديد الرى\

B  إذن
Aنامج مع التنفيذية الهيئة وصلت مارس 23 ىڡ  فهو التظاهرة، هاته الOهمية يستجيب بأنه ورأيت الجديد الرى\

 هام معماري معلم وهو الكاتوليكية الكنيسة تحويل حوله، سياحي مسلك وتهيئة المدينة صور إضاءة عىل يحتوي

B  جدا نادر هندىسB  شكل وله االOربعينات إىل يعود جدا
Aمجمع إىل العالم، ىڡ  B

Aمعلوماتية مكتبة عىل يحتوي ثقاىڡ 

Médiathèque بهدف وذلك العتيقة بالمدينة ثقافية ات فضاء وإحداث تهيئة جيد ، ومرسح للفنون ورواق 

B  قطب إىل تحويلها
Aثقاىڡ  B  : أهمها ومتوسطي عر}\

 السياحي، المسلك تهيئة 

 لمدرسة كمقر سنوات 10 عن يزيد ما منذ المغلقة العدول بنهج الحسينية المدرسة مقر استغالل 

A  لالOجانب العربية اللغة لتعليم Bالراغبںى  B
Aذلك، ىڡ 

 المساهمة  B
Aمزيد الستيعاب الفضاء تهيئة ومزيد عائم، ركح بإقامة وذلك القراقنة شط وتوظيف تهيئة ىڡ 

فيهي للجانب تدعيما الثقافية االOنشطة من ، الرى� B
Oوالبيىى 

 بحديقة للتظاهرة يؤرخ معلم إنشاء "Dakar"،  علمية موسوعة ونرس�  B
Aبأقالم مرجعي كتاب مائة شكل ىڡ 

 A Bمختصںى  B
Aالتاريخ ىڡ  B

Aاث وىڡ B  الرى�
Aاختصاصات عدة وىڡ. 

 B
Aعالن صحفية ندوة انعقدت ، 2015 سنة ماي شهر ىڡ wامج المشاريع عىل لال  صفاقس مدينة لتظاهرة الثقافية والرى\

 .2016 لسنة العربية الثقافة عاصمة

 B
Aالتظاهرة، هاته ملف لمتابعة الهيئة مع عمل جلسة وعقدت صفاقس مدينة إىل ميدانية بزيارة قمت الشهر نفس ىڡ 

ة  مراسلة ووقعت الهيئة حساب عىل دينار ألف 500بـ للتظاهرة منحة تحويل وقع االجتماع هذا بعد إذن ومبارس�

 لوزارة الكاتوليكية الكنيسة تخصيص قصد الداخلية وزير السيد طريق عن صفاقس لبلدية الخصوصية النيابة

B  اال�ن هي ات واالwجراء للبلدية تابعة الOنها الثقافة
Aتقدم  ىڡ. 

B  هو المعلم هذا الOن والرياضة الشباب وزير بالسيد اتصلت كما
Aالشباب وزارة طرف من يستغل الحقيقة ىڡ 

ّ  والرياضة B  فضاء لتخصيص الالزمة بالمساعي للقيام استعداده عن ىلB  وعرى\
Aالمعهد اال�ن وأيضا آخر رياىص  B

Aالوطىى 
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اث  .الصور  ترميم عملية لتمثيل مجموعات ثالثة لوضع االستعداد بصدد هو للرى�

اح وقع االOخرى ات لالwجراء بالنسبة B  التظاهرة افتتاح اقرى�
Aلها اال�ن الهيئة للمقر وبالنسبة ، 2016 سنة ماي شهر ىڡ 

B  الواىلB  السيد راسلت وقد تهيئته وقعت وقد بالمعرض مقر
Aمدادهم ذلك ىڡ wعتمادات ال wباال  B

 عليها االتفاق وقع الىى�

A  بصدد نحن واال�ن. المقرّ  هذا وتهيئة لتأثيث Bهذا وسينتهي اللجان تركرى  B
Aحدود ىڡ ، A Bالحفل فعاليات لجنة أسبوعںى 

عالم لجنة العلمية، والتظاهرات الفكرية الندوات لجنة االفتتاحي، wساسية البنية لجنة والدعاية، االOالثقافية اال 

قامة، االستقبال لجنة الشخصيات، وحماية االOمن لجنة والنظافة، التجميل لجنة االOثرية، المعالم وصيانة wلجنة واال 

، والدعم المساندة لجنة الخارجية، العالقات لجنة الفنية، العروض Bوالتنظيم ات الفضاء لجنة الماىل ، Bاللوجستيىك 

اء دعوة وقعت ولذلك الفنية، التظاهرات لجنة عداد خرى\ wء كل قبل توظيفية دراسة ال B
 صور وهي الثالثة للمعالم ىس�

A  وكذلك القراقنة، وشط الكاتوليكية، الكنيسة المدينة، Bجاهزة الدراسة هذه وستكون الصور إضاءة لدراسة مختصںى 

 .أشهر بعد

B  ممكنا سيكون التعزيز هذا أن وأظن مطروح هو الهيئة تركيبة تعزيز بأن وأظن ات االwجراء هي هاته إذن
Aإطار ىڡ 

B  اللجان هاته
 .بالتظاهرة  ستقوم الىى�

 صبغة ذو موضوع هو وحدها، الثقافة وزارة يخص وال وحدها التنفيذية الهيئة يخص ال بأنه أرى الملف طبعا

ة، واعتمادات استعدادات يستلزم وطنية، Bجانب فيه كبرى  B
Aثقاىڡ ، Bجانب فيه كبرى  Bاحتفاىل ، Bجانب فيه كبرى  B

Aنه ضياىڡOال 

B  العالم فقط ال العالم مناطق كل من الضيوف يأتون سوف  فيما مستلزمات فيه عامة، بصفة العالم بل العر}\

B  بالحالة صدمت صفاقس زرت عندما النائبة السيدة تفضلت ومثلما التحتية البىىA  يخص
 التحتية البىىA  عليها الىى�

 .صفاقس بمدينة الثقافية

ة، اعتمادات تكون أن يجب ،االعتمادات  Bالقيادة لجنة اجتماع لتفعيل الحكومة رئيس بالسيد اتصلت وطبعا كبرى 

 B
B  بالشهادة يسمى بما التنفيذية الهيئة مدّ  ووقع وزارات سبع بها الىى�

Aمن لتمكينها للتظاهرة الثقافية الصبغة ىڡ 

مكانيات لهم من إىل أيضا تتجه حىى�  ، Le mécénatالرعاية بقانون التمتع wعانتنا اال wالتظاهرة هذه عىل ماديا ال  B
 الىى�

ة  اعتمادات تستلزم Bكبرى. 

B  لك الشكر وأعيد االستعدادات، هي هذه
 العسرىB  الملف هذا حول ىلB  مؤازرة ذلك وأعترى\  االهتمام هذا عىل سيد}�

 قلت، مثلما

  .وشكرا 

تفاعل صاحبة 

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 الرئيس، سيدي شكرا

 B
Aللتوضيحات ارتياحي أسجل أن أردت البداية، ىڡ  B

عت قد الوزارة وأن الوزيرة، السيدة قدمتها الىى� B  فعال رس�
Aتذليل ىڡ 

B  الهيئة، تنطلق حىى�  والعقبات الصعوبات
Aالتظاهرة هذه إنجاح أجل من عملها ىڡ  B

ء سوى يبق لم قلت الىى� B
 الىس�
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 Bالتوقيت حيث من الكثرى. 

ورة أجدد كذلك أو اللجان خالل من سواء الهيئة، هذه تركيبة لتعزيز الوزارة الستعداد ارتياحي أسجل كذلك Aرص 

كيبة تعزيز B  بالحالة صدمت أنها إىل أشارت الوزيرة السيدة رمزي، بعد لها وطنية ثقافية بشخصيات الرى�
 عليها الىى�

B  صفاقس مدينة فعال أنه شهادة وهذه الثقافية، التحتية البنية
A{البنية فقط ال التحتية البنية مستوى عىل تعا 

 مسؤول، من أكرى�  من وسمعناه والرياضة، الشباب وزير السيد من الخطاب هذا سمعنا ولكن الثقافية التحتية

B  المدينة هذه صفاقس، لمدينة االعتبار لرد مسؤوليتها الحكومة هذه تتحمل أن وأرجو
 تنمويا قطبا كانت الىى�

 أهمية وأؤكد للتنمية، قاطرة بالفعل تكون حىى�  صفاقس لمدينة االعتبار ردّ  أجل من المدينة حدود إشعاعه يتجاوز

A  التنسيق Bن السياحة وزارة وخاصة التظاهرة دعم أجل من الوزارات كافة بںىOوع هذا ال  للسياحة دعم هو المرس�

 .الثقافية

 هذه بإنجاح الكفيلة الظروف كافة توفرىB  أجل من الجهود لتنسيق وزاري مجلس عقد إىل الدعوة وأجدد أؤكد كذلك

ورة إىل نبهت الوزيرة السيدة أن وأستحسن المعنوي، والدعم المادي الدعم خالل من سواء التظاهرة، Aعدم رص 

A  الخلط Bانية من يرصد ما بںى A Bانية من يرصد وما التحتية للبنية مرى A Bنجاح مرى wالتظاهرة  هذه ال. 

B  ال
Aيسعىى  B

Aأن إال المداخلة هذه نهاية ىڡ  B Bع أن أجل من سعى من كل جهود أحىى A اف هذا صفاقس مدينة تنرى�  االعرى�

 B  أو صفاقس لبلدية الخصوصية النيابة مستوى عىل سواء العربية، للثقافة عاصمة أو مدينة فعال تكون بأنها العر}\

B  المجتمع مستوى عىل
A{المد  B

Aوشكرا  المدينة، ىڡ.  

قّية الّناحية من صفاقس ميناء توسعة قرار بخصوص  .ز   : والّشمالّية الر̂سّ

 صاحب الّنائب

  الّسؤال
، عبد الدين بدر B

Aالنهضة حركة عن الكاىڡ  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  النقل وزير رمضان، بن محمود السيد

  2015 جويلية 07  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

A  الوزراء للسادة الطيبة التحية بعد Bالنواب، وكل والمرافقںى 

B  الرئيس سيدي ابتداء نذكر نحب
Aووضعته السؤال بهذا توجهت كنت أنىى  B

Aماي، 12 منذ الضبط مكتب ىڡ  B
Aمنذ يعىى 
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ام يقع أنه وتمنيت شهرين، B جاء ما احرى�
Aالنظام ىڡ ، Bالطلب لهذا االستجابة تكون أنها أساس عىل الداخىل  B

Aظرف ىڡ 

 .شهر نصف

ة، منذ تداول تم أنه النقل وزير السيد إىل أقول أن أريد اليوم، حال كل عىل لكن،  هناك أنه تقريبا، أشهر 3 منذ فرى�

B  النقل لوزارة قرار
Aقية الناحية من صفاقس ميناء بتوسعة يقىص  وترصيفها، الحاويات لخزن وذلك والشمالية، الرس�

B  التوسعة أن أي
كة القديمة الشواطئ مستوى عىل تكون سوف بها سمعنا الىى�  ".Granuphos" ورس�

وع أي أن الوزير السيد إىل بالسؤال أتوجه أن قبل نقول نحب  مع منسجم يكون أن مطلوب اتخاذه تم مرس�

اتيجية المشاريع B  مدينة، الOي االسرى�
Aصفاقس لمدينة الحالة هذه وىڡ  B

ة العناوين إحدى الىى� Bالكبرى  B
 هي بها تحلم الىى�

B  ات االwجراء تأخر ورغم. البحر مع المصالحة
Aالمجتمع فإن ،االتجاه هذا ىڡ  B

A{يومنا إىل اليأس راية يرفع لم المد 

B  إفساده تم ما الwصالح هذا،
Aيات ىڡ يات أنها نقول أن يمكن عرس� B  التدمرىB  عرس�

 وانطلق صفاقس، لوالية وجهت الىى�

B  المجتمع
A{المد  B

Aنه إكبار تحية إليه أوجه أن أريد بالمناسبة والذي القديمة، الشواطئ تنظيف ىڡOينتظر لم ال 

 A Bيام والحظنا يجب، كما بعهدتهم المناط بالدور للقيام السياسيںىOفعال أنها تحس بدأت صفاقس أن الفارطة اال 

 .ساحلية مدينة

وع الوزير، سيدي يد بشأنه سمعنا الذي المرس� A Bسرى  B
Aالمرور حركة مشاكل تصعد ىڡ  B

Aوهي المدينة، ىڡ  B
Aاختناق حالة ىڡ 

B  تعلمون، كما
A{ويعا  Bة درجة إىل وصل حاد اختناق من صفاقس مدينة أهاىل Bأنه الوزير سيدي ونتوقع تطاق، ال كبرى 

وع هذا صح إذا B  وحجمها، صفاقس والية مع يتالءم لن المرس�
 قاطرة االOقل عىل اعتبارها يجب أو تعترى\  والىى�

B  امتدادها تعرفوا هي. وتنافسية جذابة تكون أن عىل قادرة ومدينة
Aوربطها الجنوب اتجاه ىڡ  B

Aالشقيقة، ليبيا اتجاه ىڡ 

B  كيف
Aالواليات عديد إىل إضافة الشقيقة، الجزائر إىل حىى�  وامتدادها الغرب اتجاه ىڡ  B

 أن ونتوقع بها، تحيط الىى�

B  تكون
Aقاطرة  مدينة مستوى ىڡ. 

B  الوزير سيدي التوسعة هذه
B  المجتمع مطلوبة، هي والىى�

A{غالب وأتوقع المد  Bوها الشعب ممثىل  مطلوبة، يعترى\

B  موجودة واالOرض أسهل إليها النفاذ حيث الجنوبية الناحية من مطلوبة ولكن
Aالشمالية الناحية من أوسع مساحات ىڡ 

قية، B  اللوجستية والمسألة والرس�
Aأفضل تكون أن قابلة االتجاه هذا ىڡ  Bقية الشمالية الناحية من بكثرى  .والرس�

وع أن هي الوزير سيدي الرابعة النقطة ورة، مرس� وع وهو ترى\ ه مرس� وع نعترى\  عرى\  حتما يمر صفاقس، لمدينة رائد مرس�

جاع كة الفسفاط صناعة ومواقع القديمة الشواطئ اسرى� B  هذه. أساسا " Granuphos" ورس�
AراىصOاال  B

B  تقريبا تمتد الىى�
Aىڡ 

متداد وتمثل هكتار 50 مساحة wوع الطبيعي اال  ذاكرة تمثل الوزير سيدي وأساسا ،ت سنوا منذ ننتظره الذي للمرس�

B  تقريبا سنة 60 لمدة المدينة
فيه، منطقة ولكن للميناء توسعة تكون أن االOحوال من حال بأي يمكن ال والىى�  للرى�

فيه مناطق من اللحظة هذه حد إىل محرومة وصفاقس  .الرى�

وه الميناء بتوسعة يتمسكون صفاقس أهاىلB  الوزير، سيدي ورة ويعترى\ Aويتمسكون الوالية، بهذه يليق ميناء وجود رص 
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A  نتخوف نحن الوزير سيدي ولكن الحاويات، نشاط بتطوير أيضا Bتمسك من ومتخوفںى  Bر غرى O  لديوان مرى\ A{الموا 

 .المدينة بهذه للتنمية متكامل تصور مع متالئمة غرىB  لتوسعة

B  ميناء نريد الوزير، سيدي
Aصفاقس مدينة تتحول أن نريد وال المدينة خدمة ىڡ  B

Aوهي الميناء، خدمة ىڡ  B
Aوضعية ىڡ 

 : سؤاىلB  أجدد ولذا جيدا، تعلمونها

 وهل ؟ رأيكم هو وما ؟ المدينة هذه تطلعات مع يتالءم ال أنه والحال الوزير، سيدي تداوله تم ما صحة مدى ما

  ؟ صفاقس الOهاىلB  طمأنة رسائل من

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، سيدي

، النواب والسيدات السادة A Bمںى  المحرى�

م النائب قدمه الذي السؤال عىل وشكرا الدعوة هذه عىل شكرا B  عبد السيد المحرى�
Aالدين بدر الكاىڡ. 

 B
Aأننا أؤكد أن أردت البداية، ىڡ  B

Aوأن معكم خاصة حوار ىڡ  B
B  لكم مفتوحة وزار}�

Aالحوار وأن وقت، كل ىڡ  B
Aهذا ىڡ 

 مع أتفاعل أن أردت لكن،. مغلوقا  ليس الباب. مستمر ونقاش تفاوض موضوع هو صفاقس، ميناء المجال،

B  االOسئلة ومع سيادتكم
 .ىلB  قدمتموها الىى�

ورة - أوال Aالميناء هو صفاقس ميناء أن تعلمون كلكم. صفاقس ميناء توسيع رص  B
A{الثا  B

Aالبوابة يعترى\  هو تونس، ىڡ 

قتصاد بالنسبة الخارج عىل المفتوحة الرئيسية wاالقتصاد وحىى�  الجهوي لال  B
Aالمبادالت من %20 ويمثل الوطىى 

B  عرف جدا نشيط ميناء صفاقس ميناء. التونسية الجملية
Aة السنوات ىڡ BخرىOا تطورا اال Bسنويا  %30 %20 ـ جدا كبرى .

ب وقع أي ،2014 سنة حاوية ألف 85 إىل 2011 سنة حاوية ألف 11 من مرت المحملة الحاويات عدد Aرص  B
Aما ىڡ 

 100بـ والمقدرة الجنوبية بالضفة الحاويات الستيعاب للمسطحات القصوى الطاقة بلوغ كذلك،. مرات 8 يقارب

B  حاوية ألف
Aهذا ،2015 ىڡ  B

Aورة هناك أنه يفرس ما هذا. قمته إىل وصل صفاقس ميناء أن يعىى Aليقع حتمية رص 

B  صفاقس ميناء توسيع
Aممكن وقت أقرب ىڡ. 

ولية المنطقة اختيار وقع التقنية، الناحية من - ثانيا  : أسباب الOربع سابقا البرى�

 ول السببOأن هو اال  A Bحوا تقدموا من هم المهنيںى  .المكان هذا واقرى�

 السبب  B
A{دينار  مليون 150 من أقل هي التحتية البنية إنشاء كلفة أن هو الثا. 

 الغاطس تعميق إمكانية فيها المنطقة هذه أن هو الثالث السبب  B
O{الما le tirant d’eau 13 حدود إىل 

ة  أو متوسطة لباخرات الميناء بقبول للميناء سيسمح هذا .مرى�  Bكبرى. 

 التونسية، الحديدية بالسكك مرتبطة المنطقة هذه أن هو الرابع السبب  B
Aميناء بتنسيق تسمح يعىى 

B  بطينة اللوجستية بالمنطقة وخاصة البالد، أنحاء بكل صفاقس
B  وهي هكتار، 128 عىل تحتوي الىى�

 الىى�

 .المينائية المنطقة حقيقة ستكون
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اح شكاليات ماهي. الجنوب إىل يذهب الميناء أن هو به تقدمتم الذي االقرى� wإشكاليات 6 أو 5 هي ؟ المطروحة اال : 

 شكال wول االOة طبيعية لعوامل عرضة هي الجنوبية المنطقة أن هو اال  des courants d’air et  مبارس�

des courants  de vent تكلفتها نقدر أن اال�ن حد إىل نستطع لم ضخمة، حماية منشآت وتستوجب 

 .ضخمة ستكون ولكن

 شكالية wأكرى\  من يعد الذي صفاقس لميناء الجنوبية الناحية من البحري الصيد ميناء تواجد هي الثانية اال 

 O A{يط طول عىل السفن لتصنيع الورشات عديد تواجد مع التونسية، بالبالد البحري الصيد موا  الرس�

 Bالمنطقة بهذه الساحىل. 

 تواجد، هو الثالث العامل  B
Aالمنطقة ىڡ  B

 بالضفة الوطنية البحرية المصالح إليها، للذهاب دعوتمونا الىى�

B  الجيش لوحدات مخصص حوض إنشاء وبرمجة
Aالوطىى. 

 شكالية wمن الميناء تعزل أن شأنها من الحديدية بالسكك المنطقة هذه ارتباط عدم هي الرابعة اال 

 .باهظة بتكاليف أو التونسية البالد ومن  اللوجستية المنطقة

 شكالية wطرقات شبكة غياب هي الخامسة اال  B
Aالمنطقة هذه ىڡ. 

 شكال wصعوبات هو السادس اال  B
Aن البحر مواد جهر ىڡOالغاطس ال  B

O{الما  Bال الجنوبية المنطقة بهذه الحاىل 

B  نحن بينما أمتار 6 يفوق
Aمرى�  13 إىل حاجة ىڡ. 

 شكالية wقل عىل التحتية، البنية إنشاء كلفة هي السابعة االOدينار مليون 150بـ مقارنة دينار مليون 850 اال 

 .الحاىلB  السيناريو عىل بقينا إذا

A  عدة جوانب ذات القضية إذن، Bعددهم والمتداخلںى ، Bدخلنا إذا كبرى  B
Aسنوات، سيتطلب أنه نعرف الشارع هذا ىڡ 

 .قمته إىل وصل الOنه رسيعة ات إجراء يتطلب صفاقس ميناء وتكبرىB  توسيع ولكن

م، النائب سيد الحق وعندك إذن، B  المحرى�
Aيحبوا يتفرهدوا، يحبوا كريمة، حياة يعيشوا يحبوا صفاقس متساكىى 

 .جميلة مدينة تصبح مدينتهم يحبوا لشواطئهم، يرجعوا يحبوا العيش، فيها يطيب بالدهم

وع هذا هل B  ؟ الطموحات هذه مع يتناقض المرس�  حوارنا، وواصلنا ات االwجراء من بمجموعة قمنا إذا ال هو جوا}\

حات هذا، يومنا إىل ولكن B  المقرى�
وع صفاقس مدينة تبقي أن شأنها من هي إليكم بها سأتقدم الىى� ورة ومرس�  ترى\

وع مع يتماىس�   .متواصل حوار إمكانية تحت ولكنه اليوم، نحن نراه كما بصفاقس التجاري الميناء مرس�

، التجارية البحرية ديوان الديوان، دعت 2013 ماي 23 بتاريخ وزارية جلسة أقرت الOنه ؟ لماذا O A{إدراج إىل والموا 

ورة هو المبدأ Aواالندماج التعايش رص  A Bوع بںى ورة مرس� وع ترى\  .بصفاقس التجاري الميناء ومرس�

حات B  السابق السيناريو تغيرىB  تهم هي المقرى�
Aىڡ  A Bجانبںى : 

 ول الجانبOيط بأن السماح هو اال  عىلB  شارع ـ الشمالية بالضفة مرى�  520 وبطول مرى�  18 بعرض رس�
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وع لفائدة يصبح ـ بلهوان ورة مرس�  ترى\

  B
B  التمىس�

A{هو الثا  A Bنشاء للميناء الدخول قنال تعميق من المتأتية الجهر مواد تثمںى w9 عىل تمتد شواطئ ال 

 .الردم  لعمليات االنتهاء بعد إضافية هكتارات 4و الشمالية الضفة من متأتية هكتارات 5 ـ هكتارات

حات هي هذه B  المقرى�
B  بها نتقدم الىى�

جاع صفاقس الOهاىلB  ستسمح والىى� اء مناطق تهيئة كذلك. شواطئهم  السرى� Aخرص 

قية الجهة من  .المدينة لفائدة الرس�

وع إدماج إىل يطمح التوجه هذا إن القول، خالصة ورة مرس� وع مع ترى\  مع هذا بصفاقس، التجاري الميناء مرس�

اء مناطق تهيئة إضافة Aقية الجهة من خرص B  صفاقس، مدينة المدينة، جمالية يضمن مما المدينة، لفائدة الرس�
Aوىڡ 

B  تكون الOن يؤهلها اقتصادي وقطب تجاري ميناء توفرىB  الوقت، نفس
Aفيها يطيب جميلة مدينة الوقت نفس ىڡ 

B  ترفيهية، سياحية منفتحة العيش
Aاتيجي قطب الوقت، نفس وىڡ  المتوسط االOبيض البحر عىل إشعاعه يمتد اسرى�

فريقية والسواحل wاال. 

 B
Aيعىى  B

Aم، النائب والسيد الرئيس سيدي الخالصة، ىڡ B  أن المحرى�
B  وبإمكاننا متوازي التمىس�

Aنجد أن الوقت نفس ىڡ 

B  صفاقس مدينة
Aأحالم مستوى ىڡ  B

Aترفيهية، جميلة مدينة صفاقس مدينة لتكون صفاقس متساكىى  B
Aالوقت، نفس وىڡ 

  .االستماع عىل وشكرا ودوليا، وطنيا مشع اقتصادي قطب

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

يجابية الرسالة عىل شكرا التوضيحات، هذه عىل شكرا الوزير، سيد شكرا wيتم ويلزم نقاش محل الموضوع أن عىل اال 

B  الحسم ويكون ويتواصل
Aفضل، الخيار اتجاه ىڡOولكن اال  B

Aهذا عىل إرصار هناك أنه هي الرسالة الوقت نفس ىڡ 

 .فيه الحسم مطلوب الOنه رسعة وبأكرى�  يتواصل هلِلَا انشاء الحوار هذا حال، كل عىل لكن الخيار،

B  فقط،
Aشارات ىڡ wاال  B

B  صفاقس. االwختناق مشكلة إىل أوال تتعرضوا لم أنه سيادتكم ذكرتها الىى�
Aوضعيتها ىڡ  Bقابلة، غرى 

B  االختناق من حالة نعيش نحن
B  صفاقس مدينة. تطاق ال الىى�

Aالحال وضعها ىڡ  Bتضاف أن بالك فما عليه، قادرة غرى 

 .مهمة نقطة وهذه الحاويات، وتخزين لنقل الشاحنات من حركة إليها

اء مناطق تهيئة هو به تقومون ما أن قضية ثانيا، Aوع أن قلت. خرص وع هو لصفاقس الرائد المرس� ورة مرس�  يقوم ترى\

اء مناطق إىل المدمرة المناطق هذه تحويل أي المعىىA  هذا عىل Aسياحية منطقة تتعايش، أن تستطيع ال وهي خرص 

اء منطقة تكون أن نريد جماليتها، لها تعود أن نريد Aوالخزن وللنقل للشاحنات متواصلة حركة مع تتعايش خرص  B
Aىڡ 

 .الوقت نفس

، التكلفة تكون قد جيدا ونعلم االOسلم الخيار نختار أن هو الوزير، سيد التكلفة قضية B  ولكن أكرى�
Aنظرة ىڡ 

اتيجية، B  نحن نعود ال حىى�  اسرى�
A{اليوم نعا  B

Aالخيارات بعض من صفاقس ىڡ  B
 ـ صفاقس داخل االOزمة عمقت الىى�

ها 2000 صفاقس Bأن هذه التجارب من نخاف. المشكل تحل ولم االختناق هذا وعمقت ـ وغرى  B
Aنمىص  B

Aثم خيار ىڡ 

 .منه المخرج كيف ذلك بعد نبحث
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اجع بدأ يكون أن إال خيار، هناك أن تعلمون الوزير سيد الحديدية السكة قضية  موقع تغيرىB  سيتم أنه عنه، الرى�

وع عن الحديث يمكن ال الخيار هذا دون دونه، مطلوب أمر وهو القطارات، محطة ورة مرس�  .ترى\

ها الطرقات شبكة قضية Bهي الوزير سيد وغرى  B
A{المسائل جملة من أنه قلتم سيادتكم وأنتم صفاقس، كل منها تعا 

 B
 عن نتحدث ونحن بطينة اللوجستية بالمنطقة خاصة الحديدية بالسكك مرتبطة منطقة هناك أن بها احتجيتم الىى�

B  الجنوبية الجهة إىل االwجراء هذا تحويل
Aالجنوب، منطقة اتجاه ىڡ  Bشكاالت وبالتاىل wجراء هذا بمثل تحل ال االwبل اال 

نصات االستماع مطلوب وبالتاىلB  سيتعمق، بعضها بالعكس wللمجتمع أكرى�  واال  B
A{مع الرسيع والتجاوب المد 

شكاالت wالحلول كل إيجاد يعوزنا ال أنه ونظن المطروحة، اال  B
ضنا، الىى�  الخيار لهذا تحديات هناك أنه صحيحا تعرى�

اتيجي بفكر تترصف حىى�  المالئمة الحلول تجد أن عىل التونسية الدولة تقدر ولكن ات مدى عىل اسرى� A  عرس� Bإىل السنںى 

B  ونؤكده جميعا نتفق الذي للميناء، اال�نية المشكلة يحل أن يريد بفكر وليس االOمام
Aتوسعة من بد ال أنه النهاية ىڡ 

ام مع الوزير، سيد تقدير ولكن صفاقس داخل الحاويات نشاط من والبد صفاقس ميناء شكاالت للرأي احرى� wواال 

A  نزال ال فيها، حوار أكرى�  المطلوب Bكذلك وأظن مقتنعںى  B
Aصفاقس مدينة أغلب يعىى  A Bعىل المراهنة بخيار مقتنعںى 

B  ببعضها، مربوطة سلسلة الOنها الجنوبية المنطقة
Aالـ غلق قرار تطبيق يعىىSIAP ات منه عانينا الذي A  عرس� Bمن السنںى 

ورة حتمية أصبحت مسألة الخمسينات Aوشكرا  تنفيذها، ورص.  

