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ّ
مقد مــة
رف منظّمــة البوصلــة بتقديــم هــذا التقريــر الســنوي املتعلــق بأعــال مجلــس نــواب الشــعب يف دورتــه العاديــة
تتــ ّ
واالســتثنائية الثانيتــن اللتــن امتدتــا مــن  20أكتوبــر  2015إىل  30ســبتمرب .2016
يتعلّــق هــذا التقريــر بنشــاط املجلــس وبتقييــم أشــغاله وأداء نوابــه وذلــك إميانــا م ّنــا باملكانــة الهامــة التــي يحتلّهــا مجلــس
نــواب الشــعب صلــب مك ّونــات الدولــة مبقتــى دســتور الجمهوريــة ،وباعتبــاره أ ّول مجلــس نيــايب منتخــب عــى أســاس هــذا
الدســتور ،وإحــدى ركائــز الدميقراطيــة الناشــئة التــي يســعى جميــع التونســيني إىل تحقيقهــا وتكريســها.
ويتســع دوره ليشــمل
يتمثّــل دور املجلــس باألســاس يف س ـ ّن القوانــن لتطبيــق الدســتور وفــرض احــرام حقــوق اإلنســانّ .
مؤسســات
إرســاء العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة والقطاعيــة وإىل املصادقــة عــى الترشيعــات الرضوريــة إلرســاء ّ
الدميقراطيــة الجديــدة مــن هيئــات ومحكمــة دســتورية ومجلــس أعــى للقضــاء عــى ســبيل الذكــر.
تتجســد تلــك
الســلطّ .
يتمثّــل كذلــك دور املجلــس يف التعــاون مــع الســلطة التنفيذيــة ومراقبتهــا يف إطــار التــوازن بــن ّ
املراقبــة يف مســاءلة أعضــاء الحكومــة عــن طريــق آليــات ذكرهــا الدســتور وقــد تفــي يف حــاالت قصــوى إىل إعفــاء رئيــس
الحكومــة مــن مها ّمــه.
املؤسســة وبالتــايل متثيــل الدولــة يف عالقتهــا باألطــراف
أ ّمــا يف مــا يخـ ّ
ـص الــدور األخــر للمجلــس فهــو يقــوم عــى متثيــل ّ
الداخل ّيــة مــن مواطــن ومجتمــع مــدين وباألطــراف الخارجيــة.
املؤسســة الربملانيــة ودورهــا األســايس يف الترشيــع وال ّرقابــة ومتثيــل
يف هــذا الســياق ،تؤمــن منظّمــة البوصلــة بأهم ّيــة ّ
الشــعب ،كــا تؤمــن أيضــا بــدور مك ّونــات املجتمــع املــدين يف مامرســة رقابــة وتقييــم موضوعــي ملــردود ممثّــي الشــعب
التونــي ومــدى وفائهــم لتع ّهداتهــم.
املؤسســة وفاعليتهــا عــر التقييــم ،وكذلــك عــر تقديــم توصيــات مبنيــة
إ ّن جهــود املجتمــع املــدين تهــدف إىل تطويــر أداء ّ
عــى واقــع العمــل الربملــاين واملعايــر التــي عليــه االرتقــاء إليهــا ،وذلــك لتكريــس نجاعــة أكــر ألعــال املجلــس ولتقريــب
املســافة بــن الن ـ ّواب وناخبيهــم بهــدف طــرح أولويــات الشــعب واهتامماتــه تحــت قبّــة املجلــس.
وينــدرج هــذا التقريــر يف إطــار عمــل منظّمــة البوصلــة وهــي منظّمــة غــر حكوميــة وفقــا للقانــون التونــي وغــر هادفــة
للربــح وهــي مســتقلّة عــن جميــع الت ّيــارات الحزب ّيــة .وقــام مــروع مرصــد مجلــس التابــع ملنظّمــة البوصلــة مبراقبــة أعــال
وكل مــن يهت ـ ّم بالشــأن الربملــاين ،مــن إعالم ّيــن وخــراء وجامع ّيــن،
مجلــس نــواب الشــعب بهــدف متكــن املواطنــن عا ّمــة ّ
مــن االطّــاع عــى نشــاط أ ّول مجلــس نــواب شــعب منتخــب بعــد دســتور جانفــي  ،2014وكيف ّيــة تعاملــه مــع امله ّمــة املناطــة
بعهدتــه يف دورتــه العاديّــة الثانيــة التــي امتـ ّدت مــن  20أكتوبــر  2015إىل  31جويليــة  ،2016إضافــة إىل الــدورة االســتثنائ ّية
التــي دارت مــن يــوم  6ســبتمرب  2016إىل  30ســبتمرب .2016
قامــت منظمــة البوصلــة يف هــذا التقريــر بتتبــع أعــال مجلــس نــواب الشــعب حســب التسلســل الزمنــي للــدورة العاديّــة
الثانيــة مــع الوقــوف عــى أهــم املراحــل التــي شــهدها العمــل النيــايب خــال الفــرة املمتــدة مــن  20أكتوبــر  2015إىل آخــر
جويليــة  .2016كــا تــم التعــرض إىل أشــغال املجلــس خــارج الــدورة العاديّــة مــن جلســة منــح الثقــة للحكومــة الجديــدة
و اإلملــام بالــدورة االســتثنائ ّية .ومل يقتــر التقريــر عــى بســط املعلومــات التــي تــم تجميعهــا بــل تخلّلــه تحليــل وتقييــم
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ألداء املجلــس الترشيعــي والرقــايب والتمثييل.ويتض ّمــن هــذا التقريــر  7أبــواب متعلّقــة أساســا بنشــاط أعضــاء مجلــس نــواب
ـؤشات ك ّميــة ونوعيــة عــى أداء اللجــان والنــواب ومــدى
الشــعب والتح ّديــات التــي تعـ ّرض إليهــا النطــاق أعاملــه فعليــا ومـ ّ
تجــاوب النســق الترشيعــي مــع متطلّبــات املرحلــة .إضافــة إىل تقييــم الــدور الرقــايب للمجلــس عــر لجوئــه إىل اآلليــات
مؤسســة مجلــس نــواب الشــعب.
املضمونــة يف الدســتور والنظــام الداخــي للمجلــس ودور الهيــاكل الداخليــة يف متثيــل ّ
فالبــاب األ ّول متعلّــق بالســياق العــا ّم للدورتــن العاديّــة واالســتثنائ ّية الثانيتــن .ورد يف هــذا البــاب تذكــر بأه ـ ّم األحــداث
السياسـ ّية وتأثريهــا عــى أعــال املجلــس .انطلــق هــذا البــاب بقــراءة لخطــاب السـ ّيد مح ّمــد النــارص وتقييمــه خــال جلســة
االفتتــاح يف  20أكتوبــر  .2015ثـ ّم تط ّرقنــا إىل الفــرة املمتـ ّدة مــن اإلعــان عــن اســتقالة  32نائبــا مــن كتلــة نــداء تونــس يف
 4نوفمــر  2015إىل دخــول هــذه االســتقالة ح ّيــز النفــاذ يف  8جانفــي  .2016وقــد اتّســمت تلــك الفــرة بتدهــور األوضــاع
داخــل املجلــس لكــن دون أن مينــع ذلــك النــواب مــن االجتــاع واملصادقــة عــى مشــاريع قوانــن ها ّمــة .وبعــد ذلــك
تع ّرضنــا إىل الفــرة املمتـ ّدة مــن  8جانفــي  2016إىل إعــادة تركيبــة املجلــس يف أ ّول مــارس  2016بعــد ظهــور كتلــة جديــدة.
وعــرف املجلــس خــال هــذه الفــرة تعطّــا واضحــا ألعاملــه حيــث تأثّــرت كل هياكلــه الداخليــة بأزمــة كتلــة نــداء تونــس.
تحســنا
وامتــ ّدت الفــرة املواليــة مــن مــارس إىل اختتــام الــدورة العاديــة الثانيــة يف  31جويليــة  2016وعــرف املجلــس ّ
ملحوظــا عــى مســتوى مــردود هياكلــه ونوابــه .وأخــرا ينتهــي هــذا البــاب بالتذكــر بظــروف تنظيــم الــدورة االســتثنائية
الثانيــة ومــا ســبقها مــن منــح الثقــة لحكومــة يوســف الشــاهد.
أ ّمــا البــاب الثــاين ،فهــو متعلّــق برصــد األداء الترشيعــي للمجلــس وتقييمــه عــن طريــق التذكــر بالنصــوص املوروثــة مــن
الــدورة األوىل والنصــوص املودعــة خــال الــدورة الثانيــة ســواء مــن النــواب أو مــن الحكومــة .مــع العلــم أ ّن رئاســة
الجمهوريــة مل تــودع أي مــروع خــال الــدورة الثانيــة خالفــا للــدورة الربملانيــة األوىل التــي تـ ّم فيهــا إيــداع مــروع قانــون
خاصــة باملصالحــة يف املجــال االقتصــادي واملــايل وت ـ ّم النظــر فيــه خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة .شــمل
يتعلّــق بإجــراءات ّ
الرصــد والتقييــم مشــاريع القوانــن املودعــة لــدى اللجــان والقوانــن املصــادق عليهــا يف الجلســة العامــة مــع التط ـ ّرق إىل
املشــاريع التــي وقــع الطّعــن يف دســتوريّتها .وميكــن االطّــاع عــى جملــة هــذه املشــاريع يف البطاقــات املرفقــة إليهــا.
يجــدر الذّكــر يف هــذا البــاب أنّــه تـ ّم النظــر فقــط إىل أداء اللجــان القــا ّرة باعتبارهــا الوحيــدة املســؤولة عــن دراســة القوانــن.
كــا تتعلّــق بطاقــات مشــاريع القوانــن بجميــع النصــوص املودعــة لــدى املجلــس مهــا كان مــدى تقـ ّدم النظــر فيهــا ســواء
كانــت نصوصــا معطّلــة أويف طــور الدراســة مــن طــرف اللجــان أو املصــادق عليهــا مــن طــرف الجلســة العامــة .وأخــرا
ـت
تحتــوي البطاقــات املتعلّقــة باملشــاريع الس ـتّة التــي ت ـ ّم الطعــن يف دســتوريّتها مــع التذكــر بكامــل مســار الطّعــن والبـ ّ
فيــه مــن طــرف الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتوريّة مشــاريع القوانــن.
ـص البــاب الثالــث فهــو متعلّــق بــاألداء الرقــايب ملجلــس نــواب الشــعب عــى الطــرف الحكومــي .وقــد تـ ّم التمييــز
يف مــا يخـ ّ
بــن طريقتــن لتســليط هــذه الرقابــة :الرقابــة القبليــة املبنيــة عــى منــح الثقــة والرقابــة البعديــة القامئــة عــى مجموعــة
مــن اآلليــات ذكرهــا الدســتور ومنــح النــواب الحـ ّـق يف اســتعاملها داخــل اللّجــان وداخــل الجلســة العامــة .وتــي هــذا الجــزء
البطاقــات املتعلّقــة بتقييــم أداء اللجــان الخاصــة التــي يك ُمــن دورهــا يف رقابــة العمــل الحكومــي.
أ ّمــا البــاب ال ّرابــع فهــو متعلّــق بالــدور التمثيــي للمجلــس مــن بعثــات برملانيــة وأســبوع الجهــات واســتقباالت رســمية .وكاد
رصــد هــذه األنشــطة يكــون مســتحيال بســبب انعــدام املعلومــات مــن طــرف املجلــس.
يتعلّــق البــاب الخامــس برصد أه ّم أرقام الدورة االســتثنائ ّية الثانية وتقييمها.
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ويتعلّــق البــاب الســادس مبتابعــة مــدى احــرام املجلــس ملقتضيــات الشــفاف ّية املنصــوص عليهــا يف الدســتور والتع ـ ّرض إىل
أي ســند قانــوين.
“لجنــة التوافقــات” التــي ت ـ ّم إقحامهــا داخــل هيــاكل املجلــس دون ّ
وجــاء البــاب الســابع كخامتــة لهــذا التقريــر وخالصــة لجميــع اإلخــاالت املرصــودة والتوصيــات التــي تراهــا منظّمــة البوصلــة
رضوريّــة لتحســن عمــل مجلــس نــواب الشــعب.
ويعتمــد هــذا التقريــر عــى معطيــات كميّــة بخصــوص ســر أعــال املجلــس ومــدى جديّــة النســق الترشيعــي ونجاعــة
ـكل مــا حــدث
ال ّرقابــة املامرســة عــى الســلطة التنفيذيّــة املنبثقــة منــه .ويتطلّــب إعــداد مثــل هــذا التقريــر معرفــة تا ّمــة لـ ّ
داخــل املجلــس طيلــة الــدورة يف حــدود املمكــن ،ســواء كان ذلــك بالحضــور الفعــي يف الجلســات العامــة واجتامعــات
اللجــان أو مبتابعــة جميــع املعلومــات والوثائــق املنشــورة عــى املوقــع ال ّرســمي ملجلــس نــواب الشــعب.
فيــا يخــص الجلســات العامــة واجتامعــات اللجــان العلنيــة ،قــام فريــق مرصــد مجلــس بنقــل مــا جــرى خاللهــا ومــا تــم
فيهــا مــن اســتامعات ومشــاريع ومداخــات للنــواب ،إىل جانــب إحصــاء عددهــا ومــدى انتظــام حضــور النــواب فيهــا.
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ّ
الباب األول