,  الّتونسّية الخطوط انقاذ وخّطة قفصةب الفسفاط نقل عربات بخصوص  .ح �  وتحسںى- ,Pالّتونسّية الموا : 

 صاحب الّنائب

  الّسؤال
، محسن محمد B

A{النهضة حركة عن سودا  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  النقل وزير رمضان، بن محمود السيد

  2015 جويلية 07  الجلسة تاريخ

  الّسؤال محتوى

 الرحيم، الرحمان هلِلَا بسم

 محمد، سيدنا عىل والسالم الصالة

، السادة الوزراء، السادة الرئيس، سيدي A Bالنواب، السادة المرافقںى 

 طبية، تحية

كة العام المدير الرئيس للسيد بمراسلة سؤاىلB  سأبدأ  جويلية 11 بتاريخ التونسية الحديدية للسكك الوطنية للرس�
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 : طويل ليس قصرىB  وهو المراسلة نص سأقرأ ،2011

 ، قفصة واىل السيد إىل"

 قفصة بجهة الفسفاط نقل تهم مشاريع تفعيل:  الموضوع

 B
Aضفاء قفصة بجهة الفسفاط نقل تطوير إطار ىڡwمنها ومساهمة مردودية أكرى�  وال  B

Aشغل مواطن وخلق الجهة تنمية ىڡ 

Aم جديدة، كة تعرى�  : التونسية الحديدية للسكك الوطنية الرس�

A  ـ أوال Bبقفصة القاطرات لصيانة مستودع تركرى 

 الفسفاط نقل عربات صناديق تأهيل إعادة ليشمل العربات صيانة ورشات وتوسيع تطوير ـ ثانيا

ع كة وسترس� B  الرس�
Aجراءات ىڡwورية اال Aنجاز الرص wسابيع خالل الدراسات الOوالسالم  المقبلة، اال". 

مضاء المراسلة نص هذا wالعام  المدير الرئيس السيد الفيتوري، نجيب محمد السيد من واال. 

B  مؤرخة المراسلة هذه أن جديد من أعيد
A2011 جويلية 11 ىڡ. 

B  العربات لصناعة هذا المعمل
Aالقرص معتمدية ، القرص معتمدية ىڡ  B

 المشاريع من شيئا فيها ليس تقريبا تقريبا الىى�

ها، وال الصناعية ال Bبسبب تلوث ومشاكل المياه نضوب من تشكو الفالحية المنطقة أو الفالحية الواحة حىى�  غرى 

، A Bتشغل كانت العربات صيانة ورشة أن العلم مع معملںى  B
Aاال�ن. تقريبا  عامال، 145 أو 142 تقريبا انطالقها بداية ىڡ 

اف، تسيرىB  إطارات وأغلبهم فقط 60 بقوا  القرار تفعيل يتم لم اال�ن حد وإىل هكتار، 17 عىل تمتد والورشة وإرس�

B  رخالمؤ 
Aالمراسلة، هذه ىڡ  B

Aسنوات، 4 منذ تقريبا يعىى  B
Aتوضيحات نأخذ أن الوزير سيد المطلوب يعىى  B

Aمر هذا ىڡOاال 

B  إنتاجه يتم الفسفاط الOن مفارقة وهي مهم أمر وأنه خاصة
Aوصفاقس، قابس من كل إىل طبعا نقله ويتم قفصة ىڡ 

A  عىل العربات إصالح يتم ال ذلك ومع Bالمكان عںى  B
Aة معدة جاهزة ورشة ىڡ Aطويلة، مدة منذ موجودة آلياتها حارص 

 جهة وإىل التحديد، وجه عىل سوسة حمام سوسة، جهة إىل العربات تؤخذ بل هناك، إصالحها يتم ال ذلك ومع

A  طرف من إصالحها يتم حيث صفاقس B10 من كلفة أقىص إىل تقريبا تصل ساعات الواحدة والعربة خواص، مناولںى 

 .الصيانة كلفة مليون، 11 إىل

B  يستثمر ال لماذا عديدة، شغل مواطن مجال هذا
Aطلبنا وأننا خاصة ؟ قفصة جهة ىڡ  B

Aقبل سواء مناسبة من أكرى�  ىڡ 

B  وعود وتلقينا وبعدها الثورة
Aالشأن هذا ىڡ. 

 لو جاهزة، تحتية بنية لدينا ونحن مطلقا، معمل وال مصنع ال فيها يوجد وال ساكن، ألف 35 من أكرى�  القرص تعد

ء كل لدينا ولكن صعوبات، هناك أنه سنقول جديد من الورشة هذه ببعث االOمر تعلق كان B
 ".installé" ىس�

B  جلبناها""  هي آلة وآخر آالت، فيها ويوجد هكتار 17 عىل الورشة هذه تمتد
Aة المدة ىڡ BخرىOكلفتها بولونيا من اال 

اف تسيرىB  وعون إطار عليها يشتغل ؟ عليها يشتغل من. مليار  B  وإرس�
ض الىى�  ال إذ مؤهل، عون عليها يشتغل أن يفرى�

 .إطار  عليها يشتغل أن يلزم
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B المراسلة هذه أن الرجاء، كل فالرجاء،
A  تؤخذ اال�ن قرأتها الىى� Bاما الوزير، سيد وأن ،االعتبار  بعںى A  بتعهدات الرى�

 المالية الناحية من وال الفنية الناحية من ال مطلقا يمنع ما ليس أنه خاصة الملف هذا عىل االشتغال يبارس�  الدولة،

 أن من الموجب ماهو. هناك الفسفاط عىل االشتغال بحكم يوميا تتعطب العربات هذه. كانت ناحية أي من وال

A  قبل من صيانتها يتم وأن صفاقس أو سوسة إىل تبعث Bغاية إىل كلفتها وتصل الدولة، لدى ليس خواص، مناولںى 

 ؟ مليون 11

B  أخرى، مصالح عىل أغلبهم توزيعهم تم 145 أو 142 تقريبا عددهم كان الذين العمال
Aوقات من وقت وىڡOاال 

B  الوزير سيد بذلك طالبنا كنا وقد نحن، بها ننتفع ال لماذا لبيعها، موجب يوجد وال الورشة هذه يبيعوا أن أرادوا
Aىڡ 

B  مناسبة من أكرى� 
A؟ مدة من أكرى�  وىڡ 

B  الرسيعة، االOخرى المالحظات ببعض سيادتك تسمح لو
Aاقتناؤها وقع بطائرة يتعلق ما ىڡ  B

B  330 أ هي الىى�
Aأواخر ىڡ 

B  أفريل
B  تنتظر بقيت والىى�

Aهذه استغالل تأخر اال�ن لحد لكن التجارية، الخطة بحسب الالزمة الطواقم إعداد ىڡ 

ء أسابيع، لعدة الطائرة B
 البعيدة للخطوط مجعولة الطائرة هذه أن خاصة جسيمة، خسائر نخرس جعلنا الذي الىس�

A  ككندا Bلمدة  تنتظر الطائرة هذه وبقيت الجنوبية، وأفريقيا والصںى. 

، آخر سؤال B
A؟ الخطة هذه وصلت أين ؟ التونسية الخطوط إنقاذ خطة ماهي سيادتك، تسمح إذا عرىص  A Bوتحسںى 

 O A{وشكرا  التجارية، حركتنا من %80 يعالج الذي رادس ميناء خاصة التونسية الموا.  

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، سيدي فيك هلِلَا بارك

م، النائب سيدي فيك هلِلَا بارك  المحرى�

ء B
B  سيادتكم به تقدمت الذي الىس�

Aبه جئتم ما تنفيذ عىل عازمون ونحن %100 صحيح كالم قفصة يخص ما ىڡ 

B  سيادتكم
Aم ووزار}� B  به تلرى�

Aوىڡ  A Bم. الطلب هذا تنفيذ حرى A كة تعرى�  نقل أسطول تعزيز الحديدية للسكك التونسية الرس�

 القرص بمعتمدية القاطرات لصيانة وآخر العربات لتجديد مستودع بناء وعىل عربة 400و قاطرة 20 باقتناء الفسفاط

فيع التطوير من يسمح بما بقفصة، B  والرى�
Aالصيانة طاقة ىڡ  A Bع سيادتكم، بها جئتم كما العمل ظروف وتحسںى  وسنرس�

 B
Aوع هذا ىڡ وع لهذا وخصصنا 2016 سنة من بداية المرس� B  سيادتكم مع كامل تجاوب إذن،. دينار  مليون 3،4 المرس�

Aىڡ 

كة  .قفصة وقرص للنقل التونسية الرس�

، ال فحسب، ساعة 36 لمدة العمل عىل وقوفها وقع لقد ،330 أ للطائرة بالنسبة  .منتظمة بصفة تشتغل وهي أكرى�

نقاذ بالنسبة wال Tunisair، كات كل من طلبت وع بتقديم النقل رس� كات كل اال�ن، حد إىل. هيكلتها  وإعادة إنقاذ مرس�  رس�

ي النقل B  للحكومة المشاريع بهذه وتقدمت مشاريعها ىلB  قدمت الرى\
B  ستنظر الىى�

Aكات ملفات ىڡ ي النقل رس� B  الرى\
Aىڡ 

B . المقبلة االOيام
Aيخص ما ىڡ Tunisair، تتقدم أن منها وطلبت أسابيع 6 لمدة اال�ن رئيستها عينت تعلمون كما 

 B
ح لوزار}� وع بمقرى� B  للنظر المقبل االOسبوع موعد ولنا ،Tunisair هيكلة وإعادة إنقاذ مرس�

Aوع، هذا ىڡ  قبلناه وإذا المرس�
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 .الحكومة إىل كذلك سنقدمه

B  الحكومة ستنظر الخميس يوم رادس، لميناء بالنسبة
Aرادس ميناء توسيع ىڡ les quais 8 et 9 رادس لميناء لنسمح 

B  يكون بأن
Aأمام اال�ن والموضوع جاهزة الدراسات. مشع ميناء حقيقة يكون وأن إليه المتقدمة الطلبات مستوى ىڡ 

B  الترصف وطريقة التمويل هو الحكومة
Aالميناء هذا ىڡ. 

B  لالOسئلة االOجوبة هي هذه
، بها تقدمت الىى� Bأن أعيد حال، كل عل. أجبت قد نكون هلِلَا انشاء ىل  B

B  هي وزار}�
Aىڡ 

، النواب مع أسبوعيا شبه ألتقي وأنا خدمتكم A Bمںى B  باب وأن المحرى�
B  لكم مفتوح وزار}�

Aصالحا  ترونه الذي الوقت ىڡ.  

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

  .الجواب وكرم االستماع كرم عىل الوزير يسيد  أشكر أن فقط أريد أنا

 : الخاص القطاع وتر̂سيك العلمي والبحث العاىل-  الّتعليم منظومة إصالح بخصوص  .ط 

 ةصاحب ةالّنائب

  الّسؤال
  تونس نداء حركة عن المسدي، فاطمة

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  العلمي والبحث العاىلB  التعليم وزير بودن، شهاب السيد

  2015 جويلية 07  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

 الوزير، سيدي

رهابية العمليات منفذي أن عليكم يخفى ال wة العملية سواء اال BخرىOاال  B
Aها أو سوسة ىڡ Bغرى  B

Aمن العديد وكذلك البالد، ىڡ 

رهابية للتنظيمات القيادات wسف هم بسوريا أو بليبيا االOخريجي من ليسوا وهم تونس، شباب من الشديد لال 

 جعل الذي ما ؟ التونسية للجامعة يحدث ماذا:  يسأل أن فلسائل التونسية، الجامعة خريجي من هم بل السجون

B  به قامت الذي دورها عن تحيد التونسية الجامعة
A؟ العرصية الدولة بناء مرحلة ىڡ  A Oالجامعة تطورت ولںى  B

Aىڡ 

ية المادية إمكانياتها A  ـ إال والبرس� Bالواقع تحديات لتواكب تتطور لم العلمي والبحث التكوين سياسة ـ ظفرين بںى 

 B
Aالبطالة ظاهرة تفاقم عنه ترتب ما وهو الجديد، والعالمي الوطىى  B

Aصفوف ىڡ  Bيفوق حيث العليا الشهادات حامىل 

 منبعا يكونوا أن وال متقدمة عرصية دولة لبناء للدولة حقيقيا استثمارا يمثلون هؤالء. شغل طالب ألف 300 هؤالء

A  النتداب Bرهابيںى wاال. 



 

302 
 

اتيجية غياب الحظنا سيدي،  يمثل المجال هذا وأن خاصة والفنون، الثقافة لمجال وزارتكم صلب واضحة اسرى�

رهاب لمقاومة االOرضية wالمعهد وخاصة للموسيقى، العليا وللمعاهد للفنون العليا للمعاهد تهميشا فنجد. اال 

 Bوالمعهد بالكاف والموسيقى للمرسح العاىل  Bوالمعهد بتونس للمرسح العاىل  Bالذين بصفاقس للموسيقى العاىل 

 .المشاكل لهذه وعاجلة جذرية حلول إيجاد ووجب التحتية البنية من لالOد}A  للحد يفتقرون

 ذات أنها بما العاىلB  التعليم برامج وتحديث مراجعة وجب الجارية، واالOحداث الواهنة المرحلة تتطلبه لما ونظرا

B  والبناء بالفكر عالقة
A{نسا wاال  B

اتيجية العاىلB  التعليم وزارة وضعت فهل. التطرف بنبذ تهتم الىى�  داءأ  لقياس اسرى�

 ؟ المتطرف الفكر لمناهضة ومناهجها برامجها

A  إىل التكوين تحول لقد الوزير، سيدي Bتلقںى  Bإىل والتأطرى ، Bالعلمية، لقيمتها الجامعية الشهادات جل وفقدت تنظرى 

 .عربيا  وحىى�  افريقيا، عالميا، التونسية الجامعات ترتيب وتتدحرج

 Bمحاوالت تعد لم واالقتصاد، للمجتمع كرافعة الطبيعي موقعها إىل العلمي البحث ومؤسسات الجامعة نعيد ولىك 

ميم قيع الرى� B  جوهرية بإصالحات القيام فيجب نفعا تجدي والرى�
Aتتماىس�  أهداف حسب والخاص العام القطاع ىڡ 

A  المرحلة متطلبات مع Bالتعليم  جودة لتحسںى. 

B  إصالح سياسة الوزارة توخت وقد
 أبرز يمثل الذي الهندىسB  التكوين فمثال. ومنهجية هيكلية نقائص فيها نالحظ الىى�

B  العاىلB  للتعليم الممكنة االمتياز مسالك
Aجودته دعم عىل العمل الوزارة من يقتىص  B

Aوالخاص العام القطاع ىڡ .

، لمدارس العمومي للقطاع بالنسبة A Bاالشكاليات لتفادي الوزارة قامت بماذا المهندسںى  B
B  حدثت الىى�

Aمن 2014 دورة ىڡ 

A  لمدارس الدخول مناظرة Bولدار المهندسںى  A Bماكن عديد بقيت حيث العليا المعلمںىOيتحصل لم بينما شاغرة اال 

دارية المحكمة أصدرت وقد ؟ أماكن عىل االنتظار بقائمة هم الذين الطلبة من العديد wاال  B
Aقرار الشأن هذا ىڡ 

A  نتائج بتوقيف Bدارية المحكمة قرار لتفعيل الوزارة فعلت فماذا. المناظرة  لهذه التعيںى wالطلبة وإنصاف اال 

رين Aبدار الطلبة قبول مناظرة قرار إصدار اال�ن حد إىل يتم لم ولماذا ؟ المترص  A Bتجاوزنا وأننا علما العليا المعلمںى 

A  الطلبة وتسجيل المناظرة هذه فتح موعد B؟ بها المشاركںى 

A  عىل حرصنا ورغم الخاص للقطاع بالنسبة أما Bوط كراس وتطبيق به التعليم جودة تحسںى  لهذا المنظم الرس�

 نتيجة تنتظر أن بها االOجدر من كان القطاع هذا لتنظيم وزارتكم من المسقطة القرارات أن نرى أننا غرىB  القطاع،

B  الحوار
Aصدار الوطىىwالقرارات هذه مثل ال  B

A  تأخذ لم الىى� Bأي فعىل. دراستهم  لمواصلة الناس رغبة االعتبار بعںى 

يك يتم لم ولماذا ؟ ات االwجراء هذه اتخذتم أساس B  الخاص القطاع ترس�
Aالحوار ىڡ  B

Aصالح الوطىىwالتعليم منظومة ال 

 B؟ العلمي والبحث العاىل 

، تقييم الOي وانعدام الحال لواقع دقيق تشخيص غياب أمام الوزير، سيدي B
 أولويات تحديد عدم وأمام ذا}�

B  وطنية
Aالتعليم مجال ىڡ  Bالبطالة استفحال ومع العلمي والبحث العاىل  B

Aصفوف ىڡ  Bالوطنية الشهادات أعىل حامىل  B
Aىڡ 
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B دكاترة من بطال 500 من أكرى� نرى ـ معينة اختصاصات
Aالمساعدين قطاع مع مشاكل وجود وأمام ـ البيولوجيا ىڡ 

يك اختياركم ومع المتعاقدين لمان ترس� B  إال الرى\
Aالنهائية والوثيقة المجتمعي الحوار نتائج لعرض 2015 نوفمرى\  ىڡ 

نامج B  العلمي، والبحث العاىلB  التعليم منظومة اصالح لرى\
Aلسيادتكم أتوجه فإنىى  Bهذا بسؤاىل : 

وع إعداد تم معايرىB  أي وطبق أساس أي عىل حتموه الذي العلمي والبحث العاىلB  التعليم منظومة إصالح مرس�  اقرى�

اتيجية وماهي ؟ B  االسرى�
B  االwصالحات بهذه للقيام وزارتكم صلب توخيتوها الىى�

Aالتعليم ىڡ  B؟ العلمي والبحث العاىل 

  .وشكرا 

إجابة عضو 

  الحكومة

 الرئيس، سيدي شكرا

مة للنائبة شكرا B  االOسئلة من مجموعة هذه الOن االOسئلة، مجموعة عىل المحرى�
Aالسؤال بلغنا نحن الحقيقة، ىڡ  BخرىOاال 

B  االOسئلة بعض عىل بعجالة نرد أن يمكن ولكن
 االOسئلة هذه الOهمية نظرا الكريمة، النائبة السيدة بهم تفضلت الىى�

شكاالت وأهمية wاال  B
 .بطرحها  قامت الىى�

B  االOول السؤال
 بعمليات يقومون الذين والطلبة العنف ظاهرة عن يتحدث باالOساس هو النائبة االOخت قدمته الىى�

B  أنا. ارهابية
Aن فحسب بالجامعة العملية هذه أربط ال الحقيقة، ىڡOالطلبة أو الجامعة تهم ال االرهاب عمليات ال 

يحة تهم ولكن باالOساس  هذه لمثل عرضة هم الطلبة وبالطبع اندفاع، وأكرى�  حماس أكرى�  هم الذين عمرية رس�

 وتحويل باستقطابهم تقوم أطراف هناك ويمكن العائىلB  المحيط من وخرجوا شبابا يزالون ال أنهم بحكم االOشياء

 .االOشياء هذه إىل وجهتهم

 ناحية ومن الفكرية الناحية من الطلبة هؤالء أمام آفاق وفتح التأطرىB  هو الجامعة ودور دور، لديها الجامعة طبعا،

B  التنشيط
Aحاطة االجتماعي والتنشيط  الثقاىڡwوطلبنا بالتنشيط النهوض كأولوية وضعنا كوزارة ونحن االجتماعية، واال 

B  إدراج
Aانية ىڡ A Bهامة زيادة 2016 مرى  B

Aانية ىڡ A Bالترصف مرى  B
Aهذه عىل يوافق الموقر مجلسكم هلِلَا شاء وان المؤسسات، ىڡ 

B  الزيادات
B  االجتماعي التنشيط باالOساس تهم الىى�

Aوالثقاىڡ  B
Aيقوم أن شأنه من وهذا المؤسسات، داخل والرياىص 

B  القوى طرف من االستقطاب عن ويبعدهم بالطلبة باالwحاطة
 .سليم  غرىB  طريق نحو باستقطابهم تقوم الىى�

ه أن يمكن اليوم تكويننا الOن بالتكوين مرتبط غرىc’est un problème structurel ،  Bالبطالة، لموضوع بالنسبة  تعترى\

 عندما وخريجينا طلبتنا. وامتياز  بتألق ينجحون أجنبية جامعات إىل يتوجهون عندما اليوم طلبتنا الOن طيبا أساسا

B  ومرغوب فيهم مرغوب هم تونس خارج إىل يذهبون
Aلكن الوطن، تراب خارج العمل من ويتمكنون كفاءتهم ىڡ 

ة متوفرة غرىB  الشغل عروض اليوم B  بالعدد شغل مواطن تكوين أو بخلق يسمح ال التنمية منوال أن بحكم بكرى�
Aالكاىڡ 

 اليوم خريج، 70000لـ لتستجيب شغل عروض يوجد ال لكن خريج 70000 قرابة لدينا اليوم نحن. والمطلوب

B  اشكال هناك وبالتاىلB  ،40000 إىل 30000 تفوق ال الشغل عروض
Aالطلبات من أقل فالعروض والطلب، العرض ىڡ. 

B  المؤسسات لبعض بالنسبة
 ومعاهد بالكاف الموسيقى معاهد باالOساس الكريمة، النائبة االOخت ذكرتها الىى�
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 لبقية االهتمام نوىلB  كما الالزم االهتمام نوليها المعاهد هذه بصفاقس، الموسيقى ومعاهد بتونس الموسيقى

B  المعاهد
Aاالهتمامات جملة من المعاهد هذه لكن االختصاصات بقية ىڡ  B

 تخصيص بصدد أننا هو إليها نوليها الىى�

O  لتجديد اعتمادات A{تجديد يقع عندما وطبعا المعاهد، هذه مبا  O A{ات، تجديد يقع المبا A Bننظر أن يجب لكن التجهرى 

B  الOن بواقعية للموضوع
Aساتذة عدد المثال، سبيل عىل الكاف معهد المعاهد، هذه ىڡOالطلبة، عدد يفوق فيه اال 

 B
Aقليلة، الشعب هذه إىل للذهاب الطلبة قابلية يعىى  Bطلب هناك يكون عندما. أولويات تضع أن الوزارة عىل وبالتاىل 

، اختصاص عىل الشغل سوق جانب من وطلب الطلبة جانب من A Bيوجد أين تذهب الوزارة امكانيات طبعا معںى 

ة، هيكلية صعوبات توجد وأين الكبرىB  اكتظاظ يوجد وأين كبرىB  طلب Bها يقع واالمكانيات كبرى Bالحاجيات حسب توفرى 

ة، Bجديا نفكر ونحن المعاهد هذه ننىس ال لكن الكبرى  B
Aها، وإعادة لها مقرات بناء إعادة ىڡ A Bذلك آخر إىل تجهرى. 

وع مع إليها سأعود الجوهرية، واالwصالحات اال�داء قياس لموضوع بالنسبة  .االwصالح مرس�

، للتكوين بالنسبة Bالتكوين مسارات جملة من هو الهندىس  B
شكاالت تتعرض ال الىى� wولم التشغيلية حيث من هيكلية ال 

B  إدراجه يقع
Aعىل أيضا منكبة الوزارة لكن اال�ن، حد إىل أمد نظام ىڡ  Bبجدية التفكرى  B

Aالتكوين موضوع ىڡ ، Bالهندىس 

A  قامت الوزارة وأن ناهيك Bاء من لجنة بتعيںى ين كانوا الذين االOساتذة ومن أساتذة من أساسا تتكون الخرى\  سابقا مبارس�

A  كانوا والذين Bون وكانوا مسؤولںى Bمدارس يسرى ، A Bعدد وأيضا مهندسںى  Bمن كبرى  A Bالشغل، سوق قطاع عن الممثلںى  B
Aيعىى 

، من A Bالمشغلںى  Bبجدية للتفكرى  B
Aالتكوين موضوع ىڡ  Bالنظر وإعادة الهندىس  B

Aالتكوين، طريقة ىڡ  B
Aسوق متطلبات ىڡ 

B  الشغل
Aالتكوين، ىڡ  B

Aالتكوين، مسارات ىڡ  B
Aأوليا تقريرا اللجنة هذه وستقدم. إلخ االنتقاء، طرق ىڡ  B

Aىڡ  Aشهر موىڡ 

B  وتقرير جويلية
O{إصالح أجل من اعتمادها يقع وثائق ستكون التقارير هذه وطبعا الصائفة، هذه نهاية قبل نها 

، التكوين منظومة Bالهندىس  B
ها والىى� B  المنظومات أقل من اليوم حقيقة اعترى\

 مستوى عىل إشكاالت عىل تحتوي الىى�

 .التكوين

 استيعاب طاقة حسب ترصد بقاع هناك. االلتباسات بعض أرفع أن أريد للمناظرة، 2014 ودورة للمناظرة بالنسبة

، مدارس A Bعدد اذن مناظرة هي وطبعا المهندسںى  A Bيقومون الطلبة لكن المفتوحة، البقاع عدد يساوي الناجحںى 

B  النتائج حسب توجيههم ويقع باختياراتهم
 كيف. شغور  فيها يصبح البقاع بعض ذلك، بعد. عليها  تحصلوا الىى�

B  إما ؟ الشغور يقع
Aينجح إذا أساسا، فرنسية أوروبية، مدرسة عىل الطالب تحصل حالة ىڡ  B

Aفرنسية مدرسة ىڡ 

B  والموجودة
Aالمدارس قائمة ىڡ  B

 عىل تحصل طالب أن بحكم المكان عىل التخىلB  فيقع منحة، الوزارة تعطيها الىى�

B  مكان
Aنهم السنة وإعادة النجاح عدم يفضلون الذين الطلبة بعض هناك ثم وطنية، ومنحة فرنسا ىڡOلم ال 

 مؤهالته أن ويعرف école polytechnique إىل يذهب أن أراد انسان مثال. فيه رغبوا الذين التوجيه عىل يتحصلوا

ة Bالسنة، يعيد لو له، تسمح مؤهالته وأن المناظرة، خالل" حادث " له وقع أنه ويعرف كبرى  B
Aيتحصل القادمة السنة ىڡ 

ك المدرسة، هذه عىل A  ترشيح مدرسة طلبة هناك ثم. آخر طالب إىل مكانه فيرى� Bالعليا المعلمںى  B
B  طلبة تطلب الىى�

Aىڡ 
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ياء، الرياضيات شعبة A Bالشعب هذه إىل بالتوجيه ويقبلون الشعب هذه إىل توجيههم يقع الذي فالطلبة والفرى 

كون B . االنتظار  قائمة عىل المتواجدون الطلبة إىل اسنادها يتم الشاغرة االOماكن هذه كل وبالتاىلB  أماكنهم، يرى�
Aىڡ 

A  هناك ولكن الطريقة، بنفس العملية وقعت الفارطة، السنة Bنقطتںى : 

B  موجود طالب هناك أنه هو االOوىل النقطة
Aللتعليم خاصة مؤسسة ىڡ  Bمكان عىل تحصل العاىل  B

Aمرموقة مؤسسة ىڡ 

B  موجود أنه بحكم وبالتاىلB  بفرنسا،
Aمنحة إليه تسند أن للوزارة يمكن ال خاص تعليم مؤسسة ىڡ . Bإىل ذهب بالتاىل 

 ظروفه له تسمح ال أن ويحتمل منحة، إليه نسند لم الOننا شاغرا مكانه يظل أن حقه ومن شاغرا، مكانه وبقي فرنسا

 البديل الحل له نقدم لم أنه بحكم بتونس مكانه عىل يحافظ أن حقه من بفرنسا، دراسته مواصلة من االجتماعية

 B
Aمنحة عىل تحصل الطالب هذا طبعا. المنحة هو البديل الحل تونس، ىڡ  Bطرف من منحة عىل تحصل تونسية، غرى 

، B B  طرف من عليها متحصل منحة إىل ننظر أن نستطيع ال ونحن أجنىى\  يبقي أن حقه من وبالتاىلB  وطنية، كمنحة أجنىى\

B  مكانه عىل
Aشكال هذا تونس، ىڡ wول االOاال. 

شكال wاال  B
A{ياء لمناظرة بالنسبة أنه هو الثا A Bالفرى  B

Aدار ىڡ  A Bأماكن عىل تحصلوا الذين الطلبة العليا، المعلمںى  B
Aشعبة ىڡ 

ياء A Bالفرى  B
Aدار ىڡ  A Bمدارس إىل الدخول مناظرة من استقالوا جميعهم العليا، المعلمںى ، A Bالمهندسںى  Bأماكنهم وبالتاىل 

B  الرياضيات شعبة إىل توجهوا الذين الطلبة بعض بينما،. شاغرة  أصبحت
Aدار ىڡ  A Bعىل االبقاء فضلوا العليا المعلمںى 

 يقع لم شاغرة أماكن هناك الOنه لبس ووقع أماكنهم، عىل االبقاء حقهم من وبالتاىلB  يستقيلوا، ولم أماكنهم

 .تسديدها 

دارية المحكمة لدى قضية رفع وقع wطرف من اال  A Bطالبتںى  A Bالطالبتان، هتان. اثنںى  B
Aابتدأت أن بعد جانفي شهر ىڡ 

B  تنفيذ بإيقاف المحكمة حكمت كامل، لسداىسB  الدروس
Aالحكم انتظار ىڡ  B

O{الحكم لكن أجابت الوزارة طبعا،. النها 

 B
O{أصبح التنفيذ وإيقاف بعد يقع لم النها  Bممكن غرى  B

Aن جانفي، شهر ىڡOالتنفيذ إيقاف ال  B
Aنتائج كل نوقف أن يعىى 

ة نوقف المناظرة، Bلمدة الدروس مسرى  Bنه الطلبة جميع توزيع إعادة ويقع كامل، سداىسOمكان فرغ اذا مثال ال 

 الرابع، المكان والخامس الثالث، المكان الرابع ليأخذ خلفه الطلبة لجميع une translation هناك الثالث، الطالب

ء وهذا المؤسسات، عىل الطلبة توزيع إعادة أو هيكلة إعادة تقع بالتاىلB . إلخ B
 سداىسB  بعد تحقيقه جدا صعيب ىس�

دارية للمحكمة مراسلة طبعا ورفعنا كامل، سداىسB  درسوا الطلبة الOن كامل، wتنفيذ باستحالة ونعلمها بهذا لنعلمها اال 

 .الجامعية السنة بداية من سداىسB  بعد إصداره بحكم القرار هذا

وط كراس لموضوع بالنسبة ه الخاص العاىلB  التعليم الخاص، العاىلB  التعليم ومؤسسات الرس�  للتعليم مكمال نعترى\

 Bلنفس يخضع أن ويجب العمومي، العاىل  Bالمعايرى  B
 الجودة حيث العمومي من العاىلB  التعليم إليها يخضع الىى�

وط كراس وهناك. إلخ والتنظيم، A  رس� Bللتعليم منظمة وقوانںى  Bالحظناه وما العمومي، العاىل  B
Aالثالث السنوات ىڡ 

ة، BخرىOعدد بعث وقع اال  Bالتعليم مؤسسات من كبرى  Bسف الخاص، العاىلOلكراس تستجيب ال المؤسسات هذه ولال 
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وط م ال أو الرس� وط كراس تحرى� وط لكراس تستجيب تعترى\  أن يمكن بصفة يكون الملف تقدم عندما الOنها الرس�  الرس�

وط لكراس االستجابة يقع ال فعليا لكن B  خاصة الرس�
Aانتداب خصوص ىڡ  A Bوخاصة القارين المدرسںى  B

Aخصوص ىڡ  Bتوفرى 

ات A Bفمثال االستيعاب، طاقة حيث ومن للتدريس، الالزمة التجهرى  B
Aالشبه الميدان ىڡ  B  استيعاب طاقة هناك الطىى\

وط كراس تحددها بصات تتم أن ومفروض المستشفيات أيضا تحددها استيعاب طاقة هناك لكن الرس� B  الرى�
Aىڡ 

بص، 50 االستقبال طاقة تكون وعندما االستيعاب، طاقة تحدد فالمستشفيات العمومية، المستشفيات  هناك مرى�

بصاتهم سيقومون كيف طالب 600فـ طالب، 600 تسجيل إىل ويصل العدد هذا يفوق من  أن شأنه من هذا ؟ برى�

بصات أيضا العادي للسرىB  مقلق ويكون للمستشفيات العادي للسرىB  مقلق يكون A  الطلبة لرى� Bالمؤسسات من القادمںى 

B  المتواجدين المرىصA  لراحة مقلق يكون هذا العمومية،
Aوحىى�  المستشفيات ىڡ le secret médical الموجود المريض 

 B
Aمن المستشفى ىڡ  Bتكون أن يجب حالته شخصا، 12 طرف من حالته عىل والتكشف النظر يتم أن المفروض غرى 

A  رسية Bبص تلميذ ويمكن ممرض ويمكن الطبيب بںى A  أو واحد مرى� Bبصںى ، مرى� A Bبص، 15 أو 10 ليس لكن اثنںى  مرى�

 Bهذا وبالتاىل  Bممكن غرى. 

ورة المؤسسات هذ انتباه لجلب سنوات 3 منذ متعددة مراسالت رفعنا نحن Aام لرص وط كراس احرى�  الحاىلB  الرس�

ورة Aاالستيعاب لطاقة االمتثال ولرص  B
B  الصحة وزارة مع باالOساس بالتعاون الوزارة تحددها الىى�

Aالشبه حالة ىڡ ، B  الطىى\

 مضاعف العدد نجد لكن العدد، هذا من أكرى�  تسجيل يمكن ال أنه قلنا الفارطة السنة. استجابة توجد لم لكن

ات B  ماحصل تتذكرون كلكم لهذا، نتيجة. مرات بعرس�
Aالجامعية السنة هذه بداية ىڡ  B

Aمدارس خصوص ىڡ  A Bالمهندسںى 

A  لمدارس يدخلون الطلبة الOن أيضا، Bطبقا خصوصية بمناظرة أو وطنية بمناظرة العمومية المهندسںى  Bدقيقة لمعايرى 

 تقيم معايرىB  وبدون مستوى وبدون مناظرة بدون ذلك يكون خاصة لمدارس يدخلون الذين والطلبة جدا، وصعبة

ية، المرحلة اثر سنوات 3 بعد آلية تكون أن تكاد بصفة ويتحصلون المستوى Bية، بمرحلة قاموا اذا التحضرى Bتحضرى 

B  حيف يعترى\  وهذا المهندس، شهادة عىل االwجازة اثر أو
Aهم الذين الطلبة حق ىڡ  B

Aنتيجة. العمومية المدارس ىڡ 

حنا لذلك، وط كراس تطبيق أوال اقرى� ه الحاىلB  الرس� Bوط كراس صياغة إعادة ثم دقة، وبكل بحذافرى  جديد من الرس�

ء وهذا خاص، عاىلB  تعليم مؤسسة 63 اليوم وهي الجديدة، للمعطيات ليستجيب B
 3 منذ متوقع يكن لم ىس�

ة مهولة بصفة فيه الزيادة وقعت العدد الOن سنوات Bة  سنوات 4 أو 3 خالل جدا وكبرى BخرىOاال. 

وط كراس مراجعة عىل انكبت لجنة لدينا يك ووقع الرس� B  الخاص القطاع ترس�
Aاالتفاق يقع لم لكن اللجنة، هذه ىڡ 

B  الخاص القطاع مع
Aورية نقاط هي النقاط هذه أن نعترى\  نحن لكن نقاط عدة ىڡ Aوكذلك جدا، وهامة رص  Bممكن غرى 

B  المعايرىB  لنفس يمتثل أن يجب الخاص العاىلB  التعليم للخاص، ومعيار للعمومي معيار معيارين، إعطاء
 الىى�

A  أو شهائد بيع إىل سبيل وال العمومي، العاىلB  التعليم لمؤسسات تعطى Bمقابل شهائد عىل الحصول من طلبة تمكںى 

،. التسجيل معاليم دفع Bوط كراس لموضوع بالنسبة وبالتاىل A  الزلنا الرس� Bاجع سبيل وال فيه ماضںى  .فيه للرى�
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B  المراسلة أن هون الخاص العاىلB  التعليم مؤسسات ربما يقولونه ما
B  مؤخرا بها قمنا الىى�

Aالبقاع عدد تحديد ىڡ  B
Aىڡ 

B  موجود هو ما اعتماد تم أيضا وهنا الخاص، العاىلB  التعليم مؤسسات
Aوط كراس ىڡ  الموجودة التأطرىB  وطاقة الرس�

 B
Aبتقييم قمنا السنة هذه نحن. المؤسسات هذه ىڡ ، Bالتعليم مؤسسات به قاموا داخىل  Bالخاص، العاىل  Aوبمقتىص 

مكانيات حسب االستيعاب طاقة بتحديد قمنا المقدمة، الداخىلB  التقييم نتائج wات اال A Bوالتجهرى  B
 وأساسا يملكونها، الىى�

ه وهذا لديهم، المتواجدين القارين االOساتذة عدد حسب وري نعترى\ Aالتكوين جودة لضمان رص  B
Aالمؤسسات هذه ىڡ. 

B  النقاط بقية االwصالح، برنامج مسار االwصالح، لموضوع بالنسبة
 تحت ينضموا الكريمة النائبة االOخت ذكرتها الىى�

وع ننتظر ال لماذا ذكرت هي االwصالح، سقف  يمكن ال الموضوع الOن الخاص، العاىلB  التعليم لتنظيم االwصالح مرس�

 .انتظر مما أكرى�  ينتظر أن

وع حصل كيف وع ؟ االwصالح مرس�  باتفاقية 2011 أكتوبر 05 منذ ابتدأ اليوم، يبتدأ لم مسار هو االwصالح مرس�

A  ممضاة Bللتعليم العامة الجامعة بںى  Bالتعليم ووزارة العاىل  Bمذكرة إىل أفضت االتفاقية هذه. العلمي والبحث العاىل 

B  صياغتها وقعت إطارية
Aصالح، وطنية لجنة بعث تم إثرها وعىل 2011 ديسمرى\  19 ىڡwكيبة، ثالثية لال  5 من تتكون الرى�

 A B5و النقابات عن ممثلںى  A Bدارة عن ممثلںى wاال  B
Aقامت اللجنة هذه. جامعة كل عن واحد ممثل 13و الوزارة عىل يعىى 

 : التالية بالطريقة بالعمل

ية والهياكل البيداغوجية الهياكل وتنشيط مراسلة وقعت أوال، Bالمنتخبة، التسيرى  B
Aقسام مجالس يعىىOومجالس اال 

حاتهم بتقديم المؤسسات ومجالس االOقسام مجالس من وطلب المؤسسات، B  مقرى�
Aالتعليم إصالح يخص ما ىڡ 

، Bحات هذه العاىل B  جامعة كل مستوى عىل صياغتها وإعادة تجميعها وقع المقرى�
Aثم الجامعات، مجالس نطاق ىڡ 

حات الجامعات مجالس قدمت حات هذه تجميع ووقع المقرى� B  لالwصالح الوطنية اللجنة مستوى عىل المقرى�
 الىى�

حات هذه بصياغة قامت B  المقرى�
Aملتقى تنظيم تم ثم تقرير، ىڡ  B

Aىڡ  Bالمنسترى  B
Aوقع الذي 2014 سنة جويلية شهر ىڡ 

يك االwصالح، لجان أعضاء استدعاء فيه  وقع العلمية، المجالس ممثىلB  من عدد وحضور الجامعات ممثلية ترس�

يك يك وقع الخاص، القطاع ترس� يك ووقع الطلبة ترس� B  واالجتماعي االقتصادي المحيط ترس�
Aالغرف من عدد ىڡ  B

 الىى�

A  تهم Bالمشغلںى  B
Aالـ ىڡUTICA  وحىى�  CONECTت كذلك Aاال�راء وتبادل التداول وقع أيام، ثالث لمدة ذلك وكان .حرص 

حات، هذه حول اتيجي عمل مخطط صياغة وقعت ثم المقرى� ح 120 تقريبا فيه اسرى� B  موجود مقرى�
Aىڡ tableau  Bكبرى 

 هذا عرض ووقع des objectifs globaux et des objectifs spécifiques خصوصية وأهداف عامة أهداف مع

B  عليه للمصادقة الجامعات مجلس عىل المخطط
Aالهياكل إىل إرجاعه وقع هناك ومن ،2015 جانفي شهر بداية ىڡ 

B  القاعدية،
Aالعلمية المجالس إىل يعىى  B

Aثرائه الجامعات مجالس وإىل المؤسسات ىڡ wحات تقديم أو ال  أو مقرى�

وع توجيهية مذكرة صياغة وقعت العملية، هذه مع بالتوازي. حوله مالحظات  عرضها أيضا ووقع االwصالح لمرس�

وع هذا أن قلنا نحن ثم الجامعات، مجالس عىل مؤخرا ، باالOساس فيه ساهموا المرس� A Bجامعيںى  Bمن وبالتاىل 
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وري Aوع هذا نفتح أن الرص ، المجتمع إىل المرس� B
A{إىل المد ، A Bالهياكل إىل الوطنية، المنظمات إىل المشغلںى  B

 تهتم الىى�

وري، أصبح المجتمعي فالحوار. إلخ والتشغيلية، بالتشغيل Aوع هذا نقدم أن ننوي كنا حقيقة رص B  هنا المرس�
Aهذا ىڡ 

 المجلس إىل به نرجع أن االOفضل من قلنا مضيق، وزاري مجلس عىل عرضه بعد لكن الموقر، مجلسكم المجلس،

A  إثراء هو المجتمعي الحوار من المنتظر الOن المجتمعي الحوار نهاية عند Bحات واستكمالهم الوثيقتںى B  بمقرى�
 من تأ}�

، واالجتماعي، االقتصادي المحيط Bلدينا اليوم نحن وبالتاىل une version zéro الوثيقة هذه من  B
B  بها انطلقنا الىى�

Aىڡ 

عالن قمنا الOننا الحوار wالواليات، نحو لالنتقال رزنامة اال�ن وهناك الحوار، انطالق عىل رسميا باال  B
Aستقع والية كل ىڡ 

B  لكن االجتماعات، من مجموعة
Aتنظيم إىل الحاجة اقتضت ما وكل اجتماعات، تقع ممكن أيضا الوطنية المنظمات ىڡ 

وع هذا حول. إلخ إقليمية، أو وطنية أو قطاعية سواء اجتماعات B  أنه هو وهدفنا أملنا. المرس�
Aىڡ  Aان الصائفة، موىڡ 

B  هلِلَا شاء
Aىڡ  Aشهر موىڡ ، حات جميع نجمع سبتمرى\ B  هذا من المتأتية المقرى�

ها ال وثيقة صياغة وتقع التمىس�  وثيقة نعترى\

B  هي النهائية الوثيقة الOن نهائية،
B  الىى�

 1 رقم الوثيقة أن نعترى\  فنحن الموقر، مجلسكم عىل عرضها يتم أن بعد تأ}�

B  تخرج أن يمكن
Aنطالق يقع ثم ومن الشعب، نواب مجلس المجلس، عىل عرضها ويقع أكتوبر، شهر ىڡ wاال  B

Aتنفيذ ىڡ 

B  أمور وهناك طويل برنامج الOنه 2025 إىل 2015 من سيمتد برنامج هو االwصالح برنامج. االwصالح برنامج
 يمكن الىى�

B  تنفيذها
Aوقت ىڡ ، Bوقت تستوجب أمور هناك لكن قصرى ، B  استعجالية أمور وهناك أكرى�

ع أن يمكن الىى� B  نرس�
Aىڡ 

 .القادمة الجامعية العودة من ابتداء بها القيام

B  االOخرى االOمور من الكثرىB  لدي كان أنه ىلB  يظهر
 سيادة سمحتم إذا االOسئلة، تعدد بحكم لكن أعرضها، أن أردت الىى�

 وماهي االwصالح برنامج محتوى عىل بعجالة لمحة اعطاء ويمكن النقاط، بعض تقديم أواصل أن المجلس رئيس

B  النقاط
 .المجتمعي الحوار عىل طرحها نود الىى�

وع  : بـ تهتم باالOساس هي متعددة عنارص فيه االwصالح مرس�

 وتشغيلية الجامعي التكوين جودة تطوير  A Bالخريجںى 

 الجانب  B
A{وبالتجديد العلمي بالبحث النهوض الثا 

 الثالث الجانب  A Bمثل والترصف الجامعات واستقاللية الرشيدة الحوكمة تركرىOاال  B
Aالموارد ىڡ 

 أجل من الجامعية الخارطة مراجعة هو جدا، هام وهو الرابع، الجانب  A Bالجامعات توطںى  B
Aمحيطها ىڡ 

A  التوازن وتحقيق الجهوي Bالجهات بںى 

 البيداغوجي التكوين دعم هو الخامس الجانب  A Bللمدرسںى  A Bالجامعيںى 

ه الذي الجامعية الحياة جانب هناك طبعا الجوانب، بجميع يهتم ترون، كما ة نعترى\ A Bوالنقاط أساسية ركرى  B
 بودنا الىى�

B  بها واالعتناء لها التطرق يقع أن
Aذكرها، وقع كما هي المجتمعي، الحوار ىڡ  A Bللدراسة وتهيئتهم الطلبة إعداد تحسںى 

A  من يمكن بما الجامعي التوجيه نظام مراجعة الجامعية، Bمنظومة أن نرى اليوم نحن. للجامعة المدخالت تحسںى 



 

309 
 

B  وللشعب يجب كما توجيههم يتم طلبة هناك طبعا التوجيه،
 بعض كذلك هناك ولكن إليها، توجيههم يكب الىى�

B  شعب إىل وتوجهوا االختيار أساؤوا قد الطلبة
 وهذا إليها، يتوجهوا أن من وقدراتهم إمكانياتهم تمكنهم ال الىى�

B  االwخفاق أسباب من سبب
Aالشعب بعض ىڡ .، Bالنظر نعيد أن نريد نحن وبالتاىل  B

Aتتالءم بحيث التوجيه منظومة ىڡ 

 .طالب كل وقدرات ات كفاء مع أكرى� 

اكة تعزيز هو جدا هام موضوع لدينا A  الرس� Bواالجتماعي االقتصادي والمحيط الجامعة بںى  B
Aالتكوين مراحل مختلف ىڡ 

 يشتغل أن إىل نرمي الOننا ودوليا، محليا االقتصادية، المؤسسات وحاجيات المجتمع حاجيات مع التكوين ومالءمة

B  المستوى عىل سواء طلبتنا
Aة رغبة لدينا ونحن العالمي، المستوى عىل أو الوطىى Bكبرى  B

Aتشغيل ىڡ  A Bالخريجںى  A Bالتونسيںى 

 .العالمي المستوى عىل

 B
Aاكة تعزيز موضوع ىڡ A  الرس� Bالتعليم بںى  Bوالتعليم العمومي العاىل  Bبينهما للتعاون آليات وإرساء الخاص العاىل  A Bوتركرى 

 منظومة هما العمومي العاىلB  والتعليم الخاص العاىلB  التعليم أن نعترى\  نحن. لكليها  للجودة وضمان تقييم نظام

B  إرساؤه يقع الذي الجودة نظام وبالتاىلB  التمويل، نظام هو بينهما الفارق واحدة،
Aالتعليم ىڡ  Bيلزم الخاص العاىل 

B  نفسه يكون أن
Aالتعليم ىڡ  Bالعمومي العاىل. 

B  لالندماج الطلبة وإعداد المبادرة ثقافة دعم موضوع ثم
Aلتسهيل الكفيلة اال�ليات ووضع المهنية الحياة ىڡ 

A  من وضعت الوزارة وأن علما اندماجهم، Bأولوياتها بںى  B
Aوىل يوم المائة ىڡOات الكفاء وتنمية المهن مراكز تعميم اال 

 .الجامعات كل عىل

 مدى وللتعليم المستمر للتكوين منظمة منظومة لدينا توجد ال اال�ن حد إىل المستمر، التكوين منظومة إىل بالنسبة

شهادي والتكوين بعد عن والتعليم الحياة wمن أيضا يمكن الذي اال  A Bموضوع وأيضا الطلبة، تشغيلية تحسںى  A Bتثمںى 

ة مكتسبات A  المعابر وتفعيل الخرى\ Bالتكوين مسارات مختلف بںى. 

 لحوكمة وطنية منظومة إرساء علينا العلمي، للبحث أو العاىلB  للتعليم سواء الحوكمة الحوكمة، موضوع هناك

 .البحث سياسات لتحديد منظومة وكذلك البحث

B  النظر يجب جدا، هام موضوع وهو الجامعية، الخارطة موضوع لدينا
Aعادة جديدة سياسة إرساء ىڡ wتوزيع ال 

اتيجيات وتطوير العاىلB  التعليم ومؤسسات الجامعات  لدينا اليوم نحن. الداخلية الجامعات لفائدة تفاضلية اسرى�

B  موجودة جامعية ومؤسسات جامعات
Aأن تكاد مؤسسات هناك أن نخفي أن يمكن ال الجمهورية، مناطق مختلف ىڡ 

ة االعتمادات من بالرغم فارغة تكون Bات الكبرى A Bة والتجهرى Bالكبرى  B
A  الدولة وضعتها الىى� Bواليوم المؤسسات، هذه لتجهرى 

وري من Aإعادة الرص  Bالنظر وإعادة التفكرى  B
Aالموضوع هذا ىڡ. 

 هو الذي الحوكمة بنظام مكبلة العاىلB  التعليم مؤسسات اليوم نحن المؤسسات، حوكمة موضوع طبعا هناك

ة صعوبات ولديها إدارية مؤسسات تعترى\  أنها بحكم صلب نظام Bكبرى  B
Aداري الترصف ىڡ wاال ، Bالمفروض ومن والماىل 
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داري الترصف عملية لها نسهل أن wاال  Bاكة عقود إبرام من تتمكن أنها بحيث والماىل  االقتصادي المحيط مع رس�

B  الترصف عامة، بصفة االقتصادية والمؤسسات الوطنية المؤسسات لفائدة خدمات اسداء واالجتماعي،
Aمشاريع ىڡ 

وع عىل قادمون اليوم ونحن البحث ، بحث مرس� Bء ولكن البحث، ربما نذكر لم كبرى B
 به نفتخر أن بإمكاننا الذي الىس�

B  منظومتنا أن هو
Aها أن يمكن البحث ىڡ يات حيث من ونتائجنا سليمة منظومة نعترى\ B  العلمية النرس�

Aالمجالت ىڡ 

م المحكمة العالمية اكاتنا جدا، محرى� م والشقيقة الصديقة الدول مع ورس� B  االتحاد شجع ما وهذا جدا، محرى�  االOورو}\

نا أن عىل يك يعترى\ A  رس� Bمتمرى  B
Aبرنامج ىڡ Horizons 20-20 العالمي، المستوى عىل علمي بحث برنامج أكرى\  هو الذي 

B  شاركنا قد كنا ونحن
Aامج ىڡ B  الرى\

نامج ـ سبقته الىى� طاري الرى\ wنامج السادس اال طاري والرى\ wـ السابع اال  B
Aنامج وىڡ  الرى\

طاري wوع 170بـ المشاركة من تمكنا السابع اال  عندما اليوم وأملنا أورو، مليون 15بـ تمويالت من بهم تمكنا مرس�

يك سندخل A  كرس� Bاالتحاد ناحية من أكرى\  تمويالت وعىل المشاريع من عدد أكرى\  عىل نتحصل أن متمرى ، B  االOورو}\

يك ووجودنا A  كرس� Bمتمرى  B
Aنامج هذا ىڡ A  أو تمويل إعادة من سيمكننا أيضا هو الرى\ Bالهامة والنقطة البحث، مخابر تجهرى 

يك سيجعلنا أنه هو جدا B  كرس�  قابلة للبحث كأولويات نطرحها أن يمكن الوطنية، أولوياتنا يقدم أن يمكن أورو}\

، االتحاد طرف من للتمويل B  من وهذا فيها، تساهم أجنبية ولمخابر لمخابرنا للبحث فتحها سيقع وطبعا االOورو}\

نامج هذا وطبعا االقتصادية، مؤسساتنا ويهم بالدنا يهم تنموي بحث من يمكننا أن شأنه اكة يتم الرى\  مع بالرس�

 .والتجديد البحث عىل وقادريتها المؤسسات لبنية تطوير هناك له وكنتيجة واالجتماعية، االقتصادية المؤسسات

 هناك كان اذا الكريمة، النائبة االOخت وذمة ذمتكم عىل وأنا االOسئلة، بعض عىل به االwجابة أردت ما بعجالة هذا

 .لذلك مستعدون نحن تقديمها، يلزم أخرى توضيحات

 .ذمتكم  عىل ونحن العلمي البحث بموضوع اهتمامكم عىل نشكركم

  .الرئيس سيدي شكرا

تفاعل صاحبة 

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 تفاعلكم، عىل الوزير سيدي شكرا

 ،"االنتظار  يجب" و" التفكرىB  من المزيد"كـ المثال سبيل عىل كلمات تساؤالت، عىل لالwجابة كلمات اختيار الحظنا

 B
Aيشعر كما هنا نشعر يعىى  A Bلم النواب أن مسألة عىل أعقب أن فقط أردت لكن. خشبية لغة هناك أنه المواطنںى 

يكهم يتم B  ترس�
Aصالح مراحل من مرحلة أي ىڡwيكون أن وأخىس�  اال  Bالتعليم إصالح مصرى  Bه العاىل Bمصرى  Bكمصرى 

B  الحكومة
Aوع ىڡ A  أزمة يخلق قد والذي تشاور بدون إصالح للقضاء، العليا الهيئة مرس� Bاف، وسلطة المجلس بںى  االرس�

 B
A{يك أن أرى فإ B  منهم سيما ال النواب ترس�

Aبية لجنة ىڡ يكهم يجب والتعليم الرى� B  ترس�
Aوىل واللبنات المراحل ىڡOاال 

ة فنمر كبرىB  وقت والوزارة البالد ويكسب المجلس يكسب المتبادل فالحوار لالwصالح،  هذه لالwصالحات، مبارس�

B  االwصالحات
  .وشكرا  العام، والرأي والنقابية السياسية القوى كل مطلب هي الىى�
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 :  به المتعلّقة القانونّية خالالتواال  ليتّيم سيدي امتياز بخصوص  .ي 

 ةصاحب ةالّنائب

  الّسؤال
A  غرىB  عن عّبو، سامية Bكتل إىل المنتمںى  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  والمناجم والطاقة الصناعة وزير حمد، زكرياء السيد

  2015 جويلية 07  الجلسة تاريخ

  محتوى الّسؤال

  شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير، شكرا عىل الحضور وشكرا عىل االستجابة للدعوى. 