ســياق عام غير
مســتقر للدورة
البرلمانيــة
ا لثا نية
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جاءت ال ّدورة الربملان ّية الثّانية يف ســياق عا ّم ات ّســم بتوتّر األوضاع االقتصاديّة والسياسـ ّية واالجتامع ّية يف تونس وتواتر
الحق يف التشــغيل وغري ذلك مــن املطالب ذات الطابع االجتامعي.1
التحــركات النقاب ّيــة امل ُطالبــة بالرتفيــع يف األجور وتكريس ّ
وقــد أثــارت مبــادرة رئيــس الجمهوريــة املتعلقــة بقانــون املصالحــة يف املجالــن االقتصــادي واملــايل املودعــة يــوم  27جويليــة
 2015حفيظــة الــرأي العــام مــن خــال إطــاق حملــة «مانيــش مســامح» عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي التــي ت ُرجمــت
عــى أرض الواقــع يف شــكل تحـ ّركات واحتجاجــات .وا ُعتــر أ ّن مــروع القانــون املذكــور يبيّــض الفســاد ويكـ ّرس اإلفــات مــن
العقــاب 2.وتـ ّم إرجــاء ال ّنظــر يف هــذه املبــادرة الترشيعيّــة إىل الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
وشــهدت البــاد باإلضافــة إلــى التحــ ّركات االجتماعيــة أحداثــا إرهاب ّيــة تمثّلــت بالخصــوص فــي العمل ّيــة التــي جــ ّدت
بمتحــف بــاردو المحــاذي لمقــ ّر مجلــس نــ ّواب الشــعب يــوم  18مــارس  2015والّتــي أســفرت عــن مقتــل  20شــخص
الســياحي وإثــارة مخــاوف
وإصابــة آخريــن وســقوط عــون أمــن مــن بيــن الضحايــا .وأفــرزت هــذه العمل ّيــة تــأزّم القطــاع ّ
ـي  3أشــهر علــى هــذه الفاجعــة ج ـ ّدت حادثــة نــزل «األمبريــال»
المواطنيــن مــن تك ـ ّرر مثــل هــذه األحــداث .وبعــد مضـ ّ
3
بسوســة يــوم  26جــوان  2015والّتــي خلّفــت  27قتيــا و 6جرحــى مــن جنســ ّيات مختلفــة.
كان لهــذه األحــداث تأثــرا عــى ســر أشــغال مجلــس نــواب الشــعب ،مــن حيــث الترسيــع مبناقشــة قوانــن والتصويــت
عليهــا مثــل قانــون اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال أو تنظيــم جلســات حــوار مــع الحكومــة عــى خلف ّيــة العمل ّيــة اإلرهابيــة
4
بسوســة.
وشــهدت البــاد حدثــا وطن ّيــا ها ّمــا متثّــل يف إســناد جائــزة نوبــل للســام للرباعــي ال ّراعــي للحــوار الوطنــي يــوم  9أكتوبــر
 ،2015قُبيــل  11يومــا مــن انطــاق أشــغال الــدورة الربملان ّيــة الثانيــة.
ـص الــدورة العاديــة األوىل ملجلــس ن ـ ّواب الشــعب ،فقــد افتتحــت يــوم  2ديســمرب  2014واختُتمــت يف 29
أ ّمــا فيــا يخـ ّ
5
جويليــة  .2015وصادقــت الجلســة العا ّمــة خــال هــذه الــدورة عــى  29مــروع قانــون أه ّمهــا قانــون املاليّــة وميزانيّــة
ال ّدولــة لســنة  2015الّــذي تــ ّم إيداعــه مــن طــرف حكومــة املهــدي جمعــة املتخلّيــة آنــذاك ومــروع النظــام الداخــي
ملجلــس نــواب الشّ ــعب باإلضافــة إىل مــروع القانــون األســايس املتعلّــق مبكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال .وقــد أثــار
هــذا القانــون لغطــا كبــرا لــدى عديــد األطــراف منهــا املجتمــع املــدين الــذي رأى فيــه تهديــدا للحقــوق والح ّريــات وإقصــاء
لــدوره يف مناقشــة فصولــه .واملالحــظ أ ّن اتفاقيّــات القــروض والتــي بلــغ عددهــا  18طغــت عــى مشــاريع القوانــن املصــادق
عليهــا ،فيــا توزّعــت البقيّــة عــى تنظيــم القطــاع املــايل والبيئــة والنقــل وغــر ذلــك.
وفيــا يتعلّــق بالــدورة االســتثنائية األوىل ،فقــد امتـ ّدت مــن أوت إىل أكتوبــر  2015وتـ ّم خاللهــا املصادقــة عــى  16مــروع
قانــون اعتربهــا المجلــس قوانيــن ذات صبغــة اســتعجاليّة  8منهــا متعلقــة باتفاقيــات قــروض فيمــا توزّعــت البقيــة علــى
عــى ســبيل املثــال األزمــة الحاصلــة بــن نقابــة التعليــم الثانــوي مــن ناحيــة ووزارة الرتبيــة بــدأت يف  22فيفــري  2015بإعــان األســاتذة مقاطعتهــم المتحانــات الثــايث الثــاين وعــدم
1
ـص ضبــط مواعيــد إج ـراء االمتحانــات.
ـأي رزنامــة صــادرة عــن الــوزارة فيــا يخـ ّ
التزامهــم بـ ّ
م.س.ب ،عــكاز .واقــع الحريّــات ســنة « : 2015معــارك الحقــوق اإلقتصاديّــة واإلجتامعيــة» ،مقــال صــادر عــن نــواة بتاريــخ  02جانفــي “ .2016واقــع الحريّــات ســنة  : 2015معــارك
2
الحقــوق اإلقتصاديّــة واإلجتامعيــة” ،تــ ّم اإلطــاع عليــه يــوم  22ســبتمرب .2016
مقــال صــادر بجريــدة الــروق أون اليــن بتاريــخ  26جــوان  2015بعنــوان “ سوســة  -القنطــاوي :ارتفــاع حصيلــة العمليــة اإلرهابيــة اىل  27قتيــا” .متــت مراجعــة املوقــع بتاريــخ
3
 22ســبتمرب .2016
مفصلة:
4
تنظيم جلستي حوار مع الحكومة بتاريخ  8و 9جويلية  .2015رابط مداخالت النواب ّ
الجلسة األوىل http://majles.marsad.tn/2014/controle_gouvernemental/56d8bfb612bdaa775a2172ed :
الجلسة الثانية http://majles.marsad.tn/2014/controle_gouvernemental/56d8bfd412bdaa775a2172ee :
باإلمكان اإلطالع عىل تقرير البوصلة املتعلق بالدورة الربملانية األوىل .ص103-107 .
5
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الحقــوق والحريّــات والتنظيــم العــا ّم لــإدارة وغيرهــا 6.ومــن بيــن مشــاريع القوانيــن التــي ت ّمــت المصادقــة عليهــا مشــروع
القانــون المتعلّــق بقانــون الماليــة التكميلــي لســنة  2015ومشــروع قانــون إعــادة تنظيــم المنافســة واألســعار ومشــروع
7
القانــون المتعلّــق بتدعيــم األســس املاليــة لبنــك اإلســكان والرشكــة التونســية للبنــك.
وســرتكز هــذا البــاب عــى الــدورة الربملانيــة الثانيــة حيــث اعتمدنــا يف متابعــة ســياقها العــا ّم عــى تواريــخ ارتأيناهــا رئيســية
لتقســيم هــذا البــاب حســب املســار املبـ ّـن أســفله:

رســم بياني : 1مســار الــدورة العاديــة الثانية

القســم ّ
األو ل :افتتــاح الــدورة البرلمانيــة الثانية (مــن  20أكتوبر  2015إلى 4
نوفمبر )2015
ـتهل مجلــس نــواب الشــعب أعاملــه مــن خــال جلســة عامــة افتتاحيــة بتاريــخ  20أكتوبــر  2015ألقــى فيهــا رئيســه
اسـ ّ
مح ّمــد النــارص خطابــا ذكّــر فيــه بالســياق العــا ّم للــدورة الربملان ّيــة األوىل مــع اســتعراض أه ـ ّم مشــاريع القوانــن املصــادق
عليهــا .كــا ن ـ ّوه إىل النقائــص الّتــي تشــوب العمــل النيــايب عــى مختلــف املســتويات مــع العــزم عــى تفاديهــا يف الــدورة
النياب ّيــة الحال ّيــة.
ويف مرحلــة ثانيــة ق ـ ّدم رئيــس املجلــس جملــة مــن التع ّهــدات يف بدايــة الجلســة االفتتاح ّيــة 8عاقــدا العــزم عــى تحقيقهــا.
قمنــا عــى إثــر ذلــك باســتخالص أه ـ ّم األولويــات واآلليــات املعلــن عنهــا يف الخطــاب االفتتاحــي مــع الحــرص عــى متابعــة
تفعيلهــا وتطبيقهــا .وفيــا يــي مالحظاتنــا حــول النقــاط التــي أثارهــا:

باإلمكان اإلطالع عىل مشاريع القوانني مفصلة يف التقرير الّذي أعدته البوصلة عرب الرابط التايل
6
 http://www.albawsala.com/uploads/documents/Rapport%20Al%20Bawsala%202015.pdfص.ص 109 .107
السابق
7
نرشية البوصلة حول الجلسة العا ّمة االفتتاحية عىل موقع مرصد مجلس:
8
http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/56267e7012bdaa18aca525d3
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“تحســين ظــروف العمل بالنســبة إلــى المجلــس وهياكله”
الخاصــة التســع كل يــوم اثنــن وتجتمــع
املخصصــة للجــان حيــث تجتمــع اللجــان
نظــرا لعــدم توفّــر القاعــات املناســبة
ّ
ّ
اللّجــان القــا ّرة التســع كل يــوم أربعــاء خميــس وجمعــة يف فضــاء ال يحتــوي ســوى عــى  4قاعــات اجتــاع ،تـ ّم العمــل عــى
املخصــص للعمــل النيــايب باســتغالل مجلــس املستشــارين الســابق كمبنــى فرعــي ملجلــس نــواب
إيجــاد حـ ّـل لضيــق الفضــاء
ّ
الشــعب يف بعــض اجتامعــات اللّجــان .وت ـ ّم تقســيم قاعــة لتوفــر فضــاء عمــل للكتلــة الجديــدة كتلــة الح ـ ّرة.
ولكــن بصفــة عا ّمــة مل نالحــظ أي توســيع أو إضافــة عــى مســتوى قاعــات االجتامعــات ومكاتــب الكتــل ومكاتــب الن ـ ّواب
ورؤســاء اللّجــان.