A و لالOسف  Bمناسبتںى B
Aقل ىڡOالحقيقة هذا الموضوع، الذي يتعّلق بامتياز سيدي لتّيم، حصل وإن ذكرته عىل اال B

Aىڡ

ّ أن ال أتدّخل مرّة أخرى لو وجدت إجابة شافية Aكنت أتمىى  Bعيد تفسرىOاال وسأغتنم الفرصة ال B
Aخالالت الموجودة ىڡ

B أتصور أنكم عىل علم باال القانو 
A{فين لو أ B

.خالالت اّلىى� A ّ Bوزارة و ذلك ليس بأمر هںى B
Aنكم ىڡOه ال  

كة  - سأبدأ بثالث مستويات الOوّضح ما هو امتياز سيدي لتّيم: هو امتياز تّم منحه لرخصة صفاقس قرقنة للرس�

B عام   (CFTP)الفرنسية التونسية للنفط 
Aمن المفروض 2023سنة، ينتهي سنة  50، حسب قرار التأسيس، 1972ىڡ .

B الرخصة بـ لكن أصدر قرار من السيد الوزير االOّول السابق مهدي جمعة الذيأن يتم توقيف العمل به 
A25مدّد ىڡ 

B  2045سنة إىل 
A2014سنة من  25يعىى  Bمنه الذي يسمح بتمديد بأمر  53و تحديدا الفصل  1953وذلك عىل أمر عىل

  سنة. 99كل لزمة بـ

B  نظرنا
Aفصله أّوال عندنا قرار تأسيس  : نواحي عدة من االمتياز هذا ىڡ B

Aأقىص حد  3الذي يقول ىڡ B
Aأن اللزمة تنتهي ىڡ

B امكانية التمديد غرىB بموضوع والحكومة ما عندها ما  50و حتما بعد 
Aقرار التأسيس يعىى B

Aقىص ىڡOسنة وهو الحد اال

وط هنالك  B كراس الرس�
Aتمّدد. بقرار التمديد هذا وبضمنيتك هذه وكأنها السلطة أخذت قرارها مسبقا بالتمديد وىڡ

سنوات قبل نهاية مدة االمتياز يتّم التجديد بفتح عروض وبإعطاء االOفضلية لصاحب االمتياز  يقول أنّ  65فصل 

  إلخ. لم تتم االwجابة عن هذه النقطة لكن هناك سؤال من بعد.

B فصله  85ثانيا، فرضا هذه الرخصة لم تمارس حق االختيار ولم يتم تطبيق المرسوم 
Aىڡ Bمر العىلOوبقي يخضع لال

A فقط ، و 55 Bعندما طالبنا من سيد الوزير ومن سيادتك مرّة، قلت أّن الدستور موش ملزم تطبيقه بل ملزمںى

A وتهّربتم عن مصادقة المجلس بتعّلة أّن الدستور اال�ن غرىB مطّبق وذلك إىل حد تنقيح النصوص لتتماىس�  Bبالقوانںى

دارية. علينا إذن أن ننتظر قدوم من يرغ wليتماىس� والدستور. معه أو استشارة المحكمة اال Bتنقيح االمر العىل B
Aب ىڡ
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  هذا كالم فارغ.

 B
Aصفاقس ىڡ B

Aفما رخص أعطيت ىڡ Bمر العىلOوقتها ما عندنا كان دستور جديد و ما  1972ثانيا، عند المصادقة عىل اال

B تل
Aصادر عن صاحب السيادة. فصاحب السيادة ىڡ Bمر العىلOع. جاء الدستور قال اال ّ

ك عندناش باي الOّن الباي يرس�

ة هو مجلس النواب بناءا عىل وعىل  A كانت تتعارض والدستور حيث ضيق ضوئهالفرى� Bوالقوانںى Bمر العىلOمن  ورغم اال

B هذا المجال تعود إىل الشعب لذلك 
Aيعية فإن السيادة ىڡ تيبية ووّسع من مجال السلطة الترس� مجال السلطة الرى�

وات الطبيعية إىل المجلس حىى� جاو للمجلس. فقياسا عنه ارجعوا إىل دستور تونس اليوم الذ  ي يعطي محال الرى�

. أما ما 55ولو طبقتو الفصل  Bمر العىلOعلينا حىى� هذا خليه. من اال  

B  85قرقنة أصبحت تخضع لقرار  - عندنا قرار يقول أن اللزمة صفاقس
A5الذي أصدره سيد وزير الطاقة والمناجم ىڡ 

B لمن يخضع لهذه الرخصة،1987جانفي 
A{الفصل  . النظام القانو B

Aع ىڡ يقول أنّه "يجوز لصاحب  37جاء المرس�

رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية، سارية المفعول اختيار، وال ينطبق هذا االختيار عىل 

B تّم تطويرها قبل صدور هذا القانون. إذن االمتيازات ال
تخضع لكن تّم تطويرها أما  االمتيازات الممنوحة والىى�

B لم يتم تطويرها فهي تخضع لمرسوم االكتشا
القائل  39، من ذلك مثال نجد الفصل 85فات التابعة لالمتياز والىى�

من هذا  25"بالنسبة لالكتشافات السابقة لهذا المرسوم يعترى\ تاريخ االكتشافات المنصوص عليها بالفصل  أنّ 

اف القائل أّن "ي 25المرسوم تاريخ ممارسة هذا االختيار." نرجع للفصل  توىّل صاحب االمتياز بإعالم سلطة االwرس�

  حول ممارسة العقد مع تقديم تقييم مشّجع لالحتياطي الموجود ولتقديرات إنتاج الغاز المتصل باالكتشاف."

إذن، إذا أصبح صاحب االمتياز قادر عىل تقديم تقييم مشّجع لالحتياطي الموجود يوم اعالن عىل انه قادر تاريخ 

Aم تطبيق المرسوم. نر  كة تعرى� جع للهيئة االستشارية للمحروقات نلقاها سيد الوزير تقدمت بمطلب يقول أّن "الرس�

A الغاز المصاحب للنفط ويتمّثل ذلك  Bمردوديته وتثمںى A Bعىل حقل سيدي لتّيم لتحسںى B
Aانجاز برنامج تطويري إضاىڡ

B القيام بأشغال تهيئة عىل ستة أبار قديمة غرىB منتجة حاليا". إذا 
AىڡSFTP  ها أبار فيها اكتشافات قابلة عند

 B
Aهو ىڡ Bمنتجة وليوم ارتأت أن تكون لها منتجة ووقتها مشات تقدم مطلب التمديد إىل Bلالستغالل لكن حاليا غرى

B جلسة االستشارية ل
Aعالن عىل قدرته عىل تقييم اال�بار ىڡ w2012جوان  27و  2012أكتوبر  25الحقيقة مطلب اال 

وع تقوية و ترف من بعد يلزمها  28يع االستخالص وانتاج الكهرباء. وهذا يحيل  عىل القصل أعطت برنامج لمرس�

  تقدم فيه برنامج تطوير كامل.

B تعود للشعب التونىسB بهذه 
B الوزارة الكل تقرروا مصرىB الموارد الىى�

Aنشوف السيناريو الكل، نقول لماذا ىڡ Bفىك

المرسوم بما فيه المرور بمجلس نواب الشعب  ؟ لماذا االOمر لم يذكر المرسوم ؟ ولماذا ال يقع تطبيق الطريقة

B عىل االOمر  8و  6علما و أّن اال�بار أصبحت ملكا للشعب باعتبار أن 
Aسنوات انتهت. والرجاء سيدي الوزير تجاوبىى

 وأصبح بباي، ليس له الصالحيات بالدستور، ليس الحكومة العىلB الذي ال يخضع للسيد رئيس الحكومة الOّن رئيس
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B تاريخ  ابنو  مجلس لدينا
Aام انهاء العمل باللزمة ىڡ وط ولم يتم احرى�  23الشعب، ولماذا القرار المتعّلق بكراس الرس�

B من المفروض تخضع لمرسوم 
، ال يمكن تجددون لهم وتمددون لهم إاّل بعد تطبيق 85ولماذا االكتشافات الىى�

  ؟ هذا المرسوم

  .شكرا سيدي الوزير و لكم الجواب

إجابة عضو 

  الحكومة

مون. شكرا سيدي الرئيس، شكرا سّيدات  وسادة النواب المحرى�

B البداية نشكر مجلسكم الموّقر
Aمة عىل طرحها هذا  هذه عىل حبيت ىڡ الدعوة و نشكر السيدة النائبة المحرى�

 السؤال.

مة حبيت قبل الحديث عىل امتياز استغالل سيدي ليتّيم وإجابة السيدة النائبة  إىل أن تساؤالتها أن أشرىB  عىل المحرى�

 B
Aامتياز استغالل هي  53رخصة استكشاف وبحث و 33سندات المحروقات السارية المفعول حاليا والمتمّثلة ىڡ

 : أنظمة قانونية كلها سارية المفعول 3خاضعة إىل 

 أوال -  B
Aالمؤرخ ىڡ Bمر العىلOوامر العلية والذي يرتكز عىل االO1948ديسمرى\  13نظام اال  Bمر العىلOواال

B غ
A1953رة جانفي المؤّرخ ىڡ 

  9 عدد 1985مرسوم سنة - ثّم ثانيا  B
A1985سبتمرى\  14والمؤّرخ ىڡ 

 قانون عدد   -ثّم ثالثا A93نظام مجّلة المحروقات والصادرة بمقتىص  B
A1999أوت  17المؤّرخ ىڡ 

 B
Aمناسبات 3والنصوص المتممة والمنقحة له باعتبار أّن مجلة المحروقات تّم تنقيحها ىڡ.  

A  مع العلم أنه يتم Bإطار اتفاقية خاصة تحدد الحقوق والدولة المستثمرين ضبط العالقة التعاقدية بںى B
Aىڡ 

 Aطراف ويتم المصادقة عليها بمقتىصOامات اال A وط  قانون والرى� B هذه الحالة كل الرس�
Aوىڡ ، A BوليںىOنظمة االOبالنسبة لال

والتجديد، وتتم المصادقة تكون مضمنة باالتفاقية عىل غرار الجباية والمدد ونظام الرصف وإجراءات التمديد 

وط عدى حجم االستثمارات  ما عليها بمقتىصA أمر بالنسبة لمجلة المحروقات علما وأّن المجلة تتضمن كل الرس�

B تضبط باالتفاقية الخاصة.
ولية الىى� كة التونسية لالOنشطة البرى�   وبرامج االOشغال ومشاركة الرس�

 قرقنة والمحدثة بمقتىصA  - عن رخصة البحث المسماة صفاقسبالنسبة المتياز االستغالل سيدي لتّيم، فهو يتفّرع 

B  1972لسنة  29 االتفاقية المصادق عليها بمقتىصA القانون عدد
Aنظامه  1972أفريل  27المؤّرخ ىڡ B

Aويخضع ىڡ

B إىل أحكام
A{غرة جانفي  القانو B

Aالمؤّرخ ىڡ Bمر العىلOالمؤسسة لرخصة البحث  أو و االتفاقية المحدثة 1953اال

وذلك بمقتىصA قرار  2023ديسمرى\  31غاية  سنة أي إىل 50قرقنة. وعمال بذلك تم إسناد االمتياز لمدة  - صفاقس

 B
Aالمؤرخ ىڡ B

A1972جويلية  27وزير االقتصاد الوطىى.  

كة التونسية الفرنسية للنفط  B رأس مالها الدولة التونسية   (CFTP)تشّغل حاليا هذا االمتياز الرس�
Aتساهم ىڡ B

و الىى�

كة الفرنسية الجنسية  و 50%بنسبة  كة  %50بنسبة  Spyker Energyالرس� بعد عدد من االwحاالت بمساهمة الرس�
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نتاج سنة  wجنبية. وقد دخل امتياز االستغالل سيدي لتّيم طور االO76وقد بلغت كلفة تطوير هذا االمتياز  1972اال 

نتاج والمعالج 49مليون دينار تم رصفها لحفر  wتطويرية وإحداث مركز لال O80ة ومد أنبوب لنقل النفط بطول برى 

شارة إىل أّن هذا االOنبوب  wة مع اال Bنتاج الواقع داخل حوز محيط باالمتياز إىل محّطة التسويق بالصخرى wكم من مركز اال

قس  يتم به نقل نفط من كل الحقول الموجودة والمجاورة بجهة صفاقس وهي سلسينة والحاجب قبيبة والرس�

A والحمورة. Bوقرمدة العںى  

نتاج الجمىلB لهذا االمتياز غىل غاية  وقد w2014بلغ اال  Bشارة أنه تم تسجيل تراجع هام  37حواىل wمليون برميل مع اال

نتاج اليومي الذي مّر من  wمعدل اال B
Aبرميل حاليا مما أثر عىل مردودية هذا االمتياز.  850إىل  1978برميل سنة  5200ىڡ

شارة  wلسنة بالنسبة لمسألة  تمديد االمتياز تجدر اال Bمر العىلOالذي  1953إىل إن عملية التمديد تّم إقرارها طبقا لال

من االOمر العىلB عىل إمكانية التمديد عىل مدة  55تخضع له الرخصة المتفرّعة عنها االمتياز حيث نّص الفصل 

يطة تقديم مطلب رسمي قبل  25أقصاها  طة سنوات من تاريخ انتهاء مدة الصلحية ويكون مصحوبا بخ 10سنة رس�

 تطوير تكميلية ودراسة اقتصادية.

B اال�جال القانونية 
Aكة التونسية الفرنسية للنفط بتقديم مطلب تمديد ىڡ وعمال بمقتضيات هذا الفصل، قامت الرس�

مليون دينار وتخصص للقيام  36.6مصحوبا بخطة تطويرية بتكلفة جملية تبلغ  2012أفريل  23وذلك بتاريخ 

 باالOشغال التالية :

  مضخات متطّورة، 6تهيئة A Bكرى  أبار قديمة وغرىB منتجة برى�

 نتاج المالحة بـ wأبار قديمة، 3حقل مياه اال 

 ،نتاج والمعالجة wتأهيل محطة اال 

 ،تأهيل منشآت ومعدات النقل والسالمة والمحافظة عىل البيئة 

  نتاج الكهرباء من الغاز المصاحب بطاقة wلنقل وات لعدم وجود البنية  كيلو 1800ثم إحداث وحدة ال

 الغاز بالجهة،

 حفر وكذلك  Oتطويرية برى  Bمليون مرى�  140الستخراج االحتياطي المتبقي من الغاز والمقدر بحواىل

 مكعب.

A بتاريخ  Bمنعقدتںى A Bدرسته خالل جلستںى B
و  22ولقد تم عرض هذا الملف عىل اللجنة االستشارية للمحروقات والىى�

فقت اللجنة االستشارية للمحروقات عىل هذا المطلب و قد . وعىل إثر ذلك وا2013ماي  15و  2012أكتوبر  25

 ارتكز قرارها عىل عدة أسباب فنية ومالية.

ات  A Bسباب الفنية وحسب المعطيات المتوّفرة، فإّن مواصلة استغالل سيدي لتّيم بنفس التجهرىOبالنسبة لال

B االwرساع  2017 بعد والمعدات عىل حالتها ال يخول مواصلته إال ما
Aللقيام بأشغال تطويرية إضافية مما يقتىص
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A الغاز المصاحب. منشآتاالحتياطي القابل لالستخراج وكذلك تأهيل ال منقصد الرفع  Bوتثمںى 

بالنسبة لالOسباب المالية، قامت اللجنة االستشارية للمحروقات بدراسة كل الفرضيات المتعلقة باالOنظمة الجبائية 

 B
  لفرضية.اعتماد تلك الفرضية أو تلك ا عن ستنجر الىى�

B حالة عدم التمديد وفقا للفصل 
Aىڡ : Bلسنة  55وقد توّصلت إىل االستنتاج التاىل Bمر العىلOفإنه سيتم  1953من اال

صلوحية االمتياز والذي ينص عىل منح االOفضلية للمشّغل  من االتفاقية الخاصة عند انتهاء مدة 68تطبيق الفصل 

B هذه 
Aصورة إسناد امتياز جديد. وىڡ B

Aىڡ Bسناد طبقا لمجلة المحروقات. وقد أفضت دراسة الحاىل wالحالة سيتم اال

B القار لالمتياز
O{مقارنة للنظام الجبا  Bالمتغرى B

O{و النظام الجبا Bلمجلة المحروقات، إىل تفضيل النظام  الحاىل

B المنصوص عليه باالتفاقية الخاصة المعنية
O{يوّفره الجبا B

ا النظام لضمان توفرىB مداخيل أرفع للدولة من تلك الىى�

B إتاوة بنسبة قارة 
Aأّوال ىڡ : B

Aالمتياز سيدي ليتّيم ىڡ B
O{لمجلة المحروقات. ويتمثل النظام الجبا B

O{من  %15الجبا

ائب بـ Aنتاج و ثانيا بنسبة قارة من الرص wللدولة الذي هو حاليا بـ %75اال Bميل مقابل  38وثالثا سعر تفاضىل دوالر الرى\

 Bالوقت الراهن با تقريبا 60حواىل B
Aلنسبة للسوق العالمية.ىڡ  

 A Bتحدد مجلة المحروقات هذه النسب بںى A Bحںى B
A15و %2ىڡ%  A Bنتاج وبںى wتاوة عىل اال wبالنسبة  %75و  %50بالنسبة لال

يبة عىل االOرباح وذلك حسب مردودية الحقل. وباعتبار تراجع مردودية امتياز سيدي ليتّيم فإن اعتماد مجلة  Aللرص

B تم تحديدها باالتفاقية الخاصة وذلك إىل اعتماد نسبة  المحروقات سيؤدي
يبة أقل بكثرىB من تلك الىى� Aتاوة وللرص wلال

بالسعر العالمي بمجلة المحروقات. إذا طبقنا مجلة  بدون اعتبار السعر التفاضىلB المعتمد باالتفاقية مقابل العمل

B حدود 
Aتاوة ضعيفة ىڡ wاالمتياز الحا %2المحروقات ستكون نسبة اال B

Aبـمقابل نسبة قارة ىڡ B15%ىل.  

: تقريبا  Bشارة غىل أن الكميات المنتجة يتم اقتسامها عىل النحو التاىل wراجعة %18و للدولة ترجع %82و تجدر اال 

يك، وتبلغ يبة %90حواىلB  عائدات الدولة الصافية من امتياز سيدي ليتّيم للرس� Aرباح وتعترى\  باعتبار الرصOعىل اال

B ام
Aالترصف ىڡ B

Aمة والذي تم التمديد فيه بـ هذه النسبة من أعىل النسب ىڡ  25تيازات االستغالل إىل جانب امتياز الرى\

 B
A2010سنة ىڡ.  

 B
Aشكال متعّلق بأن الطلب صار ىڡ wمسألة لماذا لم يتم عرض كل ما يخص االمتياز عىل مجلسكم الموقر، كان اال

2012  B
Aوتم البت فيه ىڡ Aدارية و كانت وزارة الصناعة قامت باس 2013ومازال الدستور موش حارص wتشارة المحكمة اال

A تنقيح مجلة المحروقات طبقا للفصل  Bقالت أن إىل حںى B
 يتم مواصلة العمل بالتشاريع الجاري بها العمل. 13الىى�

B الختام أنهي بالقول أن التشاريع الجاري بها العمل
Aوىڡ  B

Aمجال ىڡ  B
Aنشاط دفع المحروقات قد ساهمت ىڡ 

B بالدنا ومكنت من ضمان وتوفر موارد مالية هامة للدولة. غرىB أّن، و بالنظر إىل أهمية مزيد  االستكشاف
Aوالبحث ىڡ

تدعيم مواردنا الطاقية فإنه حان وقت مراجعة مجلة المحروقات لمزيد تطويرها. عديد المسائل مطروحة للدرس 

B المدد والرخص، عىل غرار مسألة إسناد القطاع الشاغرة باعتماد إجراءات واضحة ومقنن
Aة، التمديد والتجديد ىڡ



 

316 
 

، تكريس مبدأ الشفافية ونرس� المعطيات وعديد المسائل االOخرى. Bإحالة الحقوق واالمتيازات للغرى  

وع  وكمرحلة أوىل لهذه المراجعة ونظرا للصبغة االستعجالية قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بإعداد مرس�

من الدستور بحيث أن كل االتفاقيات  13تجاه مالءمتها مع مقتضيات الفصل قانون لتنقيح مجلة المحروقات با

A المستثمرين والدولة ستعرض عىل مجلسكم الموقر للموافقة. Bمة بںى  المرى\

  حسن االستماع. هذا سيدي الرئيس ما أردت إفادتكم به وشكرا عىل

تفاعل صاحبة 

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

 شكرا سيدي الرئيس،

B لمشكرا سيدي 
A{Oمتأسفة ال B

A{سف لم الوزير، ولو أOقدمتها ولال B
إجابة، كان  لديك يكن أجد االwجابة عىل االOسئلة الىى�

 .فقط عرض لتاريخ

عىل مجلة المحروقات  فقط نتحدث ال وموضوع تنقيح مجلة المحروقات ليتماىس� مع الدستور موضوع آخر، نحن

، أمر طبقنا وتطبيقها، نحن Bيقول 55 الفصل عىل  Aأمر بمقتىص ، Bأمر هذا عىل  Bعىل.  Bغدا هل أننا سننقح أمر عىل  Bىك 

B  نطبقه ال
Aمر ينقح، ال ؟ بالطبع ال، بالطبع ليتّيم سيدي رخصة ىڡOاال  Bة يطبق العىل B  لم الدستور، مع مبارس�

Aتجبىى. 

B عىل سؤاىلB الثالث واالOخرىB والمهم ولم
Aهاته االبار  المتعلق بخضوع اكتشاف 39الذي يخص الفصل   تجبىى

 باعتبار أن صاحب االمتياز لم يعلم بعد عن قدرته عىل قديمة، اكتشافات أنها باعتبار 85رة للمرسوم المذكو 

 ممارسة تاريخ يعترى\  التقييم هذا أو الطلب هذا تقديم تاريخ أن االحتياطي الموجود، وباعتبار تقييم وتقدير

 ليتّيم، سيدي رخصة لها تخضع المحروقات مجلة المحروقات، مجلة ليس ،85 مرسوم تطبيق وبالتاىلB  االختيار،

B  فقط
Aأما الجبائية، بالمادة المتعلقة الفصول بعض ىڡ  B

Aالنظام ىڡ  B
A{هي ليتّيم سيدي برخصة المتعلق الكامل القانو 

 .الوزير سيدي يا 85 مرسوم

  .و شكرا

 : الرفيع الفسفاط ثالP̂-  إنتاج وحدة بناء بخصوص .ك

 صاحب الّنائب

  الّسؤال
، محسن محمد B

A{النهضة حركة عن سودا  

عضو الحكومة 

- بالّسؤال
  المعىى,

  والمناجم والطاقة الصناعة وزير حمد، زكرياء السيد

  2015 جويلية 07  الجلسة تاريخ
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  محتوى الّسؤال

  بسم هلِلَا الرحمن الرحيم.

  نرحب مجدداً بالسيد الوزير. 

  تحية للسادة الزمالء.

 Bالفسفاط الرفيع المعروف ب  سيدي سؤاىل B
B هذه الوحدة TSPالوزير يتعلق ببناء وحدة إنتاج ثال}�

Aض ىڡ . هو يفرى�

ورة أنها تنشأ هناك. Aأجريت أثبتت رص B
B المظيلة، وكل الدراسات الىى�

Aأنه يتم بناؤها ىڡ 

دارة قررت إعالن طلب عروض وفعالً تّم هذا. وتمت، واستقبلت، وتلقت العروض، و  wاال B
Aتم اختيار وفعالً، يعىى

كة صينية  A للتأكد من جدية  ECECالعرض المناسب والىلB هوا رسا عىل رس� Bوقررت الوزارة تبعث لجنة إىل الصںى

B عمومه التقرير 
Aالعرض ومن الكفاءة. وفعالً تمت العملية هذه. ثم فيما بعد هذه اللجنة صاغت تقريرها، والذي ىڡ

A أن العارض يملك الكف Bجداً ويبںى B référence Bاءة ويملك الهذا، كان إيجا}\
Aحىى� مشكل من الناحية  يوجد ال ، يعىى

 هذه.

اً عىل إثر مستجد سنتحدث Bت أخرى Bنه اال�ن. المسلك هذا عنه لكن هناك بعض الشكوك أثرىOال B
O{ال لم تم بشكل نها 

وع هذا، بل أنه السيد المدير المركزي الماىلB للمجمع الكيمياوي ق متابعة وال توجد نفاذ للمرس� wدم تقرير يوجد اال

كة أو المجمع الكيمياوي ليس يقول فيه أن دية،  تمويل بإمكانه الرس� وع المظيلة نظراً للوضعية المالية المرى� مرس�

B بناء معمل أو وحدة إنتاج الحامض الفسفوري المنقى بقابس بكلفة  22/06/2015وبينما تم إعالن عروض بتاريخ 
Aىڡ

A مليون دينار. مقابل ذلك، هناك قرض قدمه الصندوق  تقديرية تقريباً، هكذا ما ورد إلينا، تقدر أو Bتساوي سبعںى

B للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ، القرض هذا قدمه الصندوق هذا للمجمع الكيمياوي بطبيعة FADESالعر}\

وع هذا، لكن إدارة المجمع الكيمياوي قدرت هذا المبلغ سيرصف عىل مشاريع أخرى وسيتم  الحال لتمويل المرس�

B المظيلة.إلغا 
Aالفسفاط الرفيع ىڡ B

وع بناء وحدة إنتاج ثال}�  ء مرس�

نملك تأكيد من هذا الجانب أو ذاك فقط توجهنا بالسؤال لسيادتك الwجابتنا عىل هذا  ال هذا كالم قاعد يدور ونحن

B المظيلة ونقله إىل مكان آخر  : السؤال بدقة
Aوع المزمع تنفيذه هناك ىڡ سواء قابس هل أنه فعالً سيتم إلغاء المرس�

ة Bنفهم بالضبط أن ؟ نريد أو الصخرى. 

سمنت الذي wيتعلق بمعمل اال B
A{15أقرته الحكومة عىل إثر المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد يوم  والسؤال الثا 

B غضون 
Aوع  3ماي من السنة الجارية، والذي قال فيه السيد رئيس الحكومة أنه إن شاء هلِلَا ىڡ B الرس�

Aأشهر يتم يعىى

B إنجاز
Aالقطار  ىڡ B

Aمن الحديث وطالبوا به أبناء الجهة ىڡ Bهذا المعمل، وكما تعرف سيادتك المعمل هذا أثار الكثرى

B إمكانية إنفاذ 
Aالقطار والنظر ىڡ B

Aول ىڡOالخط اال B
Aحوال تم إقرار يعىىOكل اال B

Aالرديف. ىڡ B
Aتابديت ىڡ B

Aكما عنده خط آخر ىڡ

B الرديف. السؤال هو أين
Aىڡ B

A{؟ لمسألةا بالضبط وصلت الخط الثا  



 

318 
 

إجابة عضو 

  الحكومة

وع B يندرج 2 المظيلة مرس�
Aبرنامج إطار ىڡ B

Oالدولة أقرته شامل بيىى  B
Aسماد انتاج نشاط بتحويل يقتىص  B

 الفسفاط ثال}�

ه بصفاقس، SIAPEالـ بمصنع الرفيع A Bكلفة ثلث تخصيص سيقع حيث البيئية، الجوانب مراعاة مع بالمظيلة وتركرى 

وع B  المرس�
Aالوطنية المواصفات مستوى إىل الغازية االفرازات من الحد من تمكن حديثة تكنولوجيا معدات اقتناء ىڡ 

ة مصنع لتأهيل برنامج إنجاز مع بالتوازي وذلك والعالمية، B1 الصخرى. 

وع ويتكون  : أقساط أربع من 2 المظيلة مرس�

 ول القسطOنتاج وحدة هي اال wالحامض ال  B
يىى�  الكرى\

 القسط  B
A{نتاج وحدة هي الثا wالفسفوري الحامض ال 

 وع مكونات بقية الثالث القسط A  والربط الفسفوري الحامض تخزين وحدات المرس� Bالوحدات مختلف بںى 

يت لتذويب ووحدة 1 بالمظيلة القائمة والمصانع دارية ات والبناء الكرى\ wوالورشات اال 

 نتاج وحدة هي سؤالكم، باعتبار يهمنا الذي وهذا الرابع، القسط wال  B
 الرفيع الفسفاط ثال}�

وع فإن وعليه نتاج وحدة مرس� wال  B
B  يندرج الرفيع الفسفاط ثال}�

Aمتكاملة منظومة إطار ىڡ  Bعىل للحفاظ للتجزئة قابلة غرى 

B  المنتوج هذا صناعة سيتم حيث لالستثمار، المثىل المردودية
O{قساط منتجات النهاOخرى االOوع، من اال  المرس�

B  الحامض
يىى� B  لالعتبارات وتبعا. الفسفوري  والحامض الكرى\

B  انتاج وحدة إنجاز قرار فإن ذكرتها، الىى�
 الفسفاط ثال}�

B  الرفيع
Aقرار هو المظيلة ىڡ  B

O{فيه رجعة وال نها. 

وع، إنجاز رزنامة وبخصوص نجاز المستوجبة للمدة وبالنظر المرس� wال  A Bشهر، 27و 26 تقريب تباعا 2و 1 القسطںى 

وع تم فقد B  الرس�
Aللحامض بالنسبة %37بـ تقريبا متقدمة إنجاز نسبة تسجيل وتم 2010 سنة أواخر منذ إنجازهما ىڡ 

، للحامض بالنسبة %72و الفسفوري B
يىى� B  أما الكرى\

Aإنتاج بوحدة والمتعلق الرابع القسط خصوص ىڡ TSP ال فهو 

نجازه، شهر 12 سوى يستوجب wبرمجته يفرس ما وهو ال  B
Aثانية مرحلة ىڡ. 

B  المجمع أن التذكرىB  ويجدر
O{الكيميا  Bمن دينار مليون 120 بمبلغ قرض عىل 2013 أفريل 19 يوم تحصل التونىس 

B  الصندوق نماء العر}\ wعالن تم وقد المظيلة، بمصنع الوحدة هذه لتمويل واالجتماعي االقتصادي لال wطلب عن اال 

نجاز الدوىلB  العروض w115 بمبلغ عرض قبول تم وقد باليد، المفتاح بصيغة 2014 جانفي 23 يوم الوحدة هذه ال 

B  العارض مع التعاقد وسيتم دينار مليون
Aالعمومي للطلب العليا للهيئة النهائية الموافقة بعد الصيىى. 

B  قدما مضيها عىل الصناعة وزارة تأكيد أجدد أن أود وختاما،
Aوع إنجاز ىڡ B  إنتاج وحدة مرس�

B  الرفيع الفسفاط ثال}�
Aىڡ 

B  المظيلة، مصنع
Aوع يكون أن وأتوقع ذكرت، ما نحو عىل متكامل إطار ىڡ  .2016 موىڡA  مع جاهزا المرس�

م النائب سيدي لسؤالك بالنسبة سمنت، مصنع بخصوص المحرى� wأذكر أن أردت اال  B
Aطار البداية ىڡ wيعي باال  الترس�

B  االستثمار ينظم الذي
Aاالستثمار يخضع حيث االسمنت قطاع ىڡ  B

Aالوزير من مسبق ترخيص إىل القطاع هذا ىڡ 

B  المؤرخ 2311 عدد لالOمر طبقا صناعي كنشاط بالصناعة المكلف
Aللطاقة مستهلكة وكمشاريع 2007 سبتمرى\  11 ىڡ 
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B المؤرخ 2269 عدد لالOمر طبقا
A2009 جويلية 31 ىڡ. 

وط تكن لم العملية، الناحية من اخيص هذه إسناد رس�  عىل الموضوع عرض غاية إىل ترتيبية بنصوص مضبوطة الرى�

 28 بتاريخ بالصناعة المكلف الوزير من مقرر وإصدار 2013 سبتمرى\  25 بتاريخ منعقدة وزارية عمل جلسة أنظار

وط هذه يضبط المقرر وهذا ،2014 أفريل دارات الوزارات من عددا تضم لجنة تكوين عىل وينص الرس� wالفنية واال 

B  المطالب لدراسة المختصة
Aبالصناعة المكلف الوزير قبل من القرار أخذ قبل الرأي وإبداء الغرض ىڡ. 

وع لبعث بالنسبة وع النائب السيد تساؤل فإن بقفصة، االسمنت مرس� B  بالنظر مرس�
Aمن الملف هذا شهده ما ىڡ  Bتأخرى 

كة أن إال 2009 سنة خالل ترخيص أول إسناد تم أنه حيث B  تنطلق لم الرس�
Aشغال ىڡOاال  B

Aنص لما طبقا سنة أجل ىڡ 

خيص عليه خيص هذا سحب فتم الرى� B  الرى�
A2010 سنة ىڡ. 

A  إسناد تم ،2013 سنة وخالل Bترخيص:  ترخيصںى  B
O{كة لفائدة نها  إىل دعوتها مع 2013 مارس 05 بتاريخ أوىل رس�

فيع B  الرى�
Aرأسمالها ىڡ  B

Aوع أشهر 3 أقصاه أجل ىڡ B  والرس�
Aالمدنية الهندسة أشغال إنجاز ىڡ  B

Aتاريخ من سنة أقصاه أجل ىڡ 

خيص، B  ترخيص إسناد تم ثم الرى�
A{ثا  B

O{كة التاريخ بنفس مبد  النجاعة دراسة تقديم إىل دعوتها مع أخرى لرس�

وع الطاقية B  وذلك والفنية، االقتصادية الجدوى ودراسة للمرس�
Aخيص ذلك تاريخ من أشهر 3 أقصاه أجل ىڡ  .الرى�

A  سحب فتم بتعهداتهما المستثمرين يفي لم المحددة، اال�جال فوات من وبالرغم Bخيصںى  2014 سنة خالل الرى�

وط يضبط الذي المقرر صدور بعد الملف تقديم إعادة إىل ودعوتهما شارة تمت وكما. االستثمار  رس� wصدر إليه، اال 

وط المذكور المقرر  دينار مليون 150بـ أد}A  رأسمال ضبط هو أهمها لعل تراخيص عىل للحصول موضوعية برس�

B  االOولوية وإعطائها الجهوية التنمية لمناطق االستثمارات من الصنف هذا وتوجيه
Aويد ىڡ A  المحلية للسوق الرى�

B  والتقدم
Aحىى�  ذلك كل واالقتصادية، الجيولوجية الدراسات إنجاز ىڡ  Aجدية طلبات عىل الحصول لنا يتسىى. 

A  قبول تم المقرر، صدور إثر وعىل Bإحدى من إحداهما ملفںى  A Bكتںى A  الرس� Bخرى السابقتںىOكة قبل من واال  تتقدم رس�

A  قبول تم وقد. رخصة بطلب مرة الOول Bوحىى� . ملف بكل المرفقة والبيانات الوثائق عىل باالستناد الملفںى  Aيتسىى 

دالء المستثمرين مراسلة تمت نهائية، بصفة البت wإضافية بمعطيات لال  B
Aحول 2015 جوان 30 أقصاه أجل ىڡ : 

 مكانيات ـ أوال wالمالية والموارد اال  B
وع هذا تمويل عىل المستثمر قدرة تثبت الىى�  المرس�

 ـ ثانيا  Bالمقاطع توفرى  B
 الديوان مصادقة مع االسمنت لصناعة مالئمة انشائية مواد عىل تحتوي الىى�

 B
Aوع الجيولوجية الدراسات عىل للمناجم الوطىى  للمرس�

 ـ ثالثا  Bساسية التحتية البنية توفرىOنجاز اال wوع ال  المرس�

 وع العقارية الحوزة توضيح ـ رابعا  للمرس�

 المساهمة حول أعمال مخطط إعداد ـ خامسا  B
Aالجهوية التنمية ىڡ 

 نجاز رزنامة ـ سادسا wلال 
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 ام ـ سابعا A  خصوصية بامتيازات المطالبة بعدم كتابيا االلرى�

B  الردود تلقي تم وقد
Aبتاريخ عقده تم الذي المضيق الوزاري المجلس جلسة قرار مع وتماشيا المحددة، اال�جال ىڡ 

B  بالجهة اسمنت مصنع ترخيص بإسناد المتعلق قفصة لوالية التنموية المشاريع حول 2015 ماي 15
Aأقصاه أجل ىڡ 

B  المحدثة اللجنة قبل من وذلك المقدمة االwضافية المعطيات ضوء عىل الملفات دراسة استكمال سيتم أشهر، 3
Aىڡ 

عالن الغرض wوع عن واال   .االستماع حسن عىل وشكرا اال�جال، تلك خالل المرس�

 تفاعل صاحب

الّسؤال مع 

جابة Lاال  

  يوجد ال

 جلسات الحوار : .3

أعضاء الحكومة حول الّتوجهات العاّمة و الّسياسات القطاعّية مرّة كّل شهر و كّل ما اقتىصA االOمر ذلك. تفتتح يخّصص المجلس جلسة حوار مع 

 هذه الجلسات بتقديم من قبل الحكومة، قبل االستماع إىل أسئلة الّنواب و االجابة عنها.

 B
Aو بعد منح الّثقة لحكومة الحبيب الّصيد ىڡ ، Bوىل  03نظيم ، تّم ت2015فيفري  05بالّتاىلOجلسات حوار مع الحكومة خالل الّدورة العاديّة اال

 لمجلس نّواب الّشعب، وذلك بهدف متابعة نشاط الحكومة و تقييم آدائها.

: Bو تتوّزع جلسات الحوار هذه عىل الّنحو الّتاىل 

B  2015أفريل  03جلسة عاّمة بتاريخ 
Aتواصلت ىڡ B ّ

 الوضع العاّم للبالدو تعّلق الحوار فيها ب 2015أفريل  08والىى�

B خّصصت لتقييم مّدة المئة يوم االOول للحكومة 2015جوان  05جلسة عاّمة بتاريخ  ّ
 و الىى�

B  2015جويلية  08جلسة عاّمة بتاريخ 
Aتواصلت ىڡ B ّ

B للبالد 2015جويلية  09و الىى�
AمىىOو تعّلق الحوار فيها بحالة الّطوارئ و الوضع اال 

 : للبالد العاّم  الوضع - 2015 أفريل  .أ 

ة من يوم 57 اثر الّشعب نّواب بمجلس أوىل حوار جلسة تنظيم تّم   للبالد العاّم  الوضع عىل للرّجوع وذلك لمهاّمها الّصيد الحبيب حكومة مبارس�

  .الحكومة مردود حول االنتقادات بعض لتوجيه اضافة

A  الهائل للعدد نظرا وذلك الّشهر، نفس من 08 يوم تواصلت و أفريل 03 يوم الجلسة هذه انطلقت Bساس أثاروا والّذين للمتّدخلںىOمسألة باال 

رهاب مقاومة wالبداية و تقديمه الحكومة رئيس عىل كان الّذي و تنمية، مخّطط أو برنامج غياب انتقدوا و اال  B
Aتنفيذه  ىڡ. 
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 عاّمة معلومات : 

 , ,   عدد المتدّخلںى-   مّدة الحوار  اجماىل- الّتأخرى-   عدد المتغّيبںى-

118  

21  

  دقيقة 15ساعة و  13  دقيقة 40ساعة و  1

42  

 قائمة  ,  : المتّدخلںى-

لمانّية الكتل عىل نسبّيا يتوزّعون هم و الّتدخل نائب 118 طلب الجلسة، هذه خالل  : الّتاىلB  الّنحو عىل الرى\

 44 تونس نداء حركة عن 

 29 الّنهضة حركة عن 

 11 االتّحاد عن  B
Aالحرّ  الوطىى 

 11 الّشعبّية الجبهة عن 

 11 نائب  Bغرى  A Bلكتل منتمںى 

 6 تونس آفاق حزب عن  

 6 الّديمقراطّية االجتماعّية الكتلة عن 

 

 2015حصص الكتل النيابية من المداخالت خالل جلسة حوار أفريل 
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B ما يىلB القائمة االسمّية للّنواب الّذين تدّخلوا
Aوىڡ : 

 تونس نداء حركة

يف B عبد الرؤوف الرس�
A{أنس الحطاب ليىل الحمرو  Bلطفي النابىل 

 Bحسونة الناصفي مصطفى بن أحمد حياة الكبرى  Bسعاد الزواىل 

 B
A{حاتم الفرجا  Bمنذر بلحاج عىل  Bابتسام الجبابىل  Bالعبدىل Bعبرى 

B البشرىB بن عمر
 حمدي قزقز محمد نجيب ترجمان جيهان العويىس�

 اسماعيل بن محمود سفيان طوبال عصام الماطوىسB  خالد شوكات

 نوال طياش حسن العمري عبد العزيز القطي عبد الرؤوف الماي

B  فاطمة المسدي هدى تقية لمياء المليح
Aسهيل العلويىى 

يل إكرام موالهي ناجية بن عبد الحفيظ  محمد رمزي خميس عماد أوالد جرى\

قاوي B بن فرج ابراهيم ناصف سناء الصالحي صالح الرى\  الصحىى\

A  أسماء بو الهناء محمد سعيدان Bالفاضل بن عمران محمد رابحة بن حسںى  

B  سالم حامدي ابتهاج بن هالل وفاء مخلوف
Aعبادة الكاىڡ 

 النهضة حركة

B عتيق B بوصالح الصحىى\
 محرزية العبيدي وفاء عطية ليىل الوسال}�

 Aمحمد محجوب النذير بن عمو سليم بسباس الحبيب خرص 

B محمد زريق
Aرمزي بن فرج سناء المرسىى 

 دليلة الببة
Bمحمد  أحمد العماري

A{محسن السودا  ماهر المذيوب 

 Bالبدوي عبد اللطيف المىك Bصافية خلفي محمد عىل 
 Bالعجيىل AخرصOمحمد اال 

A اليحياوي محمد فريخة االOخرصA بلهوشات Bحسںى 

 B ي زهرىB الرجىى\ Bمحمود قويعة عماد الخمرى 
ي Bنور الدين البحرى  

 حياة العمري شهيدة فرج سمرىB ديلو
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-  االتحاد
 الحر الوطىى,

المرابطينور الدين  B  الطاهر الفضيل محمود القاهري   درة اليعقو}\

B طارق عىلB باالخوة
الفتيىى�  محسن حسن 

  رضا زغندي
B  نور الدين بن عاشور  توفيق الجمىلB  عبد الرؤوف الشا}\

 الشعبية الجبهة

اهمي  عبد المؤمن بلعانس شفيق العيادي عمار عمروسية مباركة عوائنية الرى\

الحمايديمراد  أحمد الصديق  هيكل بلقاسم 
 منجي الرحوي

اق B الهمامي فتحي شامخي طارق الرى\
A{جيال 

 تونس آفاق

 B  ريم محجوب كريم الهالىلB  ليليا يونس الكسيىى\

 محمد غنام محمد أنور العذار رياض المؤخر

 الديمقراطية االجتماعية الكتلة

B  لطفي عىلB  مهدي بن غربية
Aفيصل تبيىى 

 Bالحاجيعدنان  حمد الخصخوىص  أحمد السعيدي 

,  غرى-   كتل إىل المنتمںى-

يط ابراهيم بن سعيد رضا الدالعي رياض جعيدان  عبد الرزاق رس�

وك الحريزي سامية عبو ريم الثايري  مرى\
 نعمان العش

B  عماد الدايمي زهرىB المغزاوي
 غازي الشواىس�
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 : يوم اال�وىل للحكومة المائةتقييم  - 2015جوان   .ب

 .للحكومة االOوىل يوم المئة مّدة لتقييم وذلك الحكومي الّنشاط من يوم 120 اثر الّشعب نّواب بمجلس ثانية حوار جلسة تنظيم تّم 

امنة جوان، 05 يوم الجلسة هذه انتظمت A ول؟ وينو" حملة مع بذلك مرى� B " البرى� ّ
B  الّصعيد عىل اطالقها تّم  الىى�

Aالّتواصل شبكات عرى\  الوطىى 

B  الّشفافّية غياب عىل رّدا االجتماعي
Aعدد طرف من الحملة هذه ذكر تّم  قد و. عاّمة بصفة الّطبيعّية الموارد حول و الّطاقة قطاع ىڡ  Bغرى  A ّ Bمن هںى 

 A Bالمتدّخلںى. 

B  االصالح غرار عىل المنتظرة االصالحات غياب لذكر المناسبة أيضا، الحوار هذا ومّثل
O{و للّتنمية مثال غياب إىل اضافة الفساد، مقاومة و الجبا 

 .الّشعب نّواب طرف من واسعة مساندة نالت حكومة طرف من المقبلة سنوات) 5( الخمس عىل تمتدّ  لرؤية

 عاّمة معلومات : 

 , ,   عدد المتدّخلںى-   مّدة الحوار  اجماىل- الّتأخرى-   عدد المتغّيبںى-

  دقيقة 45و  ساعات 7  دقيقة 50  35  103

 قائمة  ,  : المتّدخلںى-

لمانّية الكتل عىل نسبّيا يتوزّعون هم و الّتدخل نائب 103 طلب الجلسة، هذه خالل  : الّتاىلB  الّنحو عىل الرى\

 40 تونس نداء حركة عن 

 22 الّنهضة حركة عن 

 10 االتّحاد عن  B
Aالحرّ  الوطىى 

 10 الّشعبّية الجبهة عن 

 10 نواب  Bغرى  A Bلكتل منتمںى 

 6 تونس آفاق حزب عن  

 5 الّديمقراطّية االجتماعّية الكتلة عن 
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 2015النيابية من المداخالت خالل جلسة حوار جوان  حصص الكتل

B ما يىلB القائمة االسمّية للّنواب الّذين تدّخلوا
Aوىڡ : 

 تونس نداء حركة

يف ابتهاج بن هالل محمد الطرودي  هالة عمران عبد الرؤوف الرس�

قسيلة خميس  B
Aحسام بونىى  B

Aليىل الزحاف سهيل العلويىى 

 B
A{شاكر العيادي عبد العزيز القطي حاتم الفرجا  Bليىل أوالد عىل 

قاوي B  نادية زنقر صالح الرى\
Aليىل الشتاوي بوقطف عبادة الكاىڡ 

 محمد الراشدي بوقرة عصام الماطوىسB  حسونة الناصفي أسماء بو الهناء

يل وليد الجالد إكرام موالهي  سماح دمق عماد أوالد جرى\

الحفيظناجية بن عبد  فاطمة المسدي مصطفى بن أحمد زهرة ادريس  

 B
A{نجالء السعداوي فيصل خليفة سالم حامدي الطيب المد 

 محمد الهادي قديش لطفي النابىلB  منرىB حمدي أنس الحطاب

ى بلحاج حميدة  محمد الفاضل بن عمران نوال طياش سناء الصالحي برس�
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 النهضة حركة

 B
ىڡ� B  أمل سويد أحمد المرس�

Aسالف القسنطيىى 
 محمد سيدهم

العبيديمحرزية  بشرىB الخليفي  عامر العريض 

B  بسمة الجباىلB  بشرىB اللزام
Aبدر الدين عبد الكاىڡ  Bنوفل الجماىل 

A الجزيري Bحسںى  Bبوصالح جميلة دبش الكسيكىس B
 هاىلB الحامي ليىل الوسال}�

 محبوبة بن ضيف هلِلَا راضية التومي العجمي الوريمي
ي Bنور الدين البحرى 

 B
A{بلهوشات رمزي بن فرج الوليد البنا AخرصOاال 

-  االتحاد
 الحر الوطىى,

B  الطاهر الفضيل الهراغي كمال عبد الرؤوف الشا}\  

 محمود القاهري محسن حسن توفيق الجمىلB  نور الدين بن عاشور

B  طارق
الفتيىى� B يوسف 

Aالجويىى  نور الدين المرابطي 

 الشعبية الجبهة

B الهمامي
A{اق منجي الرحوي جيال  طارق الرى\

االOخرصA  زياد شفيق العيادي البيوىلB  سعاد   عمار عمروسية 

العمامي نزار اهمي   عبد المؤمن بلعانس مباركة عوائنية الرى\

 تونس آفاق

الزواري حافظ  محمد أنور العذار 
 ريم محجوب

 Bرياض المؤخر كريم الهالىل 
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 الديمقراطية االجتماعية الكتلة

B عدنان الحاجي
Aمهدي بن غربية فيصل تبيىى 

B  إياد حمد الخصخوىصB  أحمد السعيدي
A{الدهما  

,  غرى-   كتل إىل المنتمںى-

البياوي نزهة وك الحريزي ريم الثايري   مرى\

B  عماد الدايمي
ي غازي الشواىس� الدخيل صرى\  نعمان العش 

 ابراهيم بن سعيد رياض جعيدان زهرىB المغزاوي

-  الوضع و الطّوارئ حالة -  2015 جويلية  .ج
 : للبالد اال�مىى,

B  الهجوم اثر يال نزل قبالة شاطئ عىل االرها}\  بالّشمال سوسة، بحّمام القنطاوي مرفأ بمحّطة والواقع الّريو، نزل لسلسلة الّتابع مرحبا االOمرى\

 B  قائد الباجي الجمهوريّة، رئيس أقرّ . 2015 جوان 26 بتاريخ ذلك و بريطانّيون، معظمهم جريحا، 39 و قتيال 39 خّلف الّذي و لسوسة الغر}\

، Bأي الهجوم، من أسبوع بعد الّطوارئ حالة الّسبىس  B
Aللوضع تقييم اثر ذلك و ،2015 جويلية 04 ىڡ  B

AمىىOأخرى  هجومات بإمكانّية أفاد اال. 

B  الوضع تقييم بهدف و الّطوارئ حالة باقرار المتعّلق القرار حول حوار لجلسة الحكومة الّشعب نّواب مجلس استدعى المنطلق، هذا من
AمىىOاال 

 .للبالد

B  تواصلت و جويلية 08 بتاريخ الجلسة هذه انطلقت
Aامات نظرا ذلك و الّشهر، نفس من 09 ىڡ A B  الحكومة رئيس اللرى� ّ

 الجلسة مغادرة عىل ألزمته والىى�

B  لتتواصل رفعها عىل وبالّتاىلB  االOوىل،
Aالغد ىڡ. 

 المطالب إىل اضافة الحّريات و الحقوق حول المخاوف و وجاهته و دستوريّته و الّطوارئ بحالة المتعّلقة باالجراءات الحوار هذا تعّلق و

B  ذلك و للّشعب، االجتماعّية و االقتصاديّة
Aه الّذي االرهاب مقاومة اطار ىڡ A  معظم اعترى\ Bالبطالة نسبة وارتفاع الّتنمية بمشاكل مرتبطا المتدّخلںى. 

 عاّمة معلومات : 

 , ,   عدد المتدّخلںى-   مّدة الحوار  اجماىل- الّتأخرى-   عدد المتغّيبںى-

68  

36  

  دقيقة 40و  ساعات 6  دقيقة 20ة و ساع 1

64  
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 قائمة  ,  : المتّدخلںى-

لمانّية الكتل عىل نسبّيا يتوزّعون هم و الّتدخل نائب 68 طلب الجلسة، هذه خالل  : الّتاىلB  الّنحو عىل الرى\

 19 تونس نداء حركة عن 

 19 الّنهضة حركة عن 

 8 االتّحاد عن  B
Aالحرّ  الوطىى 

 7 الّشعبّية الجبهة عن 

 7 نواب  Bغرى  A Bلكتل منتمںى 

 4 تونس آفاق حزب عن  

 4 الّديمقراطّية االجتماعّية الكتلة عن 

 
 2015حصص الكتل النيابية من المداخالت خالل جلسة حوار جويلية 
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 B
Aما وىڡ  Bتدّخلوا الّذين للّنواب االسمّية القائمة يىل : 

 تونس نداء حركة

 مصطفى بن أحمد حسونة الناصفي ألفة السكري محمد جالل غديرة

 B
A{حاتم الفرجا B

A{يل خالد شوكات ليىل الحمرو  عماد أوالد جرى\

B  عبرىB العبدىلB  أسماء بو الهناء
Aسهيل العلويىى  Bعصام الماطوىس 

 محمد رمزي خميس عبد العزيز القطي عىلB بن سالم
 محمد الراشدي بوقرة

 فيصل خليفة وفاء مخلوف اسماعيل بن محمود

 النهضة حركة

A الجزيري Bجميلة  حسںىB
Aالجويىى  سمرىB ديلو العجمي الوريمي 

 Aمحرزية العبيدي ماهر المذيوب فتحي العيادي الحبيب خرص 

B  منية ابراهيم محمد زريق
Aسناء المرسىى  Bعبد اللطيف المىك 

B بوصالح
B  دليلة الببة ليىل الوسال}�  زهرىB الرجىى\

ي Bنور الدين البحرى 
B  بشرىB الخليفي عىلB العريض

Aبدر الدين عبد الكاىڡ 

-  االتحاد
 الحر الوطىى,

B  محسن حسن B  طارق عبد الرؤوف الشا}\
الفتيىى�  رضا زغندي 

B  يوسف
Aالجويىى   Bباالخوة محمود القاهري توفيق الجمىل Bعىل  

 الشعبية الجبهة

اهمي  شفيق العيادي عمار عمروسية مباركة عوائنية الرى\
 منجي الرحوي

العمامي نزار  عبد المؤمن بلعانس هيكل بلقاسم 
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 تونس آفاق

 Bكريم الهالىل  Bبنور عىل  

 محمد أنور العذار ريم محجوب

 الديمقراطية االجتماعية الكتلة

B إياد
A{الدهما  مهدي بن غربية 

B  عدنان الحاجي
Aفيصل تبيىى 

,  غرى-   كتل إىل المنتمںى-

 ريم الثايري رياض جعيدان زهرىB المغزاوي
 عماد الدايمي

وك الحريزي الدالعي رضا مرى\   B
 غازي الشواىس�

 : الّلوائح .4

مكانية الحكومة ضدّ  ذلك أكان سواء البعديّة، للّرقابة أخرى أداة الّلوائح تقديم يمّثل wمن اعفاءه قصد الجمهوريّة رئيس ضدّ  أو الّثقة سحب ال 

 .مهاّمه

 : الحكومة تجاه الّلوم الئحة  .أ 

 الطلب ويحال. اال�قل عىل االOعضاء ثلث من الشعب نواب مجلس لرئيس يقدم معلل طلب بعد الحكومة، ضد لوم الئحة عىل التصويت يمكن

وع حول تقرير إعداد يتوىل الذي المجلس مكتب عىل B  الالئحة مرس�
Aأسبوع أقصاه أجل ىڡ. 

ط B  ترشيحه عىل يُصاَدق الحكومة لرئيس بديل مرشح وتقديم المجلس، أعضاء من المطلقة االOغلبية موافقة الحكومة من الثقة لسحب ويشرى�
Aىڡ 

B  .المجلس بقرار الجمهورية رئيس ويعلم. التصويت نفس
Aغلبية تحقق عدم صورة ىڡOضد مجددا اللوم الئحة تقدم أن يمكن ال المذكورة، اال 

B  بعد إال الحكومة
Aأشهر ستة ُمىص. 

 .الحكومة أعضاء أحد من الثقة سحب بطلب اال�مر يتعلق عندما واالOغلبية اال�جال نفس تنطبق
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B  الحكومة ضد لوم الئحة تقديم يجوز ال
Aعليها المنصوص الحاالت ىڡ  A Bّول الفصل يتعّلق حيث الدستور، من 86 و 80 بالفصلںىOبالحالة اال 

B  االستثنائّية ّ
B  الجمهوريّة رئيس يقّررها الىى�

Aمعه يتعذر واستقاللها، البالد وأمن الوطن لكيان مهدد داهم خطر حالة ىڡ  Bلدواليب العادي السرى 

B  الدولة،
Aىڡ  A Bالفصل يتعّلق حںى  B

A{الشغور خالل الجمهورية، رئيس بمهام القائم بصالحّيات الّثا  B
B  أو الوقىى�

O{النها. 

 الّثقة عىل االOخرىB  هذا حافظ و ،الّصيد الحبيب حكومة ضدّ  لوم الئحة أيّة تقديم يتّم  لم الّشعب، نّواب لمجلس االOوىل العاديّة الّدورة خالل

 B ّ
 .2015 فيفري 05 منذ اكتسبها الىى�

عفاء الئحة  .ب Lالجمهورية رئيس تجاه اال : 

عفاء المعّللة للالّئحة بالّنسبة wنّواب مجلس أعضاء أغلبّية قبل من تقديمها يمكن فإنّه للدستور، الجسيم الخرق أجل من الجمهورية رئيس ال 

 .اّلشعب

عفاء الئحة المجلس رئيس تلقي عند wرئيس من لكل الفور عىل منها نسخة إحالة يتوىل للدستور الجسيم الخرق أجل من الجمهورية رئيس ال 

B  لالجتماع المجلس مكتب ويدعو الدستورية المحكمة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
Aأجل ىڡ . A Bويبقى المكتب يجتمع يومںى  B

Aانعقاد حالة ىڡ 

B , للتحقق
Aام من, أسبوعا  يتجاوز ال أجل ىڡ طي الالئحة احرى� B  يضبط فإنه شكال الالئحة قبول قرر إذا .بالدستور  المقررين والتعليل االOغلبية لرس�

Aىڡ 

B  العامة الجلسة موعد القرار نفس
Aالقرار  ذلك تاريخ من شهرا يتجاوز ال أجل ىڡ. 