“تكويــن النــواب واإلطارات والمستشــارين وفــق أهداف محددة”
ال وجــود ملعطيــات عــن عــدد الــدورات التكوين ّيــة لفائــدة النــواب واإلطــارات واملستشــارين وال عــن برامــج هــذه الــدورات.
ويف هــذا اإلطــار تق ّدمــت منظّمــة البوصلــة مبطلــب القيــام بــدورات تكوينيــة ملكتــب املجلــس بتاريــخ  25أوت  92016قصــد
اقــراح دورة تكوينيــة للنــواب يف مــا ّدة اإلصالحــات الترشيعيــة املتعلّقــة بقطاعــات الطاقــة واملاليــة العموميــة والسياســات
10
االقتصاديــة واألمــن والالمركزيــة و ُجو ِبــه هــذا الطلــب بالرفــض “باعتبــار أ ّن النشــاط مل ينظّمــه املجلــس”.
ّ
الدستورية
اســتكمال إرســاء المؤسســات
ّ
للجمهوريــة الثانيــة”

يع ـ ّد هــذا التع ّهــد لـ”اســتكامل تركيــز املؤسســات الدســتوريّة للجمهوريّــة الثانيــة” مــن أولويّــات الــدورة العاديّــة الثانيــة.
ويجــدر الذّكــر أنــه متّــت املصادقــة عــى قانونــن ذ َو ْي أولويّــة وهــا قانــون املجلــس األعــى للقضــاء وقانــون املحكمــة
الدســتوريّة.
لكــن مل يت ـ ّم تقديــم مبــادرات ترشيع ّيــة متعلّقــة ببق ّيــة الهيئــات الدســتوريّة املســتقلّة ،الخطــوة الوحيــدة يف هــذا املجــال
هــي تع ّهــد لجنــة الحقــوق والحريــات مبــروع قانــون أســايس عــدد  46/2016يتعلــق بهيئــة حقــوق اإلنســان.

9
10
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ملحق :طلب تنظيم دورات تدريبية ألعضاء مجلس نواب الشعب يف  26أوت 2016
ملحق :إجابة مدير الديوان حول طلب منظّمة البوصلة لتنظيم دورات تكوينية للنواب يف  1سبتمرب 2016

املؤسســات الدســتوريّة ،إال أن مثــل هــذه الوعــود ال تتــاىش
ورغــم وعــود رئيــس مجلــس نـ ّواب الشــعب باســتكامل إرســاء ّ
ودور املجلــس الــذي يقتــر عــى املصادقــة عــى القوانــن املتعلّقــة مبثــل هــذه الهيئــات مــع املشــاركة يف انتخــاب أعضائهــا.

ّ
الهامة”
النظــر فــي جملة مــن “المشــاريع
أعلــن رئيــس مجلــس الن ـ ّواب عــى قامئــة مــن مشــاريع القوانــن ذات األولويّــة التــي يعــزم املجلــس املصادقــة عليهــا .ومــا
يحســب للمجلــس أنــه التــزم بهــذا الوعــد مــن خــال املصادقــة عــى املشــاريع الخمســة املعلــن عليهــا واملبيّنــة بالجــدول
أســفله.
المصادقــة فــي الجلســة
العامــة الــدورة الثانيــة

الهامة
قائمــة المشــاريع
ّ

عمــل اللجان

ـتورية
مشــروع قانــون المحكمــة الدسـ ّ

الدورة األولى

أكتوبــر 2015

الدورة األولى

أكتوبــر 2015

الــدورة األولــى  +الــدورة
ا لثا نيــة

جويليــة 2016

مشــروع قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص
مشــروع قانــون منع االتجار باألشــخاص
مشــروع قانــون وثائق وجوازات الســفر
قانــون
مشــروع
ا لد و لــة 2 0 1 6

الماليــة
ّ

وميزانيــة
ّ

الدورة األولى
الــدورة الثانية

 10نوفمبــر 2015
 10ديســمبر 2015

ّ
البلدية
األولويــة لقانــون االنتخابــات

“ســيولي المجلــس مشــاريع القوانيــن المتعلقــة باالنتخابــات البلديــة القادمــة األهميــة التــي تســتحقها
ّ
للمحليــات لتكريــس مبــادئ الالمركزيــة ”11
فــي إطــار األدوار الجديــدة الموكولــة
ّ
محمــد الناصر فــي  20أكتوبر 2015

جلسة عامة صباحية بتاريخ  20أكتوبر :2015
11
https://www.youtube.com/watch?v=5-CSWhumhuA
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تــ ّم إحالــة القانــون املتعلــق باالنتخابــات البلديّــة عــى لجنــة النظــام الداخــي يف  11جانفــي  2016وقــد أنهــت اللجنــة
أشــغالها بعــد مــرور  5أشــهر باملصادقــة عــى مــروع القانــون .قامــت اللجنــة بإحالــة هــذا املــروع عــى الجلســة العا ّمــة
يف  1جــوان .2016
خــال هــذه الــدورة الربملان ّيــة ،مل يت ـ ّم املصادقــة عــى هــذا القانــون وتعطّــل النقــاش داخــل الجلســة العا ّمــة ليفــي إىل
عجــز يف مواصلــة النظــر فيــه .إذ طالــب جملــة مــن النــواب مــن كتــل مختلفــة خــال الجلســة العا ّمــة مــن رئيــس الحكومــة
(الســيد الحبيــب الصيــد) التع ّهــد بحـ ّـل النيابــات الخصوص ّيــة ملواصلــة النقــاش حــول هــذا القانــون 12وطلبــوا مــن وزيــر
املخصصــة ملناقشــة هــذا املــروع
الشــؤون املحليــة الس ـ ّيد يوســف الشّ ــاهد ،اإلعــان عــن هــذا التع ّهــد يف الجلســة العا ّمــة
ّ
حتّــى وإن كانــت هــذه املســألة مــن اختصاصــات رئاســة الحكومــة.
املؤسســات املحليّة.
وقــد ّ
علل النواب هذا الطلب بأنّه سيســمح بتحييد ّ
أخــذت وزارة الشــؤون املحليّــة مقــرح النــواب بعــن االعتبــار يف  15جــوان  2016حيــث أدرجــت خــال الجلســة العامــة
مقــرح تعديــل يف مــروع قانــون املتعلــق بتنقيــح و إمتــام قانــون االنتخابــات واالســتفتاء مــن خــال الفصــل  175مك ـ ّرر
الــذّي ينــص عــى أنّــه“ :يتــم االنتهــاء مــن تعويــض تركيبــة النيابــات الخصوصيــة بالبلديــات التــي ال يرتأســها معتمــد يف
أجــل أقصــاه مثانيــة أشــهر مــن التاريــخ املح ـ ّدد إلجــراء االنتخابــات البلديــة“ .لكــن بقيــت عديــد النقــاط الخالفيّــة التــي
مل يتــم حســمها لعـ ّـل مــن أبرزهــا تصويــت األمنيــن و نســبة العتبــة االنتخابيّــة .و قــد اختتمــت الــدورة العاديّــة الثانيــة
دون املصادقــة عــى القانــون االنتخابــات البلديّــة مــا دفــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات للترصيــح بتأخــر موعــد
االنتخابــات البلديّــة و عجزهــم عــى الوفــاء بالرزنامــة املق ّدمــة للمجلــس.

“تعزيــز دور اللجــان الخاصــة لمتابعــة العمــل الحكومي”
رصح مح ّمــد النــارص بــرورة تعزيــز دور اللجــان الخاصــة مــن خــال تكثيــف الزيــارات امليدانيــة إىل عــدد مــن الجهــات
ّ
ومعاينــة مختلــف املشــاريع التنمويــة واالســتامع إىل مشــاغل املواطنــن .و بالرجــوع إىل تقاريــر هــذه اللجــان ت ـ ّم إحصــاء
عــدد الزيــارات امليدان ّيــة التــي ارتفــع عددهــا إىل  20زيــارة .مــع العلــم أنّــه يت ـ ّم نــر معلومــات حــول هــذه الزيــارات
ومجاالتهــا يف التقريــر الســنوي للجــان .ويجــدر الذكــر أن لجنــة شــهداء الثــورة وجرحاهــا وتنفيــذ قانــون العفــو العــام
والعدالــة االنتقاليــة مل تنــر تقريرهــا الســنوي فلــم نتم ّكــن مــن إحصــاء عــدد زياراتهــا امليدان ّيــة.

تفاصيل النقاش حول هذه املسألة يف جلسة عامة بتاريخ  02جوان :2016
12
http://majles.marsad.tn/2014/chroniques/57502202cf441204a8190be9
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ّ
الميدانيــة للجــان الخاصــة خالل الــدورة العاديــة الثانية
الزيــارات

كــا الحظــت البوصلــة ارتفــاع عــدد اجتامعــات اللجــان الخاصــة مــن  74إجتــاع خــال الــدورة األوىل إىل  99يف الــدورة
الثانيــة  .و تعتــر هــذه املــؤرشات ايجاب ّيــة مــن حيــث نســق عمــل هــذه اللجــان و لكــن ال تعــر وحدهــا عــن الــدور الرقــايب
لهــذه اللجــان يف متابعــة العمــل الحكومــي الــذي ســيتم التعــرض إليــه يف البــاب الثالــث املتعلّــق بــاألداء الرقــايب الرقابــة
البعديــة داخــل اللجــان :اللجــان الخاصــة.

ّ
التنموية فــي مختلــف الجهات”
“حســن توظيــف أســبوع الجهــات لدعــم المســيرة
اقرتح رئيس مجلس نواب الشــعب جملة من اآلليات لتفعيل دور أســبوع الجهات يف مامرســة الوظيفة الرقابية:

هه

تخصيــص مخاطــب للنائــب عــل مســتوى دواويــن الــوزارات والواليــات :مل يت ـ ّم االكتفــاء بتخصيــص مخاطــب للنائــب
بــل ت ـ ّم بعــث خطــة وزيــر مكلــف بالعالقــات مــع مجلــس نــواب الشــعب يف حكومتــي الحبيــب الصيــد ويوســف
الشــاهد.
تكويــن ملفــات قطاعيــة عــى مســتوى املجلــس ومــن ثـ ّم متابعتهــا مــع املصالــح املعنيــة والســهر عــى إيجــاد الحلــول
ملشــاغل املواطنــن :يف ظــل غيــاب نــر تقاريــر عــى نشــاط النــواب خــال أســبوع الجهــات ال ميكننــا إدراك مــدى
تفعيــل هــذه اآلليــة يف تجميــع املقرتحــات الالزمــة لدعــم التنميــة داخــل الجهــات و الحلــول التــي تــم إيجادهــا
ملعالجــة مختلــف املســائل املتعلقــة بــكل ملــف قطاعــي .و تنــدرج آليــة “أســبوع الجهات”ضمــن البــاب الرابــع
13
املتعلــق بالــدور التمثيــي للمجلــس.

هه

«تفعيــل العمــل الديبلوماســي»
أعلــن محمــد النــارص عــن تكويــن مجلــس نــواب الشــعب لـــ 22مجموعــة صداقــة وأخــوة لدعــم حضــور تونــس يف املحافــل
ظــل غيــاب املعلومــات الالزمــة عــن الــدور التمثيــي للمجلــس ال ميكننــا
الدول ّيــة ويف الهيئــات واملنظــات الربملانيــة .يف ّ
تقييــم مــدى تحســن وتطويــر العمــل الديبلومــايس (البــاب الرابــع).
13
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ّ
الجمهوريــة الثانية”
“العمــل علــى مالئمــة القوانيــن لدســتور
أعلــن محمــد النــارص عــن عزمــه عــى مالمئــة النصــوص القانونيّــة للدســتور .تق ّدمــت منظمــة البوصلــة يف هــذا الصــدد بنــر
تقريــر حــول التطبيــق الترشيعــي للدســتور بتاريــخ  10فيفــري  201614عاينــت فيــه مــدى تق ـ ّدم تطبيــق النــص الدســتوري.
وقــد شــهد تنزيــل الدســتور خــال هــذه الــدورة الربملانيّــة تطــ ّورا ملحــوظ مــن خــال املصادقــة عــى عديــد القوانــن
حــق النفــاذ إىل املعلومــة وقانــون املحكمــة الدســتورية وقانــون املجلــس األعــى
الجوهريّــة ّ
لعــل مــن أه ّمهــا :قانــون ّ
للقضــاء وقانــون تنقيــح مجلّــة اإلجــراءات الجزائيــة.

“تنقيــح النظــام الداخلي”
مل يتــم تنقيــح النظــام الداخــي رغــم إدراجــه يف جــدول أعــال الــدورة االســتثنائية .إذ تع ّهــدت بــه لجنــة النظــام الداخــي
والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة ومل يتــ ّم املصادقــة عليــه نظــرا لتد ّخــل “لجنــة التوافقــات” يف عمــل
مــا أثــار
اللجنــة مبحاولــة االكتفــاء مبناقشــة خمســة نقــاط توافق ّيــة بــدال عــن مناقشــة كل املقرتحــات والتعديــاتّ ،15
اســتنكار منظّمــة البوصلــة يف بيــان لهــا صــادر يف  6ســبتمرب  2016عـ ّـرت فيــه عــن رفضهــا اللجــوء إىل آليــات غــر موجــودة
بالنظــام الداخــي ملناقشــة مــروع تعديلــه .وميكــن اإلطّــاع عــى دور “لجنــة التوافقــات” يف مســار تنقيــح النظــام الداخــي
ضمــن البــاب الســادس.

“الحــرص علــى أن تدور أشــغال المجلس فــي كنف الشـ ّ
ـفافية”
بالرجــوع إىل البــاب الســابع مــن التقريــر ميكــن اإلطّــاع عــن تقييمنــا لشــفافيّة اللجــان الربملانيّــة مــن خــال رضورة نــر
املخصصــة لذلــك.
محــارض الجلســات وقامئــات الحضــور يف اآلجــال
ّ

“ترســيخ ّ
الديمقراطيــة التشـ ّ
ّ
ـاركية”
مقو مــات
تع ّهــد الســيد مح ّمــد النــارص بالعمــل عــى مزيــد االنفتــاح عــى املجتمــع املــدين و ذلــك مــن خــال تكثيــف اإلســتامعات
ملقرتحــات املجتمــع املــدين يف اللجــان و تنظيــم لقــاءات وموائــد مســتديرة بالتعــاون مــع هيــاكل ومنظّــات املجتمــع املــدين.

مزيــد تحســين ظروف عمــل االعالميين
تع ّهــد مبزيــد تحســن ظــروف عمــل اإلعالميــن ،إذ تــم إحــداث مركــز إعالمــي مجهــز بــكل وســائل العمــل الرضوريّــة
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املت ّحــدة للتنميــة ( )PNUDلتيســر تغطيــة أشــغال املجلــس.
ويف األخــر ،إىل جانــب الوعــود املعلــن عنهــا مــن قبــل مح ّمــد النــارص التــي ميكــن متابعــة مــدى تطبيقهــا أو تفعيلهــا،
عـ ّـر رئيــس املجلــس عــن جملــة مــن التعه ـ ّدات التاليــة التــي يصعــب تتّبعهــا مــن ناحيــة أو ليســت موكولــة للمجلــس مــن
ناحيــة أخــرى:

هه
هه

املؤسســة الربملان ّية
مزيد هيكلة ّ
توفري وســائل البحث والعمل

تقرير البوصلة سنتني بعد الدستور  :أين نحن من تفعيله ؟  10فيفري http://www.albawsala.com/ar/pub/56bb270e12bdaa423c26e2d3 :2016
14
نشريّة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية بتاريخ  20سبتمبر :2016
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هه
هه
هه
هه

تطوير اإلدارة الربملان ّية
دعم آليات التنســيق بني السلطات
العمــل عــى تطوير الخطاب بالنســبة النائب واالرتقاء به النتظارات الشــعب التونيس
بعث األمل يف الشــباب عــن طريق برامج عمل ّية

وقــد عقــد املجلــس يف الــدورة الثانيــة مــن امل ـ ّدة النياب ّيــة األوىل إىل جانــب هــذه الجلســة االفتتاحيــة النظــر يف  3مشــاريع
قوانــن أساسـ ّية .16وتلــت أعــال الجلســة العا ّمــة أشــغال اللجــان الربملان ّيــة التــي عقــدت  23اجتــاع خــال الفــرة املمتّــدة
مــن  20أكتوبــر إىل  4نوفمــر  .2015ونظّمــت هذه اللجان  8اســتامعات خالل هذه الفرتة موزعة كاآليت:

هه

لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة  :ثــاث جلســات اســتامع حــول مقــرح
القانــون األســايس املتعلّــق باســتقاللية مجلــس نــواب الشــعب،
لجنــة الترشيــع العــام :جلســة اســتامع إىل خــراء يف القانــون الدســتوري والقانــون الــدويل العــام يف خصــوص القانــون
املتعلــق باملحكمــة الدســتورية،
لجنــة املاليــة والتخطيــط والتنميــة :جلســتان اســتامع إىل وزيــر املاليــة و لوزيــر التنميــة واالســتثامر والتعــاون الــدويل
حــول مــروع قانــون املاليــة لســنة ،2016
اللجنــة االنتخابيــة :جلســة اســتامع إىل ممثلــن عــن املجتمــع املــدين بخصــوص انتخــاب أعضــاء الهيئــة الوطنيــة
للوقايــة مــن التعذيــب،

هه

هه
هه

لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح :جلســة اســتامع إىل وزيــر الشــؤون االجتامعيــة واملــدراء العا ّمــن
التابعــن للــوزارة يف خصــوص القانــون املنقــح لقانــون نظــام جرايــة التقاعــد.