 الجمهورية رئيس ويدعو. الجلسة تلك بموعد الدستورية المحكمة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية رئيس من كال المجلس رئيس يعلم

 .حضوره  عىل انعقادها يتوقف وال, لحضورها 

عفاء الئحة نص وتالوة الدستور من 88 الفصل بمقتضيات بالتذكرىB  العامة الجلسة المجلس رئيس يفتتح wبخصوصها  المجلس مكتب وقرار اال. 

B  المجلس الOعضاء ذلك بعد الكلمة وتحال .الجمهورية رئيس إىل الكلمة تحال ثم. أسبابها  لتفصيل المبادرة أصحاب لممثل أوال الكلمة وتعطى
Aىڡ 

B  العام للنقاش المخصص الوقت حدود
Aالمجلس أعضاء تدخالت مع للتفاعل الجمهورية لرئيس مجددا المجال ويفسح. الجلسة تلك ىڡ. 

B  تستأنف ثم الجلسة ذلك بعد ترفع
Aالالئحة عىل للتصويت اليوم نفس ىڡ. 

A  موافقة عىل الالئحة أحرزت إذا ْ Bالمحكمة رئيس يعلم الجمهورية، كما رئيس فورا بذلك يعلم المجلس رئيس فإن المجلس أعضاء من الثلثںى 

عالم هذا ويكون الدستورية wا الالئحة بأصل مرفقا اال Aالتصويت نتيجة متضمنا ومحرص. 

عفائه الجمهوريّة رئيس ضدّ  اعفاء الئحة أيّة تقديم يتّم  لم الّشعب، نّواب لمجلس االOوىل الّدورة خالل Lهذا حافظ و ،منصبه من ال  BخرىOعىل اال 

A  أداء منذ منصبه Bالمجلس أمام اليمںى  B
A2014 ديسمرى\  31 ىڡ.  
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يعي الّدور يمّثل 4  جماعّيا أو فرديّا يساهموا أن للّنواب يمكن إذ. الّشعب نّواب مجلس صلب له اال�ساسّية المّهمة للّنائب الّترس�
 و الّنظر و الّتقديم ىڡ5

5  مشاريع عىل المصادقة يعي الّدور هذا ويعترى? . القوانںى4 4  الّترس�
4  الّنشاط قلب ىڡ5

5Cلما  .الرى?

4  تحقيق لجان تشكيل أو الحكومي الّنشاط عىل كالّرقابة أخرى مجاالت الّنشاط هذا يطال لكن،
ع اهتمام يستوجب حدث وقوع صورة ىڡ5 ّ

. المرس�

ّ  دور لهم فإنّه الّشعب، نواب ذّمة عىل الموجودة هذه العمل آلّيات إىل باالUضافة لكن، 4  يتجّسد تمثيىل4
، ىڡ5 5  البعثات و الجهات أسبوع وهما وجهںى4

 .الّديبلوماسّية

I. الجهات أسبوع : 

4  الواليات إىل يذهبوا أن خاللها للّنواب يمكن محتسبة عمل أيّام اال�سابيع هذه تعترى?  ّ
 أو الّسياىس4  الوضع عىل االّطالع قصد فيها انتخابهم تّم  الىى\

4  أو االجتماعي أو االقتصادي
 مستمرّ  اتّصال عىل بالحفاظ للّنواب تسمح أنها بحكم اال�سابيع، هذه من فعلّية ايجابّية نقاط هناك كان وإن. الّثقاىڡ5

 .أيضا  موجودة الّسلبية الّنقاط فإنّ  الّدولة، مستويات أعىل إىل ناخبيهم مطالب ايصال من يمكّنهم مّما الجهات بواقع

4  اال�خرى الّنشاطات كّل  فبعكس. المجلس مردوديّة و نجاعة عىل سلبا اال�سابيع هذه تؤثّر ّ
 إىل الحاجة دون الّنواب قبل من بها القيام يمكن الىى\

4  ليكونوا موقعهم يغادروا أن عىل الّنواب للجهات المخصّصة اال�سابيع هذه تلزم المجلس، مغادرة
، و. الجهات ىڡ5  أيّ  ممارسة يمكن فال بالّتاىل4

4  مذكور أساىس4  نشاط
يع،( الّدستور ىڡ5  .أيّام  عّدة لمّدة.) إلخ الحكومة، عىل الّرقابة الّترس�

امه يتّم  ال االpلّية هذه تطبيق أن المالحظة يجب 4  اال�سابيع فهذه دائما، احرى\ ّ
 المجلس مكتب عليها يعلن لم شهريا، الّداخىل4  الّنظام ضبطها الىى\

لمانّية الّدورة كّل  طوال مّرات ثالث سوى  .اال�وىل  الرى?

يّة الموارد يملكون ال الّنواب فإنّ  ذلك، إىل اضافة 4  الّنشاطات هذه سرى4  لحسن الكافية الماّدية و البرس�
4  الّضمانات من بالرّغم الجهات، ىڡ5 ّ

 تّم  الىى\

4  عليها الّتنصيص
 .المجلس مكتب إىل الموارد هذه وتوزيع الّتنسيق دور يسند الّذي و الّداخىل4  الّنظام ىڡ5

 آلّية تحاط أن اال�ساىس4  من يبقى فإنّه الجهات، بواقع اتّصال عىل الحفاظ من امكانّية من للّنواب تعطيه لما اال�سابيع لهذه المهّم  بالّطابع سّلمنا إذا

4  الّنشاط
5Cلما عالم ترتبط دّقة أكرى�  بقواعد هذه الرى? U5  قصد الّشفافّية و باال  رسمي تقرير أيّ  نرس�  يتّم  لم فإنّه بالفعل،. تقييمها  و رصدها من الّتمكںى4

4  الّشخصّية المبادرات بعض عدى. اال�وىل  الّدورة هذه نهاية إىل اال�سابيع هذه خالل الّنواب أنشطة نقل من يمّكن المجلس قبل من ّ
 بها قام الىى\

 .وضعه تّم  ما كّل  فاعلّية تقييم مستحيال يجعل ما وهو. الكتل بعض أو الّنواب بعض
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II. الّديبلوماسّية البعثات : 

4  المهاّم  كّل  إىل اضافة ّ
 أنّه عىل الّداخىل4  الّنظام من 163 الفصل ينّص . الّدوىل4  الّصعيد عىل المجلس يمّثلوا أن للّنواب يمكن آنفا، ذكرها تّم  الىى\

4  المكتب يبت"
5  ىڡ5 4  المجلس يمثل من تعيںى4

اك عىل الحرص مع الدولية[…]  الهيئات ىڡ5  ." حجمها يعكس بما الكتل مختلف من أعضاء إرس�

4 ] م [نشاطه عن دوريّا تقريرا] وا [يعدّ " أن الّتمثيلّية المهّمة لهذه المؤّدين الّنواب عىل يجب
4  الهيئة هذه ىڡ5

4  المجلس مكتب به] وا [يواىڡ5
 أجل ىڡ5

 5 لمانية بالوفود االpمر يتعلق عندما االUجراءات نفس وتعتمد]. م [مهمته إنجاز من أسبوعںى4  ."الرى?

 4
اب خارج المجلس يمّثلون الّنواب من العديد فإنّ  الواقع، ىڡ5 ّ ، الرى\  من بالرّغم الّتنقالت، هذه ضبط من البوصلة منّظمة تتمّكن لم لكن الّتونىس4

4  أهّميتها
4  الّنشاط ىڡ5

5Cلما  تاريخها، عن كاالعالن المهاّم  هذه حول الّشفافّية نقص إىل وعموما دوريّة، تقارير نرس�  عدم إىل االستحالة هذه تعود. الرى?

5  اختيار طريقة سببها، 5  النّواب هويّة و المشاركںى4  .فيها  المشاركںى4
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#  المجلس تمثيل النارص محمد السيد يتوىل الشعب، نواب مجلس برئاسته
 رئيس يقوم ذلك، من أهم ولكن الرسمية، والمحافل المناسبات ىڡ$

 التعاون سبل وتباحث التحادث أجل من حكومية، وغرى#  حكومية ووفود أخرى دول ورؤساء وزراء من المجلس زائري جميع باستقبال نواب مجلس

اكة Fوالرس  #
 .مختلفة ومسائل مواضيع ىڡ$

 

 زائري المجلس خالل الدورة اال�وىل

 .االجتماعي التواصل شبكات عىل أو للمجلس الرسمي الموقع عىل سواء الزيارات، هذه حول العموم مع بالتواصل المجلس رئاسة قامت وقد

 #
#  واللقاءات الرسمية الزيارات قائمة يىل#  ما وىڡ$

Xالشعب نواب مجلس رئيس النارص، محمد السيد بها قام الىى : 

  الشخص أو الوفد الذي تم استقباله  تاريخ الزيارة

2014/12/09  

  بتونس السيد جايك والس، سفرى# الواليات المتحدة االbمريكية

 #
$dلماbرامسور، رئيس لجنة االقتصاد والطاقة بالبندستاغ اال Xالسيد بيرى  

2014/12/15  

  السيد فرانسوا قويات، سفرى# فرنسا بتونس

  السيد رايموندو دي كاردونا، سفرى# إيطاليا بتونس
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$ عن منتدى خرى# الدين   ممثلںى#

2014/12/16  

# ميلو فارو راموس، nتغال بتونس السيد لويس فيليىى nسفرى# الرى  

  السيد مصطفى بروجردي، سفرى# إيران بتونس

2014/12/18  

ة الهند بتونس   السيدة نجمة مليك، سفرى#

ة    سويرسا بتونسالسيدة ريتا آدام، سفرى#

2015/01/02  
# والسيد مستورى القمودى، كاتب 

bdالسيد نور الدين الشمنقي، الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدى التعليم االبتدا

  عام النقابة العامة للتعليم االساىس# 

2015/01/08   #
$dوسقراط الشار # nعىى Fالشهيدين محمد عىل# الرس #

Xعائلىى  

2015/01/15  

$ برئاسة السيدة روضة العبيدي رئيسة النقابةعدد من أعضاء    المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيںى#

$ وعددا من طلبة مدارس الهندسة $ والنقابة الوطنية للمهندسںى# $ عن عمادة المهندسںى#   ممثلںى#

  أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات االbمن الداخىل# 

  كاتب الدولة للخارجية االbمريىك# المكلف بشمال إفريقيا، مساعد  John Desrocherالسيد

  وفد من لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب االيطاىل#   2015/01/19

2015/01/21  

  السيد مصطفى بن لطيف، الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية

$ عن النقابة العامة لموظفي الديوانة # لقوات االbمن التونىس#  ممثلںى#
  واالتحاد الوطىى$

# بتونس  2015/01/22 ndوروbا، رئيسة بعثة االتحاد اال $   السيدة الورا بايرى#
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  ممثىل# النقابة العامة للتعليم الثانوي

# المرافق لهFrank-Walter Steinmeierالسيد   2015/01/23
$dلما nوالوفد الرى #

$dلماbوزير الشؤون الخارجية اال ،  

  السيد مهدي جمعة، رئيس حكومة ترصيف االbعمال  2015/01/27

  وفد من المحكمة الجنائية الدولية 2015/01/29

  وفد من مختلف الهياكل التابعة لمنظمة االbمم المتحدة 2015/01/30

2015/02/03  # ndلمان العر nالسيد احمد محمد الجروان، رئيس الرى  

  وفد من مؤسسة ويستمنسرىX للديمقراطية 2015/02/06

2015/02/13 

#  –وفد من أعضاء مجموعة الصداقة ألمانيا 
$dلماbشمال إفريقيا بالبندستاغ اال  

#
$dيطا nبرئاسة السيد ريشارد اوطاوي وحضور السيد هاميش كويل،  وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الرى

  سفرى# المملكة المتحدة بتونس

  الحبيب الصيد، رئيس الحكومة السيد 2015/02/16

2015/02/18 
أسه السيد أكينيمي أدقبوال، رئيس فريق دعم االنتخابات، مرفوقا بالسيدة ماري  وفد من منظمة االbمم المتحدة Xيرى

ار والسيدة ماريا تروفاتو $   فيوليت سرى#

وم، وزيرة الشؤون الخارجية السويدية بحضور السيد 2015/02/19 Xفريديرك فلوران، سفرى# السويد بتونس السيدة مارغوت فالسرى  

2015/02/25 

، وزير الخارجية والتعاون الدوىل# لجمهورية ايطاليا، بحضور السيد رايموندو دي كاردونا، سفرى#  #
$dالسيد باولو جينتلو

  ايطاليا بتونس

رهاب # لمكافحة اال� ndوروbالسيد جيل دو كركوف، منسق االتحاد اال  

  كولر، مدير سياسة الجوار ومفاوضات التوسع للمفوضية االbوروبيةالسيد مايكل  2015/02/26
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ق االbوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدوىل#  2015/03/03 Fالسيد مسعود أحمد، مدير مكتب الرس  

2015/03/10 

# بوكيشيو،
$dالقانون لمجلس أوروبا (لجنة البندقية) السيد جيا nوروبية للديمقراطية عرىbرئيس اللجنة اال  

$ العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية   السيد انجيل غوريا، االbمںى#

  السيد الهاشمي الحامدي، رئيس تيار المحبة

2015/03/12 

  السيد أرنولد لوتولد، المدير المساعد لمركز مراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف

وك، رئيسة البعثة االbوروبية  nيعية والرئاسية لسنة السيدة آنمي نايتس أويترى F2014لمالحظة االنتخابات الترس  

2015/03/13 
السيد جون بيار رافران، رئيس لجنة الدفاع والعالقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنىس# بحضور السيد فرانسوا 

  قويات سفرى# فرنسا بتونس

2015/03/16 

غر، سفرى# النمسا بتونس nهارت واينرى   السيد غرى#

$ السيدة روضة    العبيدي، رئيسة نقابة القضاة التونسيںى#

 $ ، رئيسة جمعية القضاة التونسيںى# #
  السيدة روضة قراىڡ$

2015/03/17 

  السيد عبد المجيد الزار، رئيس االتحاد التونىس# للفالحة والصيد البحري

# تاكاهارا، سفرى# اليابان بتونس
Fالسيد جوييتىس  

ة اليونان بتونس   السيدة أنا كوركا، سفرى#

2015/03/23 

  السيد ألكسندر شاين، سفرى# روسيا بتونس

 #
# سيناي، المديرة المساعدة للمعهد الديمقراطي الوطىى$ ndالسيدة قا  
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2015/03/24 

  السيد عواد خالد الرسحان، سفرى# المملكة االbردنية الهاشمية بتونس

أسه السيد Xبتونس يرى $ $  وفد من الهيئة الوطنية المحامںى#   محمد الفاضل محفوظ، عميد المحامںى#

 # ndوروbلمان اال nبالرى # ndالسيد بيار انطونيو بانزيري، رئيس لجنة العالقات مع بلدان المغرب العر  

ة سويرسا بتونس 2015/03/25 ، رئيس مجلس الواليات السويرسي، بحضور السيدة ريتا آدام، سفرى# #
Fالسيد كلود يىس  

#  السيد سليم الزعنون، 2015/03/26
# الفلسطيىى$

  رئيس المجلس الوطىى$

#  وفد من الكونغرس االbمريىك#  2015/03/27
Xdيتقدمه السيد كيفن ماكار  

  السيد شفيق رصصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 2015/03/28

2015/03/29 

  السيد كلود برتولون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

  االbول الجزائريالسيد عبد المالك سالل، الوزير 

2015/03/31 

عادة التعمرى# والتنمية # ال� ndوروbقه بالبنك اال Fالسيدة هيلدقار قاسك، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب المتوسط ورس  

  رئيس مجلس أوروبا السيد دونالد توسكا،

2015/04/02 
# يتقدمه

Xمة الكويىىbلمانية مع تونس بمجلس اال nي رئيس  وفد من أعضاء مجموعة الصداقة الرى $ السيد عسكر عويد العرى$

  المجموعة

2015/04/13  $ $ التونسيںى#   يتقّدمهم السيد ناجي البغوري رئيس النقابة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيںى#

2015/04/14 
ق االbوسط وشمال  وفد من منظمة "هيومن رايتس واتش" Fأسه السيد كينيث روث، المدير التنفيذي لقسم الرس Xيرى

  إفريقيا



 

341 
 

2015/04/16 

وع تعاون لدعم المؤسسة  السيد منرى# ثابت، Fبتونس حول مرس #
bdنما نامج االbمم المتحدة اال� nالممثل المقيم لرى

ة  Xيعية خالل الفرى F2019- 2015الترس  

# برتغاىل#
$dلمانية  وفد برلما nتغاىل# ورئيس مجموعة الصداقة الرى nتو كوستا، عضو مجلس الجمهورية الرى nأسه السيد الرى Xيرى

تغال  nتونس- الرى  

نسان 2015/04/17   السيد عبد الستار بن موىس، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اال�

2015/04/20 

# مجري
$dأسه السيد استفان جاكاب، نائب رئيس  وفد برلما Xلمان المجرييرى nالرى  

نسان ، المفوض السامي لحقوق اال� $   السيد زيد رعد الحسںى#

2015/04/21 

  السيد وحيد العبيدي، القائد العام للكشافة التونسية والوفد المرافق له

# للغرفة الفتية  السيدان اسماعيل خزندار الرئيس العالمي للغرفة الفتية العالمية وسامي بندلهومة
الرئيس الوطىى$

  العالمية التونسية

  بروكسال والوفد المرافق له -السيد فيليب كورارد، رئيس برلمان اتحاد والونيا 

2015/04/22 
# الفرنىس# 

ابيث قيقو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطىى$ $ بحضور السيد فرانسوا قويات سفرى#  السيدة الرى#

  فرنسا بتونس

  السيد يواخيم غوك، رئيس جهورية ألمانيا الفدرالية 2015/04/29

# رايندرس، نائب الوزير االbول ووزير الخارجية والشؤون االbوروبية البلجيىك#  2015/05/06 #dالسيد ديد  

  السيدة سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة 2015/05/07

  ل الفرنىس# السابقالسيد فرنسوا فيون، الوزير االbو  2015/05/08

  السيد جورج فيال، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالطا 2015/05/11
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2015/05/13 

 #
$dلماbالسيد مانفراد زوليمار، عضو البندستاغ اال  

 #
  السيد محمود عباس، الرئيس الفلسطيىى$

ة اليحياوي، رئيسة منظمة البوصلة و الوفد المرافق لها 2015/05/14   السيدة أمرى#

  السيد رسجيو ماتريال، رئيس جمهورية إيطاليا 2015/05/18

2015/05/19 

، محافظ سابق ومساهم بالبنك  # المبارسF : السيد دافيد بيسىل# nجنىىbمنظومة االستثمار اال #
وفد أمريىك# متخصص ىڡ$

# السيد بريان با -السيد مونزار فافات، مستشار بالحكومة االbمريكية مكلف بشؤون المنطقة  -االbمريىك# 
لمياري، الخبرى# ىڡ$

كات والمؤسسات الناشئة  Fمريكية للتنمية الدولية -الرسbالسيدة حليمة مراد، المستشارة بالوكالة اال  

2015/05/25 

  السيد خالد بن مساعد العنقري، سفرى# المملكة العربية السعودية بتونس

  السيد ايفو باراك، نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيىك# والوفد المرافق له

2015/05/26 
وفد من لجنة العالقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة السيد جون لويس ديستان مرفوقا بالسيد فرنسوا 

  غويات سفرى# فرنسا بتونس

2015/06/04 

$ من واليات بن عروس والقرصين وقفصة وسيدي بوزيد   عدد من قدماء المقاومںى#

السيد خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري، مرفوقا بالسيد عبد هلِلَا بن نارص الحميدي، سفرى# دولة قطر 

  بتونس

2015/06/09 

نسان والوفد المرافق له   السيد كربم الهيدجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق اال�

  SOS Hépatitesالسيد قيس بن أحمد كاتب عام جمعية 

  السيد جون كلود غودان، رئيس بلدية مرسيليا

2015/06/11 
داد االbموال المنهوبة والوفد  Xمم المتحدة السرىbالسيد عىل# بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر ومحامي اال

  المرافق له
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2015/06/12  # ndول المغرbان، الوزير اال   السيد عبد االله بنكرى#

2015/06/17 

 $ يز، سفرى# اسبانيا بتونسالسيد خوان لوبرى#   دوريغا برى#

  السيد عبد اللطيف الخراط، الرئيس االbول لدائرة المحاسبات

نسان وحرية الصحافة والتعبرى#    عدد من ممثىل# المنظمات والجمعيات التونسية واالbجنبية المدافعة عن حقوق اال�

$ العام لالتحاد العام  2015/06/18 ، االbمںى# $ العباىس#   التونىس# للشغلالسيد حسںى#

# تاكاهارا، سفرى# اليابان بتونس 2015/06/23
Fالسيد جوييتىس  

  السيد محمد عىل# التومي، رئيس الجامعة التونسية لوكاالت االbسفار، والسيدة نادية قطاطة، الكاتبة العامة للجامعة 2015/06/29

2015/07/06 

  والتجارة والصناعات التقليديةالسيدة وداد بوشماوي، رئيسة االتحاد التونىس# للصناعة 

لمانية للمتوسط nالعام للجمعية الرى $   السيد رسجيو بيازي، االbمںى#

  السيد الشاذىل# العياري، محافظ البنك المركزي 2015/07/13

  السيدة أرسوال فون ديرليان، وزيرة الدفاع االbلمانية 2015/07/29

$ الغارد، المديرة العامة 2015/09/08   لصندوق النقد الدوىل#  السيدة كريستںى#

ويج بتونس 2015/09/09   السيد ارن غارمون دسان، سفرى# مملكة الرى$

  وفد من جمعيات بلجيكية مساندة لتونس 2015/09/18

  السيد ايقور كرنداك، وزير خارجية البوسنة و الهرسك و رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا 2015/09/21

  عيىس، وزير العدل السيد محمد صالح بن 2015/09/22
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دارية 2015/09/23   السيد محمد فوزي بن حماد، الرئيس االbول للمحكمة اال�

$ بتونس 2015/09/29 ، سفرى# دولة فلسطںى# #
  السيد محمد سلمان الهرىڡ$

# وأعضاء مكتبه 2015/10/05 ndلمان العر nالسيد أحمد محمد الجروان، رئيس الرى  

،  3 إىل ينقسم والذي االbخرى#  الباب إىل اال±ن لننتقل وأصنافها، جوانبها بمختلف المجلس أنشطة بعرض المتعلقة االbبواب جميع من ننتهي وبالتاىل#

 : أجزاء

 ام عدم مظاهر Xللمجلس الداخىل#  النظام مقتضيات احرى 

  التنظيمية خالالتاال 

 البوصلة منظمة توصيات 
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تم رصدها 
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منظمة البوصلة
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ة رصدها، تّمكّنت منّظمة البوصلة من  ام الّنظام الّداخىل' لمجلس نّواب الّشعب مالحظةطوال فرى� '  مدى احرى� ّ
و معاينة المخالفات المتنّوعة الىى�

لمانّية اال;وىل، اضافة إىل االخالالت عىل مستوى عمل المجلس.  طرأت خالل هذه الّدورة الرى=

I.  ام بعض مقتضيات الّنظام الّداخىل�  : عدم احرى�

 الّنظام إىل بالرّجوع معاينتها وتّم  وقعت اخالالت. الّشعب نّواب لمجلس اال;وىل الّدورة هذه أعمال خالل المختلفة االخالالت بعض رصد تّم 

'  عليه المصادقة تّمت الّذي للمجلس، الّداخىل' 
M02 ىڡ  '

Mينّص  الّذي الّدستور من 52 للفصل طبقا ذلك و 2015 فيفري ىڡ  '
Mأنّ  عىل الّثانية فقرته ىڡ 

  ".ال;عضائه المطلقة باال;غلبية عليه ويصادق الداخىل'  نظامه الشعب نواب مجلس يضبط"

'  االخالالت هذه تعود
Mالمتعّلقة كتلك بالّشفافّية، متعّلقة اشكاالت إىل معظمها ىڡ  eوالمعلومات الرّسمّية الوثائق منها وخاّصة المعلومات، بنرس 

'  بالّطابع المتعّلقة تلك إىل اضافة الّنواب، بحضور المتعّلقة
Mلمانّية البعثات بشفافّية أو لالجتماعات العلىى ا،. الرى=  تطال أخرى اخالالت هناك أخرى'

 .الّتصويت آلّيات ازدواجّية أو الّراتب من كالخصم المجلس لعمل الّتقنّية الجوانب

 : نرس$ الوثائق الرّسمّية .1

ز لمانّية الّنشاطات ترى= '  الرّسمّية الوثّائق خالل من خاّصة الرى= ّ
 ووصوال بالّلجان مرورا المجلس، مكتب من بداية المجلس، هياكل مختلف يعّدها الىى�

 بالّنسبة المعلومة إىل الّنفاذ تيرّس  كما. القرار  أخذ عملّية لمتابعة وأيضا الّنقاشات، سرى'  لفهم أساسّية الوثائق هذه تعترى= . العاّمة الجلسة إىل

'  المجتمع من كّل  بالعموم ويقصد العموم، إىل باالrضافة الهيكل هذا ال;عضاء
Msو المد  M  الّشفافّية الوثائق هذه وتدعم. عاّم  بصفة المواطنںى'

لمانّية وريّة أدوات وهي. الرى= Mالمسائلة مبدأ لتكريس رص.  

'  يحّدد الّذي للمجلس الّداخىل'  الّنظام صلب منّظم الوثائق هذه نرسe  أنّ  كما
Mجال و الوثائق أصناف فصوله من بعض ىڡyبها المتعّلقة اال : 

  قرارات مكتب المجلس :  .أ 

ها  - 56الفصل  eين عىل أن ال تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرّئيس مرّجحا. ويتم نرس Mيتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحارص..."

' بالموقع 
Msو لكرى� rأجل ثالثة أيام  اال '

Mللمجلس ىڡ"…  

ام أجل الّثالثة (تّم نرسe قرارات مكتب المجلس لكن نادرا  اوح من 3ما تّم احرى� ' أجل يرى�
Mهذه القرارات ىڡ e14إىل  5) أيّام، ودائما ما يتّم نرس  '

Mيوم ىڡ

  بعض الحاالت.

  : محارصA جلسات ندوة الّرؤساء ملّخص  .ب

ه." - 62الفصل  eجلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنرس Mويصادق مكتب المجلس عىل ملخص محرص..."  
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  لندوة الّرؤساء.لم يتّم نرسe أّي محرصM جلسة 

يجب المالحظة أّن ندوة الّرؤساء لم تجتمع سوى مرّة واحدة خالل هذه الّدورة. واقترص مكتب المجلس عىل اجتماعاته و تلك مع رؤساء 

لمانّية.   المجموعات الرى=

  : محارصA جلسات اجتماعات الّلجان  .ج

' أجل شهر من تاريخ "تدّون محارصM جلسات الّلجان و يّطلع رئيس الّلجنة و  -  83الفصل 
Mىڡ Mالمحرص eو يمضيانه، و ينرس Mمقّررها عىل كّل محرص

  …"انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنّية جلسة رّسية أو يقترص فيها الحضور عىل اال;عضاء فقط 

' اجتمعت  ّ
خالل هذه الّدورة. مّما يجعل تّم نرسe البعض فقط من محارصM جلسات الّلجان من مجموع كّل محارصM الجلسات بالّنسبة لّلجان الىى�

' أجل شهر من تاريخ انعقاد اجتماع الّلجنة، حسب مقتضيات الّنظام 
Mأنّها يجب أن تكون آلّية و ىڡ M ' حںى'

Mها اعتباطّية و غرى' منتظمة ىڡ eنرس.  الّداخىل'

ام اال;جل المضبوط ضمن الفصل ، فإنّه عموما لم يقع احرى� Mالمحارص eتّم فيها نرس ' ّ
 ، عدى بعض االستثناءات.83 بالّنسبة للّجان الىى�

  اللجان
 Aعدد المحارص

  المنشورة

عدد 

  االجتماعات

اللجان 

يعية  الترس$

  القارة

يع العام e76  18  لجنة الترس  

  47  6  لجنة الحقوق والحريّات والعالقات الخارجية

  51  32  لجنة المالية والتخطيط والتنمية

' والتجارة والخدمات 
;s33  10  ذات الصلةلجنة الفالحة واال;من الغذا  

وات الطبيعية والبنية اال;ساسية والبيئة e15  7  لجنة الصناعة والطاقة والرى  

  1  0  لجنة الصحة والّشؤون االجتماعية

بية والبحث العلمي   14  3  لجنة الشباب والّشؤون الثقافية و الرى�

دارة وشؤون القوات الحاملة للسالح r30  26  لجنة تنظيم اال  

M االنتخابيةلجنة النظام  لمانية والقوانںى' M الرى=   17  14  الداخىل' والحصانة والقوانںى'
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  الخاصة اللجان

 7 0  لجنة اال;من والدفاع

' المال العام
Mداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة الترصف ىڡ rصالح االr7 6  لجنة اال 

 4 3  لجنة التنمية الجهوية

 4 1  قانون العفو العام والعدالة االنتقالية لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

عاقة والفئات الهشة r5 3  لجنة شؤون ذوي اال 

 M  8 0  لجنة شؤون المرأة واال;رسة والطفولة والشباب والمسنںى'

M بالخارج  9 0  لجنة شؤون التونسيںى'

 10 8  اللجنة االنتخابية

  تقارير الّلجان :  .د

' "يعّد تقرير اللجنة مقررها  - 85الفصل 
Mدراجه ىڡ rالتقرير المقرر الذي أعّده ورئيس اللجنة الذي يحيله عىل مكتب المجلس ال '

Mومساعداه ويمىص

' للمجلس بعد مصادقة اللجنة عىل التقرير وقبل إث
Msو وع عىل الموقع االلكرى� eالتقرير مرفقا بالمرس eجدول أعمال الجلسة العامة. ويتّم نرس eعرس '

Mىى

ة ويوّزع عليهم يوم عمل عىل اال;قّل من البدء بمنا رساليات القصرى' rالجلسة العامة. كما يتم إعالم أعضاء المجلس بذلك بواسطة اال '
Mقشته ىڡ

' نفس االyجل."
Mوع ىڡ eالتقرير والمرس  

 '
Mقبل الّنظر ىڡ M ' عرسe يوم الالّزمںى'

Mتقارير الّلجان فعلّيا عىل موقع المجلس بطريقة منتظمة، لكن تجدر المالحظة أّن أجل االثىى eوع  يتّم نرس eمرس

ة. ' آجال قصرى'
Mتّمت مناقشتها ىڡ M ' معظم اال;وقات نظرا ال;ّن عديد القوانںى'

Mامه ىڡ   القانون موضوع الّتقرير ال يتّم احرى�

وع القانون موضوع طلب استعجال نظر، يقدر مكتب  121لكن، من المهّم االشارة إىل أّن الّنظام الّداخىل' ينّص صلب فصله  eعىل أنّه إذا كان مرس

ام االyجال المقررة بالفصل المجلس إما ا   أو اعتماد آجال مخترصة. 85حرى�

  مداوالت الجلسات العاّمة :  .ه

ة توجه للنواب، ويفتح لهم المجال  - 129الفصل  "يحّرر محرصM يتضمن كامل مداوالت كّل جلسة عامة ويعلن عن استكمال إعداده بإرسالية قصرى'

الطالع عليه، طلب تصحيحه بناء عىل ثبوت عدم مطابقته للمداوالت، وعندما يصبح هذا لالطالع عليه ، ولكل نائب، طيلة أسبوع من فتح مجال ا

  المحرصM نهائيا ينرسe بالرائد الرسمي لمداوالت مجلس نواب الشعب"
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' نرسe هذه الوثائق، وذلك لغياب المواصفات و االyجال التمام مداوالت الجلسات العاّمة. وهو ما يشّكل عائقا كب
Mورة هناك تأخرى' كبرى' ىڡ Mا أمام رص رى'

، فإّن آخر وثيقة متعّلقة بمداوالت جلسة عاّمة وكان موضوعها الجلسة ا ' الوقت المطلوب. لمعاينة هذا الّتأخرى'
Mلعاّمة بتاريخ الّنفاذ إىل المعلومة ىڡ

' شهر أكتوبر  2015ماي  19
Mها ىڡ eسوى 2015و تّم نرس eجلسة عاّمة تّم انعقادها  50 مداولة من مجموع 30. باالضافة إىل ذلك، فإنّه لم يتّم نرس

لمانّية اال;وىل.   خالل هذه الّدورة الرى=

 : تفاصيل نتائج الّتصويت  .و 

ات اال;ساسّية عىل مسؤولّيته أمام الّشعب، و هو ما يمّكنه من  ّ eالّتصويت صلب مجلس نّواب الّشعب إحدى المؤرس '
Mايصال تمّثل مشاركة الّنائب ىڡ

  تمّكن المواطن من االّطالع عىل تفاصيل تصويت ممّثله لقياس درجة تطابقه مع خياراته.صوت ناخبيه. من هذا المنطلق، يجب أن ي

ا من قبل البوصلة، وهي نرسe تفاصيل نتائج الّتص ' هذا االطار، نّص الّنظام الداّخىل' للمجلس عىل نقطة أساسّية تّم الّدفاع عنها كثرى'
Mويت:ىڡ  

اجع عن التصويت "يعلن الرئيس نتيجة الّتصويت وقرار  -  128الفصل  تب عنه وال يجوز بعد إعالن القرار التعليق عليه أو الرى� الجلسة العامة المرى�

. 123باستثناء ما يقتضيه الفصل  ' أجل أقصاه  من هذا النظام الداخىل'
Mللمجلس ىڡ '

Msو لكرى� rتفاصيل نتائج التصويت عىل الموقع اال e48وتنرس 

  ساعة."

ام أجل الـبالرّغم من أّن نرسe الّتفاصيل يتّم عرى=  ' عدم احرى�
Mساعة المضّمن صلب  48الموقع الرّسمي لمجلس نّواب الّشعب، فإّن االشكال يكمن ىڡ

 '
Mه ىڡ eبالفعل، وباستثناء الّتصويت عىل منح الّثقة لحكومة الحبيب الّصيد الّذي تّم نرس . '  24الّنظام الّداخىل'

Mأّي تصويت ىڡ eساعة، فإنّه لم يتّم نرس

وع اال;جل المقّرر. وهذا التّ  eبعض المّرات يصل إىل عّدة أسابيع. فالّتصويت المتعّلق بمرس '
Mا ببضعة أيّام فقط، بل أنّه ىڡ ' الّنرسe ليس تأخرى'

Mأخرى' ىڡ

 '
Mتفاصيله إالّ  2015جويلية  24القانون اال;ساىس' المتعّلق بمكافحة االرهاب و بمنع غسل اال;موال مثال و الّذي تّمت المصادقة عليه ىڡ eلم يتّم نرس

  ، أي بتأخرى' يتجاوز الّشهر.2015سبتمرى=  03بتاريخ 

M أنّه لم يتّم نرسe تفاصيل كّل عملّيات الّتصويت المتعّلقة بها و تّم اختيار ما ينرسe  باالrضافة  إىل ذلك، الحظنا بالّنسبة لبعض مشاريع القوانںى'

وع القانون اال;ساىس' حول المجلس اال;عىل للقضاء،  eي لم الذّ بطريقة اعتباطّية. مثلما كان الحال بالّنسبة لجدول عملّيات الّتصويت المتعّلقة بمرس

انّية ال M ' الجلسة العاّمة. زيادة عىل ذلك، فإّن عّدة أبواب من المرى'
Mتّم مناقشتها و الّتصويت عليها ىڡ ' ّ

ّتكميلّية للّدولة يتضّمن معظم الّتعديالت الىى�

انّية الّتكمي 2015لسنة  M وع قانون المرى' eمرس '
Mاطار الّنظر ىڡ '

Mجّدت ىڡ ' ّ
' جدول عملّيات الّتصويت الىى�

Mالّنهاية، 2015لّية لسنة لم تكن موجودة ىڡ '
Mو ىڡ .

 M ها صلب الجدول المخّصص لهذا  15و  14فإّن تفاصيل الّتصويت عىل الفصلںى' eلم يتّم نرس '
Msوع القانون المتعّلق بااليداع القانو eمن مرس

وع. eالمرس  

M استنتاجه من خالل هذه الّدورة اال;وىل هو أّن مجلس نّواب الّشعب أظهر إىل حّد االyن تراخي Mوثائقه، بالرّغم من كون هذا ما يمكںى eا من حيث نرس

، عدى بعض االستثناءات المنصوص عليها رصاحة.   الّنرسe منّظما حسب الّنظام الّداخىل'
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ام الّنظام الّداخىل' للمجلس، فإّن المتابعة الفعلّية ال;شغال المجلس مس ' احرى�
Mألة شديدة تذّكر البوصلة أن بخالف المسألة المبدئّية المتمّثلة ىڡ

' اال;ه
Mغياب الوثائق اال;ساسّية و المحوريّة ىڡ '

Mخاّصة، وهو ما ليس من الممكن القيام به ىڡ '
Msعاّمة و المجتمع المد M العمل  مّية بالّنسبة للمواطنںى'

. ' =sالّنيا  

 : الحضور نرس$  .2

ة الهتمام االعالم و الّرأي تمّثل مواظبة الّنواب منذ بداية أشغال مجلس نّواب الّشعب اشكالّية مهّمة تؤثّر عىل مردوديّة المجلس من نا حية ومثرى'

  العام من ناحية أخرى.

وري من منظور الّنظام الّداخىل' أوالّ  Mحضور الّنواب رص eيعي ككّل، فإّن نرس eارتباط وثيق بمصداقّية الجهاز الّترس '
Mو الزم  بحكم أّن المواظبة ىڡ

. M الّشعب الّتونىس' ' أعںى'
Mلدعم صورة المجلس ىڡ  

  ّنظام الّداخىل' للمجلس ما يىل' :من هذا المنطلق، تضّمن ال

  26الفصل -  �
� الجلسة العامة واللجان ىڡ�

� للمجلس قائمة أولية للحضور ىڡ�
و�� "...وعىل مكتب المجلس أن ينرس# عىل الموقع االلكرى�

 �
� حدود أجل أقصاه ثالثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحّدد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم ال. ولك لنائب الحق ىڡ�

اض ىڡ� االعرى�

  أسبوع من تاريخ نرس# القائمة االEولية."

  لمجلس نواب الشعب. كما تتوىل نرس#  - 76الفصل �
و�� "...وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها عىل الموقع االلكرى�

  قائمات الحضور ."

ّ  يجب الّتأكيد عىل أن مجلس نّواب الّشعب قد قام إىل حّد االyن بنرسe حضوره بطريقة غرى' منتظمة، مّما يجعل من الّصعب أو المستحيل حىى�

 '
Mقائمات حضورها ىڡ eهذه المعلومات إىل كون بعض الّلجان تقوم بنرس eعملّية المتابعة و الّتثّبت من هذه المعلومات. ويعود عدم انتظام نرس 

ام االyجال المنصوص علي M أّن لجانا أخرى ال تقوم بذلك، اضافة إىل عدم احرى� ، وهي حںى' ' الّنظام الّداخىل'
Mيّام عمل من تاريخ نهاية أ 3ها ىڡ

 الجلسة.

' الحضور و الغياب الّذي يمكن أن يكون 
Mجال بحكم أنّه يمّثل عائقا أمام الّتثّبت الّدوري ىڡyاال '

Mيجب العمل عىل تصحيح هذا الّتجاوز ىڡ '
Mرا ىڡ ّ مرى=

 بعض الحاالت.

' تقوم البوصلة بوسائلها الّذاتّية برصد مواظبة ا
Mىڡ eلّنواب ولكّنها تذّكر أّن هذا الّدور يعود باال;ساس إىل المجلس ذاته الّذي يعترى= مسؤوال عىل الّنرس

. M المواطن و حسب نظامه الّداخىل'  أعںى'
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 العقوبات المتعّلقة بالغيابات : .3

' الّنظام الّداخىل' للمجلس أال  مواظبة الّنواب و نرسe المعلومات المتعّلقة بها من قبل مجلس نّواب الّشعب لها أثر مهّم عىل آلّية
Mأخرى مضّمنة ىڡ

' صورة وهي االقتطاع من 
Mتقّرر ىڡ ' ّ

  نائب عن اال;شغال الّنيابّية دون عذر و/أو اشعار. تغّيبالمنحة الىى�

' االقتطاع من  26نجد هذه االyلّية صلب الفصل 
Mالحضور اضافة إىل دور مكتب المجلس و مسؤولّيته ىڡ eالمنحة:الّذي بذاته ينّص عىل نرس  

�  - 26الفصل 
� جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية ىڡ�

� نفس الشهر ىڡ�
"...وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثالثة أيام عمل كاملة ىڡ�

� نفس الشهر فعىل المكتب أن يقّرر االقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنرس# قائمة 
عىل الموقع المقتطعة  االXيامأعمال اللجان ىڡ�

� للمجلس..."
و��   االلكرى�

إىل  باالrضافةنّه تعترى= منّظمة البوصلة أّن لالقتطاع دورا مهّما باعتبار أنّه يمّكن من معاقبة الّتغّيب دون عذر وله أيضا طابع ردعي، كما تشرى' إىل أ

ّواب الّشعب لم يلتجئ إىل هذه االyلّية منذ احداثه، كون عدم نرسe الحضور له أثر مبارسe عىل متابعة عملّية االقتطاع من المنحة، فإّن مجلس ن

. ' صفوف الّنواب. وعىل سبيل المثال، فإّن الّنائب كمال  بالرّغم من كونها منّظمة صلب الّنظام الّداخىل'
Mمّما يكرّس مبدأ االفالت من العقوبة ىڡ

' كان  %1بة جلسة عاّمة، ولم يشارك إالّ بنس 50من جملة  %14الّذوادي لم يحرصM إالّ بنسبة  ّ
' أجريت، والىى� ّ

من مجموع عملّيات الّتصويت الىى�

لمانّية اال;وىل. 708عددها    خالل هذه الّدورة الرى=

� لالجتماعات .4
Aالطّابع العلىى : 

' تطرح عديد االشكاالت داخل المجلس من حيث الّشفافّية. وإن كان الّلجوء إليه ال ّ
يشوبه  يشّكل الّطابع الرّسي لالجتماعات أحد االyلّيات الىى�

' حاالت استثنائّية.
Mوري إن يكون استعماله ىڡ ّ Mللبالد، فإنّه من الرص '

Mشكوك بحكم الوضع اال;مىى  

: ' صورة تقرير الّطابع الرّسي، وذلك حسب مقتضيات الّنظام الّداخىل'
Mام االجراءات ىڡ ورة احرى� Mهذا االطار عىل رص '

Mيجب الّتأكيد ىڡ  

  قرر رسية جلستها بأغلبية أعضائها."جلسات اللجان علنية، وللجنة أن ت - 76الفصل 

أعضاء الهيئات  بانتخابإذا تعلقت أعمالها  االنتخابيةولها استثنائيا أن تقّرر اقتصار الحضور عىل أعضائها فقط فيما يتعلق أوال باللجنة 

� يسند القانون تكوينها  االXخرىالدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات 
انيا، بلجنة االEمن والدفاع إذا طلبت الجهة إىل المجلس وث وانتخابهاالىى�

� أعضاء اللجنة
  …"التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلىى#

أو من عضو الحكومة وذلك  االEفل"للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء عىل  - 105الفصل 

  .االXعضاءبموافقة ثالثة أخماس 
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� هذه الحالة، ال يجوز  االXعضاءال يحرص� الجلسة العامة المغلقة إال 
والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وىڡ�

  .رئيس المجلس االطالع عىل محرص� الجلسة إال بإذن من  االXعضاءلغرى� 

.وتستثىى� من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة عىل  �   مشاريع القوانںى�

ون بحفظ رسية المداوالت." �م أعضاء المجلس والحارص�   يلرى�

منذ بداية أشغال مجلس نّواب الّشعب، لم تعقد أّي جلسة عاّمة بصفة مغلقة و لم يتّم الّتصويت عىل ذلك. لكن بالرّغم من مبدأ علنّية 

م  ' الفصل اجتماعات الّلجان، فإّن العديد منها انعقدت بصفة مغلقة و لم تحرى�
Mطا أساسّيا مضّمنا ىڡ eنف ذكره، أال وهو  76أّي واحدة منها رسyاال

  الّتصويت داخل الّلجنة عىل هذا القرار، وهذه االجتماعات هي الّتالية:

 17  دارة وشؤون القوات الحاملة للسالح  2015مارس rرهاب - لدى لجنة تنظيم اال rاستماع إىل ممثىل' وزارة الداخلية حول ملف اال  

 18  دارة وشؤون القوات الحاملة للسالح  2015مارس rرهاب - لدى لجنة تنظيم اال rحول ملف اال '
Mاستماع إىل ممثىل' وزارة الدفاع الوطىى  

 04  ووفد من المؤسسة العسكرية حول حادثة  االستماع -لدى الّلجنة الخاّصة لال;من و الّدفاع  2015جوان '
Mإىل وزير الدفاع الوطىى

داري ثكنة بوشوشة والوضع الصحي وا rعامة واالجتماعيال '
Mوالوضع اال;مىى M   للعسكريںى'

 06  يع العام  2015جويلية eوع قانون أساىس' عدد  االستماع -لدى لجنة الترس e2015/22إىل وزارة الشؤون الخارجية بخصوص مرس 

رهاب وبمنع غسل اال;موال rيتعلق بمكافحة اال  

 07  يع العام  2015جويلية eوع قانون أساىس' عدد  إىل وزارة االستماع -لدى لجنة الترس eبخصوص مرس '
Mيتعلق  2015/22الدفاع الوطىى

رهاب وبمنع غسل اال;موال rبمكافحة اال  

 28  تونس و ليبيا االستماع -جويلية لدى اللّجنة الخاّصة لال;من و الّدفاع M ' حول الجدار الفاصل بںى'
Mلوزير الدفاع الوطىى  

 29  2015جويلية  rلجنة تنظيم اال M ك بںى' ' اطار اجتماع مشرى�
Mدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح واللّجنة الخاّصة لال;من و الّدفاع ىڡ - 

اتيجّية العسكريّة. االستماع ' و مسائل االسرى�
Mالمجال اال;مىى '

Mاكة الّتونسّية اال;لمانّية ىڡ ّ eحول الرس '
Msلوزيرة الّدفاع اال;لما  

نائّية وأن ال تصبح قاعدة، ومن ناحية أخرى، فإّن الجلسات تذّكر البوصلة من ناحية أن الجلسات المغلقة يجب أن تقترص عىل حاالت استث

' االعالم، وهو 
Mالمغلقة ال يعفي مجلس نّواب الّشعب من واجبه ىڡ '

Mاالجتماعات. ما يعىى '
Mىڡ M   االعالن عن الّتاريخ و الموضوع و المشاركںى'

' نفس الّسياق، من اال;ساىس' الّتذكرى' أن الجلسات المغلقة يجب أن تطّبق بحسب المع
Mيمكن أن يتّم االفصاح عنها ىڡ ' ّ

ال بحسب  لومات الىى�

ّ إن كانت بحضور رئيس ا لحكومة الحضور أو الموضوع. من هذا المنطلق، فإّن اجتماعات الّلجان و الجلسات العاّمة المتعّلقة بمسائل أمنّية، حىى�

' صورة
Mأن تنعقد بصفة مغلقة إالّ ىڡ '

Mاالفصاح و مناقشة معلومات حساّسة، وليس بطريقة آلّية. أو وزير الّدفاع أو وزير الّداخلّية، ال تقتىص  
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لمانّية .5  : شفافية البعثات الرى\

' البالد الّتونسّية أو خار 
Mاطار بالّنظر إىل مهاّمهم، فإنّه يحدث أن يعمل الّنواب خارج المجلس قصد تمثيله. ويمكن أن تكون هذه المهاّم ىڡ '

Mجها ىڡ

ات و ندوات وكّل نشاط بهدف علمي  Mتونس أو خارجها.محارص '
Mىڡ ،   أو تعليمي أو اعالمي أو ديبلوماىس'

انّية المجلس. M   ال تتضّمن هذه المهاّم الّتمثيل الّشخىص' للّنواب وتتّم عادة بتكليف من مكتب المجلس ذاته وتحمل مصاريفها عىل مرى'

' هذه المسألة باعتبار أنّه
Mو غرى' ملزم ىڡ ' =sالّرائد  يصّح القول أن الّنظام الّداخىل' للمجلس ضبا '

Mعىل موقع المجلس أو ىڡ eال ينّظم رصاحة الّنرس

  الرّسمي لهذا الّصنف من المعلومات، لكّنه يذكر عىل اال;قّل االyلّيات و المسؤولّيات الّتالية:

اك  - 163الفصل  � الهيئات والمجالس الوطنّية والعربية والدولية مع الحرص عىل إرس#
� من يمثل المجلس ىڡ� � تعيںى�

أعضاء من "يبت المكتب ىڡ�

  مختلف الكتل بما يعكس حجمها.

� تّم إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.
  يتوىّل رئيس المجلس إعالم الجلسة العاّمة بالّتعيينات الىى�

� به مكتب 
� هذه الهيئة يواىڡ�

� إحدى الهيئات المذكورة أن يعّد تقريرا دورّيا عن نشاطه ىڡ�
� أجل يجب عىل كّل عضو يمثل المجلس ىڡ�

المجلس ىڡ�

لمانية." tمر بالوفود الرىXجراءات عندما يتعلق االuمن إنجاز مهمته. وتعتمد نفس اال �   أسبوعںى�

لمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات  -  164الفصل  tفيها. وإذا فاق عدد  تكوينها واالنخراط"يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة الرى

� مجموعة أخرى، فإن تساوى  االXقىصطلبات االنخراط الحد 
للعضوية الذي قرره مكتب المجلس تكون االXولوية لمن لم يطلب االنخراط ىڡ�

� عدد طلبات االنخراط يحسم االXمر بالقرعة.
شحون ىڡ�   المرى�

� الغرض إىل رئ
� االنسحاب منها. ويوّجه مكتوبا ىڡ�

� االنتماء إىل مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحّق ىڡ�
  يس المجلس.لكل عضو الحق ىڡ�

يجوز لكّل عضو أن ينتمي إىل أكرى# من مجموعة صداقة برلمانية واحدة عىل أال تتجاوز جملة االنخراطات العدد الذي يحّدده نظام مجموعات 

لمانية. tالّصداقة الرى  

� أعضائها مكتبا يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقّرر وتقع مراعاة ال � كّل مجموعة صداقة برلمانية من بںى� ّ � إسناد هذه تعںى�
� ىڡ� tتمثيل النسىى

� أكرى# من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.
  المسؤوليات. وال يجوز لعضو أن يكون ىڡ�

ات." كيبة مكاتبها وبكّل ما يطرأ عليها من تغيرى�   يتوىل رئيس المجلس إعالم الجلسة العامة بقائمات مجموعات الّصداقة وبرى�

M من ا ّ م الّنواب من ناحية، و مكتب المجلس، من ناحية أخرى، واجب تحّمل المسؤولّية أمام بالّنظر إىل هذه المعلومات، يتبںى' وري أن يحرى� ّ Mلرص

يرات المهّمة، تاريخ بد ال ، أسباب و ترى= M ، وذلك عرى= القيام بنرسe المعلومات المتعّلقة بهذه المهاّم، وهي هويّة الّنواب المكّلفںى' M اية ونهاية ناخبںى'

لمانّية عند االقتضاء.المهّمة، تغّيب الّنواب عن    اال;شغال الرى=
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 : اختالط آلّيات الّتصويت .6

  يتّم الّتصويت خالل الجلسات العاّمة بثالث طرق مختلفة نّظمها الّنظام الداّخىل' للمجلس كما يىل' :

  "برصف النظر عن االنتخاب عىل االXشخاص، يتّم الّتصويت علنّيا باعتماد إحدى الطرق الّتالية : - 127الفصل 

 - ، �
و�� لكرى� uأوال: التصويت اال  

  ثانيا: الّتصويت برفع االXيدي، - 

  ثالثا: التصويت بالمناداة. - 

� بدايتها."
� حاالت استثنائية يعلنها رئيس الجلسة ىڡ�

� نفس عملية التصويت إال ىڡ�
� ىڡ� � طريقتںى�   وال يمكن الجمع بںى�

 '
M طريقىى� ' و الّتصويت برفع منذ انطالق أشغال مجلس نّواب الّشعب، سمح رئيس المجلس بالجمع بںى'

Msو  تصويت، وهما الّتصويت االلكرى�

' معظم الحاالت بعدم توّفر البطاقات الّشخصّية 
Mير هذا الجمع ىڡ ' بعض الحاالت. تّم ترى=

Mاال;يدي، خالل نفس الجلسة بل وشّجع عىل ذلك ىڡ

' تمّكنهم من الّتصويت، وكذلك بدخول الّنواب إىل قاعة الجلسات بعد انقضا  ّ
' للّنواب و الىى�

Mء الوقت المخّصص للّتصويت و رغبتهم بالّتاىل' ىڡ

' الّتصويت برفع اال;يدي.
Mالمشاركة ىڡ  

' من حيث ما توّفره
Msو '  تذّكر البوصلة أنّه من اال;ساىس' عىل كّل الّنواب و عىل رئاسة المجلس أن تطّبق آلّية واحدة هي الّتصويت االلكرى�

Mمن رسعة ىڡ

' الّتثّبت من ا
Mلّنتيجة.احتساب اال;صوات و سهولة ىڡ  

' بداية ال
Mط ينساه المجلس دائما أال وهو االعالن ىڡ eجلسة عن هذه كذلك، تذكّر المنّظمة أّن الّتصويت برفع اال;يدي يبقى حالة استثنائّية مرتبطة برس

  الحاالت االستثنائّية.

' ا
Mجلب بطاقاتهم قصد الّتصويت، وذلك ىڡ '

Mوري الّتأكيد عىل مسؤولّية الّنواب ىڡ ّ Mا، من الرص ام للّنظام الّداخىل' و حسن سرى' جلسات أخرى' حرى�

  الّتصويت.

' و الّتصويت برفع ا
Msو ال;يدي وذلك يجب الّتذكرى' كذلك أنّه تّم الغاء عملّية تصويت تّم فيها الّسماح باختالط طرق الّتصويت، أي الّتصويت االلكرى�

 M ، نظرا ال;ّن الّنائب محّمد أنور لعذار كان قد شارك مرّتںى' '
;sوأخرى برفع اليد. لوجود عيب اجرا '

Msو   خالل عملّية الّتصويت، مرّة عرى= الّتصويت االلكرى�

 : للّتصويتالطّابع الّشخىص�  .7

امهم  و آلّيات الّتصويت تتجاوز مسألة عدم جواز اختالط طرق الّتصويت وتطال باال;ساس  الrجراءاتالّتأكيد عىل مسؤولّية الّنواب وأهمّية احرى�

ام الّطابع للّشخىص' للّتصويت. ورة احرى� Mرص  
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' فصله الـ
Mوالّذي يؤّكد عىل أّن الّتصويت شخىص' داخل كّل هياكل المجلس  42فعالوة عىل نّص الّنظام الّداخىل' الّذي يتطّرق إىل هذه المسألة ىڡ

' فصله شخىص' و ال 
Mعىل ما يىل' : 61يمكن تفويضه، فإّن هذا المبدأ يرىڡ� إىل درجة الّدستوريّة باعتبار أّن الّدستور نّص ىڡ  

� مجلس نواب الشعب شخىص� وال يمكن تفويضه." -من الّدستور  61الفصل 
  "التصويت ىڡ�

ام الّدستور من قبل الّنواب وعىل قدس ورة احرى� Mك مجاال لهم للّسماح لزمالئهم تشّدد البوصلة من هذا المنطلق عىل رص ّية مهّمتهم مّما ال يرى�

لمانّية اال;وىل. منها الح ء الّذي وقع مرار وتكرار خالل هذه الّدورة الرى= '
eبالّتصويت عوضهم وأن يّصوتوا هم عوضا عن زمالئهم، وهي الىس ' ّ

ادثة الىى�

M صّوت كّل من الّنواب  أنس الحّطاب و سماح دّمق و محّمد بنصوف ال;نفسهم وعوض وقعت خالل الّتصويت عىل قانون مكافحة االرهاب حںى'

 زمالء لهم من نفس كتلتهم.