القســم الثانــي :المجلــس رهينة الخالفات السياســية (مــن نوفمبر 2015
إلى مارس )2016
كان للخالفــات السياســية والحزبيــة باألســاس تأثــرا واضحــا عــى نســق أشــغال مجلــس نــواب الشــعب خــال الفــرة املمتـ ّدة
بــن نوفمــر  2015و مــارس  .2016متثّلــت هــذه الخالفــات السياســية يف األزمــة التــي شــهدها الحــزب ذو األغلبيــة داخــل
الربملــان ،حــزب نــداء تونــس.
بــوادر هــذه األزمــة كانــت مــع إعــان  31نائــب يف كتلــة نــداء تونــس عــن اســتقالتهم إثــر إلغــاء اجتــاع املكتــب التنفيــذي
بالحاممــات الــذي كان مقــررا انعقــاده يــوم  01نوفمــر  .2015هــذا اإلعــان األول الــذي تــ ّم يف إطــار نــدوة صحفيــة
انعقــدت يــوم  04نوفمــر  2015يف مجلــس نــواب الشــعب رافقتــه الحقــا موجــة هامــة مــن االســتقاالت انعكســت بشــكل
ســلبي عــى مســتوى ســر أشــغال املجلــس رغــم أن رئاســة املجلــس مل تكــن قــد أعلنــت عنهــا بعــد بشــكل رســمي.
رصدنــا هــذا الرتاجــع عــى مســتوى نســب الحضــور داخــل اللجــان القــارة حيــث بلــغ مثــا يف شــهر نوفمــر  %61و يف شــهر
مــروع قانــون أســايس عــدد  2015/35يتعلــق باملوافقــة عــى بروتوكــول االتفــاق االوروريب املتوســطي املؤســس لرشاكــة بــن الجمهوريــة التونســية مــن جهــة ،واملجموعــة
16
األوروبيــة ودولهــا االعضــاء مــن جهــة اخــرى ،حــول اتفــاق إطــاري بــن الجمهوريــة التونســية واالتحــاد االورويب بخصــوص املبــادئ العامــة ملشــاركة الجمهوريــة التونســية يف برامــج االتحــاد
مــروع قانــون أســايس عــدد  2015/36يتعلــق باملوافقــة عــى اتفاقيــة روتــردام املتعلقــة بتطبيــق اجـراء املوافقــة املســبقة عــن علــم عــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة
يف التجــارة الدوليــة
مــروع قانــون أســايس عــدد  2015/31يتعلــق باالتفــاق االطــاري للتعــاون التجــاري واالقتصــادي املــرم بــن حكومــة الجمهوريــة التونســية ومجموعــة الســوق املشــركة ألمريــكا الجنوبيــة
(املركوســور)
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ديســمرب  .%51كــا يتأكــد الرتاجــع مــن خــال إجــايل عــدد االجتامعــات التــي عقدتهــا اللجــان إذ بلغــت اجتامعــات اللجــان
القــارة  49يف نوفمــر و 13اجتــاع يف ديســمرب.
هــذه النســب مل تختلــف بشــكل كبــر أيضــا عــن نســب املشــاركة يف التصويــت خــال الجلســات العامــة ،يف الفــرة املذكــورة
يف الفقــرة الســابقة ،حيــث بلغــت  % 56خــال  24جلســة .وهــي نســبة ضعيفــة جـ ّدا مقارنــة بباقــي الــدورة الربملانيــة.
يف املقابــل ،رغــم تصاعــد الخالفــات السياســية داخــل كتلــة نــداء تونــس ،فــإن ذلــك مل يحــل دون املصادقــة عــى مشــاريع
قوانــن هامــة خــال الفــرة املمت ـ ّدة بــن نوفمــر  2015وجانفــي .2016
متّــت املصادقــة يف هــذا اإلطــار ،عــى مــروع قانــون عــدد  69/2012املتعلّــق بعقــود الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص
بتاريــخ  13نوفمــر 2015بنســبة حضــور بلغــت  % 83ونســبة مشــاركة يف التصويــت بلغــت ( .% 47لإلطــاع عــى تفاصيــل
املرشوع)
كــا صــادق املجلــس بتاريــخ  20نوفمــر  2015عــى مــروع القانــون األســايس عــدد  48/2015املتعلــق باملحكمــة الدســتورية
بنســبة حضــور بلغــت  % 79ونســبة مشــاركة يف التصويــت بلغــت ( .58%لإلطــاع عــى تفاصيــل املــروع
اختتمــت املرحلــة ،املذكــورة ســابقا باملصادقــة يف اآلجــال القانونيــة ،عــى مــروع قانــون املاليــة لســنة  2016بتاريــخ 10
ديســمرب  2015وتســجيل نســبة ضعيفــة عــى مســتوى املشــاركة يف التصويــت بلغــت  56%مــع تســجيل نســبة حضــور
بلغــت  . 82%ميكــن اإلطــاع عــى تفاصيــل هــذا املــروع.
تواصــل النســق املضطــرب لعمــل املجلــس بشــكل متزايــد مــع البدايــة الفعليــة ألزمــة نــداء تونــس وذلــك بإعــان املجلــس
عــن االســتقاالت داخــل الكتلــة .واســتقال النــواب مــن كتلــة نــداء تونــس يف  08جانفــي  2016وت ـ ّم عــى إثــر ذلــك إيــداع
ملـ ّـف تكويــن كتلــة جديــدة صلــب مجلــس النـ ّواب تضـ ّم  22نائبــا مســتقيال مــن كتلــة نــداء تونــس أطلقــت عليهــا تســمية
«الكتلــة الحــرة» بتاريــخ  19جانفــي  .2016وض ّمــن ال ّنــواب املســتقلّون وثيقــة رســم ّية الســتقالتهم مــن الحــزب يف هــذا
امللـ ّـف وفــق مــا يقتضيــه الفصــل  34مــن ال ّنظــام الداخــي الّــذي مينــع أن يكــون ال ّنائــب عضــوا يف كتلتــن نياب ّيتــن يف الوقــت
17
ذاته.
وأثــار تكويــن الكتلــة جــدال يف اجتــاع مكتــب املجلــس عــى مســتوى تركيبــة الكتــل وترتيبهــا عدديــا ومتثيلهــا داخــل
اللّجــان .وقــد خـ ّـر املجلــس اإلبقــاء عــى تركيبــة اللّجــان عــى مــا هــي عليــه ومل يت ـ ّم إعــادة تكوينهــا مــن جديــد حتّــى ال
تتعطّــل مناقشــة مشــاريع القوانــن داخــل اللّجــان .وبــات مــن الواضــح أنّــه ت ـ ّم ترحيــل أزمــة الحــزب إىل مجلــس ن ـ ّواب
الشــعب.
كــا أفــرز إحــداث هــذه الكتلــة جــدال بــن مؤيّديــن لهــا ومعرتضــن عــى إحداثهــا .وذكــر عبــادة الــكايف عــن الكتلــة الحــرة
يف ترصيــح عالمــي أ ّن مكتــب املجلــس صــادق عــى تكويــن كتلــة الح ـ ّرة مـ ّـا مينحهــا وجــودا قانون ّيــا رغــم معارضــة رئيــس
كتلــة نــداء تونــس مح ّمــد الفاضــل بــن عمــران -وفــق ترصيــح عبــادة الــكايف -الّــذي يــرى أ ّن املجلــس يحتــاج إىل رأي
املحكمــة اإلداريــة يف قبــول الكتلــة أو مــن عدمــه ، .يف حــن اعتــر عبــادة الــكايف أ ّن األمــر يتعلّــق بحــزب ومنخرطيــه وت ـ ّم
حســم الخــاف بطريقــة عاديّــة.18
17
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الفصل  34من النظام الداخيل وال يجوز لنفس الحزب أو االئتالف أن يكون له أكرث من كتلة نيابية واحدة.
مقال صادر بجريدة الصباح نيوز بتاريخ  20جانفي  .2016تم االطالع عىل املقال بتاريخ  06أكتوبر  .2016الرابط:

وتـ ّم اإلعــان خــال جلســة عا ّمــة ُعقــدت بتاريــخ  26جانفــي  2016عــن تكويــن هــذه الكتلــة وتســمية أعضائهــا وهــم عــى
التّــوايل:
•عبد الرؤوف الرشيف رئيســا،

•وليد الجالد عضوا،

•الصحبــي بن فرج عضوا،

•نادية زنقر عضوا،

•هاجــر العرويس نائب رئيس،
•عبادة الكايف عضوا،

•مصطفــى بن أحمد عضوا،

•ســهيل العلويني عضوا،

•رابحة بن حســن عضوا،

•خولة بن عائشــة عضوا،

•صالح الربقاوي عضوا،

•املنــذر الحاج عيل عضوا،

•مح ّمــد النارص جبرية عضوا،

•مريم بوجبل عضوا،

•سامح بوحوال عضوا،

•هدى سليّم عضوا،

•مح ّمد الراشــدي بوق ّرة عضوا،

•عبــد الرؤوف املاي عضوا،
•مح ّمــد نجيب ترجامن عضوا،
•ليىل الز ّحاف عضوا،

•فاطمة مس ّدي عضوا.

وس ـ ّجل تغيــر عــى مســتوى الرتتيــب العــددي للكتــل وتركيبتهــا لتصبــح كتلــة حركــة النهضــة األوىل بـــ 68نائبــا ،تليهــا كتلــة
ُ
نــداء تونــس بـــ 64نائبــا بعــد اســتقالة  22نائبــا منهــا لتصبــح الكتلــة الحــرة الثالثــة مــن حيــث العــدد الرتبــي وهــو مــا
يقتــي إعــادة تركيــز اللجــان وفــق قاعــدة التمثيــل النســبي املنصــوص عليهــا يف النظــام الداخــي.
غــر أن هــذا التغيــر مل يحصــل عــى مســتوى مكاتــب اللجــان ومل يتــ ّم اإلعــان عــن أي تغيــر خــال الجلســات العا ّمــة
ـص عــى إعــادة
املنعقــدة خــال الفــرة املمت ـ ّدة مــن نوفمــر إىل جانفــي مــع العلــم أ ّن النظــام الداخــي يف فصلــه  47ينـ ّ
تشــكيل مكاتــب اللجــان ومكتــب املجلــس باســتثناء رئيــس املجلــس ونائبيــه يف مفتتــح كل دورة نيابيــة .ومــن خــال رصدنــا
وخاصــة مــن خــال نــر محارضهــا الحظنــا تأخــرا كبــرا يف نرشهــا .حيــث أن تواتــر الحديــث عــن
لتنظيــم أعــال اللجــان
ّ
تجســد ذلــك مــن خــال عــدم نــر العديــد مــن اللجــان
االســتقاالت جعــل مــن مصــر عمــل مكاتبهــا غــر واضــح وقــد ّ
لتقاريرهــا وذلــك ألنهــا تقتــي إمضــاء رئيــس اللجنــة ومقررهــا.
وهــو مــا يبيّنــه هــذا الرســم التــي رصدنــا مــن خاللهــا أيــام التأخــر يف نــر محــارض الجلســات التــي يجــب أن ت ًنــر يف
أجــل شــهر مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة:

رســم بيانــي  : 2مجمــوع أيــام التأخير في
نشــر محاضر اللجان حســب األشــهر

http://www.assabahnews.tn/article/117151/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D
8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
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وعــاوة عــى األزمــة الداخليــة التــي عرفهــا املجلــس بعــد انقســام نــداء تونــس ،فقــد شــهدت البــاد يف تلــك الفــرة تحـ ّركات
اجتامع ّيــة بــدأت بواليــة القرصيــن وطالــت مناطــق أخــرى عقــد مجلــس نــواب الشــعب عــى إثرهــا جلســة حــوار مــع
أعضــاء الحكومــة يومــي  27و 28جانفــي 2016.
أ ّمــا عــن مشــاريع القوانــن التــي متّــت مناقشــتها خــال شــهر جانفــي وخــال أزمــة نــداء تونــس فقــد بلــغ عددهــا  4مشــاريع،
وهــي متعلّقــة بالبيئــة والتهيئــة الرتابيــة والفالحــة والصيــد البحــري .وخــال شــهر فيفــري ارتفــع عــدد مشــاريع القوانــن
التــي تــ ّم التصويــت عليهــا مــع بدايــة تركيــز الكتــل ليبلــغ عددهــا  12مــروع قانــون وهــي متعلقــة بالتكنولوجيــات
الحديثــة والفالحــة واتفاقيــات قــروض وغــر ذلــك.
شــهدت عــدد ســاعات العمــل يف الجلســات العا ّمــة ذروتهــا يف شــهر ديســمرب  2015بتســجيل  89ســاعة عمــل ،يف حــن سـ ّجل
شــهر فيفــري  2016أدىن عــدد بـــ 23ســاعة فقــط .أ ّمــا عــدد الجلســات العا ّمــة فقــد بلــغ  14جلســة يف شــهر نوفمــر وتراجــع
خــال فيفــري ليبلــغ  4جلســات فقــط.

رســم بيانــي  : 3عــدد الجلســات العامة وعدد
ســاعات العمل فيها حســب األشــهر

وبالنظــر إلــى عــدد اجتماعــات اللجــان القــارة خــال نفــس الفتــرة نالحــظ تباطــؤا فــي نســق المجلــس ويتضّ ــح ذلــك أيضــا
مــن خــال عــدد ســاعات العمــل فــي نفــس اللجــان.
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رســم بيانــي  4 :عــدد جلســات اللجان القارة
وعدد ســاعات العمل فيها حســب األشــهر

مــن خــال هــذه اإلحصائيــات نســتنتج عمــق التأثــر الناتــج عــن الخالفــات السياســية يف مردوديّــة األداء الترشيعــي( .البــاب
الثــاين – القســم الرابــع)

القســم الثالــث :إعــادة تشــكيل هياكل المجلــس (من مارس  2015إلى
جويلية )2016
خــال شــهر مــارس عــرف املجلــس نوعــا مــن االســتقرار ،رغــم الوضــع األمنــي املســتنفر ،إثــر مواجهــات بــن قــردان يف 07
مــارس  ،2016حيــث صــادق عــى  14مــروع قانــون مــن أه ّمهــا مــروع قانــون عــدد  55/2014املتعلّــق بحـ ّـق ال ّنفــاذ إىل
املعلومــة الّــذي حرصــت البوصلــة مــع مجموعــة مــن مك ّونــات املجتمــع املــدين عــى املصادقــة عليــه .أ ّمــا القوانــن األخــرى
التفيــه وال ّرياضــة
املصــادق عليهــا فقــد شــملت عديــد املجــاالت منهــا التنظيــم العــا ّم لــإدارة ،القوانــن املدنيــة والجزائ ّيــةّ ،
وغــر ذلــك.
وقــد بــدأ املجلــس يســتعيد بعضــا مــن نســقه العــادي خــال هــذا الشّ ــهر بتســجيل نســبة حضــور يف اجتامعــات اللّجــان
القــا ّرة بلغــت  66%و 84%بال ّنســبة إىل الحضــور يف الجلســات العا ّمــة كــا هــو مبـ ّـن بال ّرســم التّــايل:
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رســم بيانــي ّ : 5
معد ل نســب الحضور فــي اللجان
ّ
القارة والجلســات العامة حســب األشــهر