II. التنظيمية االخالالت : 

M فاع ' تمّثل عائقا حقيقّيا أمام تحسںى' ّ
، توجد بعض االشكاالت العملّية والّتنظيمّية الىى� ام الّنظام الداّخىل' لّية أشغال بقطع الّنظر عن عدم احرى�

ا  M أن االنتظارات من المجلس عالية.المجلس و تؤثّر كثرى' ' حںى'
Mعىل مردوديّته، ىڡ  

 : تغّيب الّنواب .1

 ' ّ
ام المواعيد واال;هداف الىى� ' والحرى� =sتقييم مردود الّنواب، الزمة لنجاح العمل الّنيا '

Mحّددها المجلس. تعترى= مواظبة الّنواب، بكونها عنرصا حيويّا ىڡ  

' عىل حسن سرى' أعمال تّم مالحظة ظاهرة الّتغّيب، سواء كان ذلك عىل مس توى الجلسات العاّمة أو اجتماعات الّلجان، ولهذه الّظاهرة وقع سلىى=

' المجلس. ال;ّن تغّيب الّنواب يمكن أن يؤّخر التئام اجتماعات الّلجان والجلسات العاّمة : تقريبا كّل االجتماعات و الجلسات العاّمة ال
Mتنطلق ىڡ 

  لّنصاب الالّزم اللتئام االجتماع أو الجلسة العاّمة.المواعيد المحّددة سابقا، وذلك لغياب ا

حات الّتعديل عىل مستوى ال جلسة باالضافة إىل ذلك، فإّن هذه الّظاهرة تؤثّر عىل تقّدم المداوالت عىل مستوى الّلجان و تعيق قبول بعض مقرى�

 العاّمة.

' مّرات عّدة، يمّثل وباء يجب 
Mو كانت منّظمة البوصلة قد أشارت له ىڡ ، ' الّتأسيىس'

Mتّم مالحظتها منذ المجلس الوطىى ' ّ
عىل هذه الّظاهرة الىى�

' عىل صورة المجلس ومدى جّدية نّوابه، مّما  ' المجلس الّتصّدي له، نظرا لوقعه الّسلىى= ّ
' هذه المؤّسسة، الىى�

Mمن شأنها  يقود إىل قّلة ثقة المواطن ىڡ

 تمثيل الّشعب.
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  : جدول االfعمال .2

�   .أ  \gيعي و الّنيا نامج الّترس$   : الرى\

من الّنظام الّداخىل' لمجلس نّواب الّشعب، يضع مكتب المجلس جدول اال;عمال الّنيابّية طوال مّدة يحّددها. وبالرّغم من أنّه  56عمال بالفصل 

' الواقع أحد اال;سباب اال;ساسّية لضعف مردوديّة الجهاز لم يتّم تحديد أجل متعّلق بوضع هذا الجدول، فإّن غياب 
Mهذا اال;جل هو الّذي يمّثل ىڡ

يعي، خاّصة فيما يتعّلق باجتماعات الّلجان. eالّترس  

' تسبق انعقادها. فإّن الّتحديد المسبق، قبل شهر عىل اال;قّل، لم ّ
' الّليلة الىى�

Mآخر لحظة وعموما ىڡ '
Mختلف حيث يتّم برمجة هذه االجتماعات ىڡ

M المقّرر الّنظر فيها يمكن أن يحّل مسألة تغّيب أعضاء الّلجان. وهذا سينتج عن علمهم المسبق  ' بداية اجتماعات الّلجان بحسب مشاريع القوانںى'
Mىڡ

' تواريخ محّددة مسبقا، مّما سيمّكنهم من تنظيم مواعيدهم و تنّقالتهم لجهاتهم أو أي مهّمة أخرى مع ا
Mال;خذ كّل شهر باجتماعات لجانهم ىڡ

' نسق العمل ويؤّدي إ
Mنفس الّسياق، فإّن عدم تحديد برنامج الّلجان مسبقا يؤّدي إىل تباطؤ ىڡ '

Mنامج أشغال لجانهم. ىڡ M االعتبار لرى= ' بعںى'
Mىل الّتكرار ىڡ

M من م ' تدعيم الّشفافّية عرى= الّتمكںى'
Mنامج مسبقا يساهم ىڡ تابعة أفضل من قبل الّنقاشات. ومن الفوائد اال;خرى الواجب ذكرها أّن تحديد الرى=

لمانّية و نفاذا أحسن إىل المعلومة. يعّية و الرى= eالعموم لال;عمال الّترس  

ام الّتوقيت :  .ب   احرى�

' دون شّك إحدى أهّم نقاط ضعف المجلس خالل هذه الّدورة اال;وىل. وهذا ليس برّس ال;ّي م =sالحظ يمّثل الّتأخرى' عىل كّل مستويات العمل الّنيا

  اجتماعات الّلجان أو الجلسات العاّمة انطلقت بعد الوقت المحّدد مسبقا. للمجلس، نظرا ال;ّن معظم

ام المتواصل لتوقيت االجتماعات سلبا عىل مجمل  مكّونات المجلس. فإنّه لم يتّم احالة بعض المشاريع عىل الجلسة العاّمة يؤثّر عدم االحرى�

' أعمال الّلجان، وتتواصل كذلك بعض الجلسات ال
Mالّليل، ثّم يتّم نظرا للّتأخرى' ىڡ '

Mىڡ ّ ' المساء، وحىى�
Mعاّمة و اجتماعات الّلجان إىل توقيت متأّخر ىڡ

. M أنّها انطلقت باال;ساس بعد ساعة أو بعض ساعات من الّتأخرى' ' حںى'
Mارجاءها إىل الغد ىڡ  
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، فإّن الّتأخرى' يقود إىل شكل آخر  ' اال;خرى'
Mتنطلق متأّخرة يحتكر من قّلة الّنجاعة نظرا ال;ّن العديد من اجتماعات الّلجان أ ىڡ ' ّ

و الجلسات العاّمة الىى�

ام الّتوقيت.    فيها الّنقاش لمّدة عّدة دقائق حول مسألة احرى�

' هذا الّتقرير. لكن يجب الّذكر أنّه تّم تسجيل 
Mالجذاذات المتعّلقة بالّلجان ىڡ '

M346دقيقة بالّنسبة لـ 34ساعة و  324تّم احتساب و ذكر كّل تأخرى' ىڡ 

لمانّية اال;وىل، أي بمعّدل اجتماعات لجان    دقيقة عىل كّل اجتماع لجنة. 56التأمت خالل هذه الّدورة الرى=

' نفس الّسياق، وبالّنسبة للجلسات العاّمة، فإنّه تّم تسجيل 
Mلمانّية  54دقائق عىل  05ساعة و  92ىڡ جلسة عاّمة انعقدت خالل هذه الّدورة الرى=

  جلسة عاّمة. دقيقة عىل كّل  42اال;وىل، أي بمعّدل ساعة و 

 : نقص الموارد .3

' أشغال مجلس نّواب الّشعب. إذ أنّه توجد 
Mقاعة يمكن  11يمّثل عدم كفاية الفضاء المهّيأ الجتماعات الّلجان من المصادر اال;خرى للّتأخرى' ىڡ

لمانّية لحركة نداء تونس و حركة الّنهضة و الجبهة  3استعمالها داخل المجلس،  ' طور البناء و منها مخّصصة للكتل الرى=
Mالّشعبّية، وقاعة أخرى ىڡ

 '
Mفإّن اجتماعات الّلجان تنعقد ىڡ ، M ال يمكن تنظيم اجتماعات لجان فيهما. بالّتاىل' تںى' M صغرى' ات، اضافة إىل قاعتںى' M4 سيتّم تخصيصها للمحارص 

' تّم فيها اعالن الجمهو  ّ
قاعات ليست  5. لذا، فإّن 1957ريّة سنة قاعات مخّصصة لهذا الغرض اضافة إىل قاعة الجلسات القديمة للمجلس، الىى�

ل يعّية و الرى= eيعّية الّتسعة و الّلجان الخاّصة الّتسعة لىك' تجتمع بانتظام، مّما يعّطل اال;شغال الّترس eمانّية.كافية بالّنسبة لّلجان الّترس  

' يجب االشارة إليها هي نقص  ّ
، المساعدة القانونّية للّنواب. وهنا يمن الّنقائص اال;خرى الىى� '

Msجب الّذكر أّن معظم الّنواب ليسوا ذوي تكوين قانو

' تعرض عليهم، اضافة إىل أنّه ليس لهم مساعدون برلمانّيون. من هذا المنطلق،  ّ
M الىى� ' فهم مشاريع القوانںى'

Mيجب مّما يمكن أن يطرح صعوبات ىڡ

' مشار 
Mيّة المختّصة قصد مساعدتهم عند الّنظر ىڡ eوبالرّغم من أّن كّل لجنة فيها من أن توضع عىل ذّمتهم الموارد البرس . M  4إىل  2يع القوانںى'

. ووفقا لكمّية عمل كّل لجنة، يمكن أن يفوق مقدار العمل طاقة للمستشا  M رين مستشارين، إالّ أّن كّل مستشار يشغل هذا المنصب بمعّدل لجنتںى'

' النّ 
Mىڡ ّ '

Mالمىص '
Mا ىڡ .مّما يؤّدي إىل مردوديّة غرى' متجانسة لدى كّل لجنة وتأخرى' M ' مشاريع القوانںى'

Mظر ىڡ 

' يقومون بتغطية أشغالها. ويمكن  باالrضافة ّ
M المساعدين صلب المجلس، وذلك حسب الّلجان الىى� ' الّتواصل بںى'

Mإىل ذلك، يوجد نقص كبرى' ىڡ

ء ال مالحظة هذا الّنقص أيضا عىل مستوى عالقتهم بمكتب المجلس. ويعود '
eالّلجان، الىس '

Mخالل إىل سوء الّتنظيم ىڡrّذي يقود إىل عدم هذا اال

لمانّية. يعّية و الرى= eمجة لال;شغال الّترس   قدرة المساعدين عىل تأدية مهاّمهم عىل أحسن وجه. ويمكن ربط هذه المالحظة بغياب الرى=

انّية الّدولة. إذ أّن الّسلطة التّ  M ة فتخّص نقّص الموارد المالّية المنجّر عن سوء توزيع الموارد صلب مرى' يعّية اليوم تحتّل مكانة أّما المالحظة اال;خرى' eرس

انّية أهّم لها قصد أّن تؤّدي  M ايدة الحجم وصالحّياتها أكرىe أهمّية بالمقارنة مع الّنظام الّسابق. فمن اال;جدر أن يتّم تخصيص مرى' M مهّمتها مرى�

يعّية عىل أحسن وجه. eالّترس 
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III. توصيات منظّمة البوصلة : 

' تّم رصدها و عرضها آنفا، يبات جلّيا أنّه عىل مجلس نّواب الّشعب القيام ببعض االصال  ّ
حات عىل بالّنظر إىل جملة المخالفات و االخالالت الىى�

' بداي
Mن من ناحية أخرى. ويمكن القيام بهذه االصالحات ىڡyة دورة مستوى الّنظام الّداخىل' نفسه من ناحية وأيضا عىل طريقة تطبيقه إىل حّد اال

' دعم 2016 – 2015المجلس الّثانية (
Mا) مّما سيساهم ىڡ لمانّية واضفاء أكرىe رسعة ونجاعة عليها وأخرى' تعزيز صورة المجلس لدى   الميكانيكا الرى=

  .2011العموم كمجلس قوّي، ثابت و حام لالنتقال الّديمقراطي الّذي تمّر به البالد منذ 

 : عىل مستوى الّشفافّية .1

امه بها.بشّدة عىل أن يتّم معالجة المسائل المتعّلقة بالّشفافّية كأولويّة، نظرا الرتباط مصداقّية المجلس  توىص' البوصلة M   والرى�

' تّم ذكرها آنفا، مثل الوثائق الرّسمّية   وتتعّلق مسائل الّشفافّية هذه خصوصا بالّنرسe المسبق ّ
والمحكم والمنتظم لعدد من المعلومات الىى�

وريّة لمتابع ّ Mلمانّية خارج المجلس.الرص لمانّية واال;سئلة الكتابّية للحكومة وتفاصيل الّتصويت وحضور النّواب والمهاّم الرى=   ة اال;شغال الرى=

 Mللّنواب و االطار االداري برص eمتعّلق بالّشفافّية، وهو ما يمكن أن يأخذ شكل تحسيس مبارس ' ّ eورة توىص' البوصلة كذلك أن يتّم تهذيب كّل تمىس

ها وتحديد آجال معقولة لنرسe هذه المعلومات بطريقة استبقايّة، إلخ.الّشفافّية و  eالوثائق الواجب نرس '
Mاصدار قائمة ىڡ  

يعّية وأّن وبقطع الّنظر عن هذه الّتوصيات المهّمة، تذّكر البوصلة أن المجلس يضطلع بواجب شفافّية وعلنّية يشّكل قاعدة عمل ا eلمكّونات الّترس

  ة و حجب المعلومة، إلخ. يجب أن تكون محدودة عدديّا وأن يتّم تعليلها بانتظام لىك' تشّكل استثناءات.القيود، أي الجلسات المغلق

 : عىل مستوى الّتنظيم .2

' لها أكرىe تأثرى' عىل نجاعة ومردو  ّ
' تّم تعدادها و توصيفها ضمن هذا الّتقرير هي الىى� ّ

' أّن االخالالت الّتنظيمّية الىى�
Mديّة المجلس. ال يوجد شّك ىڡ

' تّم اتّخاذها واجراءات تّم تطبيقها أو خل ّ
قها اضافة إىل ولقد كانت منّظمة البوصلة شاهدا خالل هذه الّدورة اال;وىل عىل عدد كبرى' من القرارات الىى�

' بطئ عمل الّلجان و الجلسة العاّمة وتعطيل عمل المساعدين اضافة لتعطيلها إىل 
Mساهمت كّلها ىڡ ' ّ

رصد المجتمع ارتجاالت تّم تّصورّها والىى�

. '
Msالمد 

M وتوفرى' الموارد الالّزمة لحسن سرى' عمل المجلس.   تتمحور توصياتنا باال;ساس حول احالة مشاريع القوانںى'

A   .أ   : احالة مشاريع القوانںى�

وط تّمكن نّواب ومكاتب eمن قبل مكتب المجلس. يجب وضع رس M ' مستوى أّول إىل ترشيد عملّية احالة مشاريع القوانںى'
Mكّل لجنة  تدعو البوصلة ىڡ

M الّلجان و وضع جدول عمل لكّل   من المعرفة مسبقا أّن قانونا مسّمى سيكون من اختصاصهم. مّما سيمّكن من تخفيف نزاعات االختصاص بںى'
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' هذه المشاريع. يمكن أن نذكر ع
Mعملّية الّنظر ىڡ '

Mسيتّم احالتها بغاية الّترسيع ىڡ ' ّ
' أحيلت أو الىى� ّ

ىل سبيل المثال واحدة منها بحسب المشاريع الىى�

وع القانون عدد  eيع وهو أحسن مثال لالخالل  22/2015حالة مرس eالمتعّلق بمكافحة االرهاب ومنع غسيل اال;موال الّذي ناقشته لجنة الّترس

 '
Mاستعجال خالل شهر جويلية لىك' تّم المصادقة عليه ىڡ '

Mوع القانون هذا ىڡ eفإّن مكتب جويلية.  25المذكور. إذ أّن الّلجنة ناقشت مرس ، بالّتاىل'

' القانون من قبل الّلجنة واحالته عىل الجلسة العاّمة. وهذا النّ 
Mالّنظر ىڡ M ة أيّام بںى' eأجل العرس '

Mسق ليس مناسبا المجلس قّرر استثنائّيا الّتقليص ىڡ

. M ' مشاريع القوانںى'
Mالّنظر ىڡ '

Mنظرا ال;نّه ال يمّكن من التعّمق ىڡ  

 : توفرى� الموارد الالّزمة  .ب

وع القانون المتعّلق باالستقاللّية المالّية و االداريّة لمجلس نّواب الشّ تشّدد البو  eهذا االطار عىل أهمّية واستعجال المصادقة عىل مرس '
Mعب. صلة ىڡ

يّة  eلما سيمّكنه هذا القانون من ضمان للمناخ المالئم لحسن سرى' أشغال المجلس عرى= التوفرى' لمختلف مكونات المجلس الموارد البرس

لمانّية.كالمساعد M للّنواب، أو قاعات االجتماعات ووسائل البحث واالعالم بالّنسبة للّلجان و الكتل الرى= لمانّيںى'   ين الرى=

M لدورهم الحقيقي صلب الّلجان أي دور البحث و الّدعم. كما م لمانّيںى' ورة استعادة المستشارين الرى= Mن تؤّكد البوصلة اضافة إىل ذلك عىل رص

M الّتنسيق  وري تحسںى' ّ Mالمساعدين ومكتب المجلس. إذ سيساهم الرص M ا بںى' M مستشاري مختلف الّلجان وأخرى' M مستشاري كّل لجنة واحدة وبںى' بںى'

' تخفيف عبء العمل االداري عىل
Mيعي. كما سيكون له دور أيضا ىڡ eخلق الرّسعة والّتناسق والّنظام عىل جملة المسار الّترس '

Mهذا الّتنسيق ىڡ 

 ّ ' المساعدين مّما سيمّكنهم من الرى�
Msعىل البحث القانو M  ,كرى'

 : عىل مستوى االfولويّات .3

' تونس، ف
Mالعالم، فإّن ادارة عمل المجلس تعود لال;غلبّية الّسياسّية الموجودة صلبه. وىڡ '

Mلمانّية ىڡ ' كّل المجالس الرى=
Mإّن هذه كما هو الحال ىڡ

' هي اال;غلبّية الحاكمة، متكونّة من  ّ
 كتل مختلفة ودون نسيان الّدور اال;ساىس'  4هذه اال;حزاب عىل أحزاب مختلفة. وبتوّزع  4اال;غلبّية، الىى�

. من هذا المنطلق يصبح من اال;ساىس' أن يحّدد المجلس،  '
Msلما M هم المسؤولون اال;ساسّيون عن العمل الرى= عرى= للمعارضة، فإّن هؤالء الّسياسّيںى'

  مكتبه، اال;ولّيات الواجب التطّرق إليها فيما تبّقى من المّدة الّنيابّية

' سينظر فيها، عدى قائمة الـ لم ّ
قانونا ذوي أولويّة الّذين  24ينرسe المجلس لحّد االyن أي ورقة سياسة عاّمة يعّدد فيها المسائل اال;ساسّية الىى�

 حّددتهم الحكومة ووّجهتهم لرئاسة المجلس.

يعّية، مّما يستدعي تحديد أولويّ  eستحال تدعو البوصلة إىل أن يمارس المجلس كامل مدى سلطته الّترس ' ّ
' المشاريع الىى�

Mات عمل برلمانّية (أولويّات ىڡ

' احداث لجان تحقيق، إلخ.) وكذلك 
Mاالستماع للحكومة وأعضاءها اضافة إىل أولويّات ىڡ '

Mحّث الحكومة عىل الّلجان والجلسة العاّمة و أولويّات ىڡ

' تّم تحديدها تشاركّيا. ّ
' بعض اال;ولويّات الىى�

Mوع ىڡ ّ eعىل الرس  
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، تذكّ  ' اال;خرى'
Mوإّن تّم وضع أسس الّنظام الّديمقراطي من 2014ر البوصلة أن مجلس نّواب الّشعب بصدد ممارسة أّول مّدة نيابّية اثر دستور ىڡ .

' مواصلة عمل البناء عرى= المصادقة عىل الّنصوص اال;ساسّية لتطبيق الّدستور 
Mفإّن دور المجلس اليوم هو ىڡ ، ' الّتأسيىس'

Mقبل المجلس الوطىى ،

ة لهياكل الّدولة (الالّمركزيّة، الهيئات المستقّلة، إلخ.) أو سواء كانت ه ّ M متعّلقة بتنظيم حقوق وحّريات جديدة أو محدثة أو مغرى' ذه القوانںى'

ّ الّدورة اال;وىل. Mموىڡ '
Mوع فيه إالّ ىڡ ّ eمنّقحة لنصوص قديمة قصد مطابقتها مع أعىل نص. وأمام المجلس كّم هائم من العمل لم يتّم الرس 

جب هذه الّنصوص انتظار مبادرة حكومّية، بل موافقة فحسب. ومن ناحية أخرى فإّن بعض االصالحات تقيّد المجلس دستوريّا (المجلس وال تستو 

ام بهذه اال;عىل للقضاء، المحكمة الّدستوريّة) أو معنويّا (الهيئات الّدستوريّة الالّزمة قصد توازن الّنظام الّديمقراطي الجديد). ويجب القي

 بكّل رسعة لتفادي خطر نسيانها أو الّتعطيل المزمن فيها. حاتاالصال 
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 الفھرس

یعیة أداء الّلجان تقییم بطاقات:  ا��ول الباب  القارّة الّت��

یع لجنة:  ا��ول العنوان  العام الّت��

ي  العنوان
 الخارجّیة والع�قات والحّریات الحقوق لجنة:  الّثاين

 والّتنمیة والّتخطیط المالّیة لجنة:  الّثالث العنوان

ي  وا��من الف�حة لجنة:  الّرابع العنوان
 الصلة ذات والخدمات والتجارة الغذاي�

وات والطاقة الصناعة لجنة:  الخامس العنوان  والبیئة ا��ساسیة والبنیة الطبیعیة وال��

 ا�جتماعیة والّشؤون الّصحة لجنة:  الّسادس العنوان

بیة الثقافیة والّشؤون الشباب لجنة:  الّسابع العنوان  العلمي والبحث وال��

دارة تنظیم لجنة:  الّثامن العنوان  للسّ�ح الحاملة القوات وشؤون ا��

ن  والحصانة الّداخ�ي  الّنظام لجنة:  الّتاسع العنوان لمانّیة والقوانني ن  ال��  ا�نتخابّیة والقوانني

ي  الباب
 الخاصة الّلجان أداء تقییم بطاقات:  الّثاين

 والدفاع ا��من لجنة:  ا��ول العنوان

ي  العنوان
داري ا��ص�ح لجنة:  الّثاين ي  الت�ف ومراقبة الفساد ومكافحة الرشیدة والحوکمة ا��

 العام المال �ن

 الجھویة التنمیة لجنة:  الّثالث العنوان

 ا�نتقالیة والعدالة العام العفو قانون تنفیذ و جرحاها و الثورة شھداء لجنة:  الّرابع العنوان

عاقة ذوي شؤون لجنة:  الخامس العنوان  الھشة والفئات ا��

ن  والشباب والطفولة وا���ة المرأة شؤون لجنة:  الّسادس العنوان  والمسنني

ن  شؤون لجنة:  الّسابع العنوان  بالخارج التونسیني
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 ا�نتخابیة الّلجنة:  الّثامن العنوان

 الّنیابّیة الكتل أداء تقییم بطاقات:  الّثالث الباب

 تونس نداء حرکة كتلة:  ا��ول العنوان

ي  العنوان
 الّنھضة حرکة كتلة:  الّثاين

ي  ا�تّحاد كتلة:  الّثالث العنوان
 الحر الوطين

 الّشعبّیة الجبھة كتلة:  الّرابع العنوان

 الّدیمقراطیة ا�جتماعّیة الكتلة:  الخامس العنوان

 تونس آفاق كتلة:  الّسادس العنوان

ن  غ�ي :  الّسابع العنوان  كتل إ� المنتمني

 الّنواب أداء تقییم بطاقات:  الّرابع الباب
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البطاقات محتوى  

ي  والھیاكل المجلس مکونات أداء تقییم من تمكننا ونوعیة کمیة معطیات ع� التقریر من الجزء هذا صلب المقدمة البطاقات هذه تحتوي
 الي�

مكان ي  والمتمثلة رصدها، با��
لمانیة اللجان ��  .فردیة بصفة والنواب النیابیة والكتل ال��

ي 
یعیة اللجان یخص ما �� ي  ،القارة الت��

 : الّتالیة المعلومات بھم المتعلقة البطاقات تتضمن ،لجان 9 عددها یبلغ واّلي�

 مجا�ت التخصص −

 والتمثیلیة النسبیة حسب الكتل أعضائھا ,ترکیبة اللجنة −

 عدد اجتماعات وساعات عمل وتأخ�ي  أداء اللجنة من −

 نسبة الحضور وترتیب النواب −

�  مشاریع − ي  القوانني ّ
 حولھا الّنقاش تقدم درجات بمختلف الّلجنة أمام مرت الي�

 الّلجنة صلب ا�ستماعات −

ي 
ي  ،الخاصة اللجان یخص ما ��

 : الّتالیة المعلومات بھم المتعلقة البطاقات تتضمن  ،لجان 8 عددها یبلغ واّلي�

 مجا�ت التخصص −

 والتمثیلیة النسبیة حسب الكتل أعضائھا ,ترکیبة اللجنة −

 أداء اللجنة من عدد اجتماعات وساعات عمل وتأخ�ي  −

 نسبة الحضور وترتیب النواب −

ي  الملفات −
 اللجنة إلیھا تطرقت الي�

 وجدت ان المیدانیة، الزیارات −

 الّلجنة صلب ا�ستماعات −

 الّسنوي الّتقریر ع� المصادقة −
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 تقییم أداء اللجان

ي 
ي  ،الّنیابیة الكتل یخص ما ��

 : الّتالیة المعلومات بھم المتعلقة البطاقات تتضمن كتل، 6 عددها یبلغ واّلي�

 الكتلة أعضاء عدد −

 الكتلة تکوین تاریخ −

 والرجال النساء تمثیلیة −

 وا�نضباط المشارکة −

یعي ا��داء −  الّت��

ي  ا��داء −  الّرقاي�

 
ي اجتماعات اللجان ترتیب الكتل حسب نسب

 حضورهم �ن
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ي الجلسات العامة

 ترتیب الكتل حسب نسب حضورهم �ن

 
ي التصویت

 ترتیب الكتل حسب مشاركتھم �ن

 
ي خ�ل التصویت  ترتیب الكتل حسب نسب ا�نضباط الحزي�
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ي 
 : الّتالیة المعلومات بھم المتعلقة البطاقات تتضمن نائب، 217 عددهم یبلغ واّلذي ،فردیة بصفة الّنواب یخص ما ��

 انتخابیة معطیات −

 المجلس عضویّة −

 وا�نضباط المشارکة −

یعي ا��داء −  الّت��

ي  ا��داء −  الّرقاي�

 الّتمثی�ي  الّدور −

 
ي الجلسات العامة

 أع� وأدين نسب الحضور �ن

 
ي اجتماعات اللجان

 أع� وأدين نسب الحضور �ن
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ي التصویت

 أع� وأدين نسب مشارکة �ن

 
حات تعدیل  ن مق��  والجھویة والقضایا الوطنیة مشاریع القوانني

 من النظام الداخ�ي  118المشار إلیھا بمقت�ن الفصل 
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أداء  تقییم بطاقات

یعیة الّلجان  الّت��

 القارّة
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أداء  تقییم بطاقات

یعیة الّلجان  الّت��

 الخاصة
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ترتيب أعضاء اللجنة 

زياد األخرض

ناجية بن عبد الحفيظ


عبد الرؤوف الشا

وفاء مخلوف

نادية زنڨر

الزهرة ادريس

محمد الهادي قديش

لطيفة الحبايش

خولة بن عائشة

رياض جعيدان

توفيق الجميل

دليلة الببة

رمزي بن فرج

غازي الشوايش

محمد عيل البدوي

أ�ن علوي

محمد غنام

رضا رشف الدين

ماهر املذيوب

شهيدة فرج

احمد ع¡ري

عبد الرؤوف املاي
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