وقــد تراجعــت نســبة التّصويــت يف الجلســة العا ّمــة بشــكل ملحــوظ يف شــهري أفريــل ومــاي كــا هــو مبـ ّـن بال ّرســم أدنــاه
مــا يعنــي أ ّن نســبة الحضــور وإن كانــت مرتفعــة فهــي ال تعنــي
مقارنــة بالفــرة املمتــ ّدة بــن مــارس وجويليــة ّ .2016
ـرورة املشــاركة يف التّصويــت عــى مشــاريع القوانــن املعروضــة عــى أنظــار ال ّنــواب.
بالـ ّ

رســم بيانــي ّ : 6
معد ل نســب الحضور والمشــاركة
فــي التصويت
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وقــد صــادق املجلــس خــال الفــرة املمت ـ ّدة مــن أفريــل إىل جويليــة  2016عــى  38مــروع قانــون شــملت ع ـ ّدة مجــاالت
كقانــون النظــام األســايس للبنــك املركــزي التونــي ،قانــون البنــوك واملؤسســات املال ّيــة ،قانــون تســوية االســتغالل غــر
ـاص ،قانــون اإلجــراءات الجامعيــة وقانــون منــع االتجــار باألشــخاص
القانــوين للمقاطــع الرخاميــة التابعــة مللــك الدولــة الخـ ّ
ومكافحتــه.
أ ّمــا فيــا يتعلّــق برتكيــز مكاتــب اللّجــان فقــد شــهدت تغـ ّـرا عــى مســتوى تركيبتهــا بعــد اإلعــان عــن تكويــن كتلــة الحـ ّرة
وتغـ ّـر موازيــن القــوى لصالحهــا لتصبــح يف املرتبــة الثّالثــة عدديّــا وتحـ ّـل محـ ّـل كتلــة االت ّحــاد الوطنــي الحـ ّر .كــا تراجعــت
متثيل ّيــة كتلــة نــداء تونــس الّتــي كانــت األوىل عدديّــا لتصبــح يف املركــز الثّــاين بعــد حركــة ال ّنهضــة.
الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ
الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

جــدول  :1لجنة التشــريع ّ
العام

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
ّ
النهضة
نداء تونس
الجبهة الشعبية

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
النهضة
نداء تونس
الحر
االتّ حاد الوطني ّ

ّ
والحر يــات والعالقات
جــدول : 2لجنــة الحقوق
ّ
الخارجية

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
الجبهة الشعبية (المعارضة)
نداء تونس
ّ
النهضة

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
الحرة
ّ
ّ
النهضة
غير المنتمين (المعارضة)
ّ
النهضة
نداء تونس

ّ
ّ
ّ
الماليــة والتخطيــط والتنمية
جــدول : 3لجنــة

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
الجبهة الشعبية
الحر
االتّ حاد الوطني ّ
نداء تونس
نداء تونس
ّ
النهضة

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
يمقراطية
الد
الكتلة
ّ
االجتماعية ّ
ّ
الحر
االتّ حاد الوطني ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
الشعبية
الجبهة
ّ

ّ
جــدول : 4لجنــة الفالحــة واألمن الغذائــي والتجارة
والخدمــات ذات ّ
الصلة
الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
نداء تونس
ّ
النهضة
يمقراطية
الد
الكتلة
ّ
االجتماعية ّ
ّ

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
الحر
االتّ حاد الوطني ّ
ّ
النهضة
الحرة
ّ
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الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ
الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

ّ
الصناعــة ّ
جــدول : 5لجنــة ّ
والطاقة والثروات
ّ
الط ّ
ّ
بيعيــة والبنيــة األساســية والبيئــة

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
نداء تونس
ّ
النهضة
الحر
االتّ حاد الوطني ّ

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
نداء تونس
ّ
النهضة
الحرة
ّ

ّ
ّ
جــدول : 6لجنة ّ
االجتماعية
الصحــة والشــؤون

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
عبية
الجبهة الش ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
الحر
االتّ حاد الوطني ّ
نداء تونس

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
عبية
الجبهة الش ّ
الحرة
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
الحر
االتّ حاد الوطني ّ

ّ
ّ
والشــؤون ّالث ّ
قافية
:لجنة الشــباب
جــدول ّ 7
والتربيــة والبحــث العلمي

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
الحر
االتّ حاد الوطني ّ
الجبهة ّ
عبية
الش ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
آفاق تونس

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
الحر
االتّ حاد الوطني ّ
الجبهة ّ
عبية
الش ّ
ّ
النهضة
آفاق تونس
يمقراطية
الد
الكتلة
ّ
االجتماعية ّ
ّ

جــدول : 8لجنــة تنظيم اإلدارة وشــؤون القوات
الحاملة ّ
للســاح

الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
الحر
االتحاد الوطني ّ
نداء تونس
ّ
النهضة

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
نداء تونس
ّ
النهضة
الحرة
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس

الخطة
ّ
رئيس
نائب رئيس
مقرر
ّ
مقرر مساعد 1
ّ
مقرر مساعد 2
ّ

العادية الثانية قبل مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
الجبهة ّ
عبية
الش ّ
نداء تونس
ّ
النهضة

العادية ّ
الثانية بعد مارس 2016
الدورة
ّ
ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
الجبهة ّ
عبية
الش ّ
ّ
النهضة
نداء تونس
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جــدول : 9لجنة ّالنظــام ّ
الد اخلــي والحصانة
ّ
ّ
االنتخابيــة
البرلمانيــة والقوانيــن
والقوانيــن

رغــم إعــادة تشــكيل هيــاكل املجلــس ورجوعــه إىل نســقه العــادي باملصادقــة عــى العديــد مــن القوانــن ،فإنّــه مل ينجــح يف
احــرام رزنامــة العمــل التــي كانــت تتض ّمــن املصادقــة عــى مــروع قانــون إصــدار مجلّــة االســتثامر وقانــون تنقيــح قانــون
االنتخابــات واالســتفتاء.

القســم الرابع :ســياق الدورة االســتثنائية (من  06ســبتمبر  2016إلى 30
ســبتمبر )2016
الســبيس بتقديــم مقــرح حــول تكويــن حكومــة وحــدة وطن ّيــة تشــمل مختلــف ألــوان
بادر رئيــس الجمهوريــة الباجــي قائــد ّ
بالصعوبــات االقتصاديّــة ال ّناتجــة عــن عجــز
الطّيــف الســيايس واملنظّــات الوطن ّيــة يــوم الخميــس  2جــوان  .2016وعلّــل موقفــه ّ
الصيــد عــن إيجــاد حلــول للمشــاكل العالقــة .وبعــد مــرور حــوايل ســتة أســابيع عــن هــذه اإلعــان بتاريــخ 13
حكومــة الحبيــب ّ
جويليــة  2016أمــى  12طرفــا بينهــا أحـزاب و بعــض املنظّــات الوطنيــة عــى “خارطــة طريــق” فيهــا أولويّــات عمــل الحكومــة
املرتقبــة وشــارك عديــد األح ـزاب يف املشــاورات الّتــي جــرت بقــر قرطــاج مثــل حــزب املســار الوطنــي الدميقراطــي وحــزب
الصيــد ،باإلضافــة إىل االتحــاد العــا ّم التونــي للشــغل واالتّحــاد التونــي للصناعــة
املبــادرة غــر املمثَّلـ ْـن يف حكومــة الحبيــب ّ
والصناعــات التقليديّــة ،وهــي ســابقة يف تاريــخ الحكومــات املتعاقبــة يف تونــس أن تكــون املنظّــات الوطن ّيــة ممثلّــة يف
والتّجــارة ّ
الحكومــة.
ـص عــى إمكان ّيــة طــرح رئيــس الحكومــة الثقــة أمــام مجلــس نــواب
ـص عليــه الفصــل  98مــن ال ّدســتور الّــذي ينـ ّ
واســتجابة ملــا ينـ ّ
الصيــد إىل مجلــس الن ـ ّواب الشــعب بطلــب تجديــد
الشــعب ملواصلــة الحكومــة نشــاطها ،19تق ـ ّدم رئيــس الحكومــة الحبيــب ّ
الثقــة .وانتظمــت عــى هــذا األســاس جلســة عا ّمــة بتاريــخ  30جويليــة  2016تـ ّم فيهــا التصويــت ضـ ّد منــح الثقــة مــن حكومــة
الصيــد بـــ 118صوتــا 20رغــم أ ّن أغلب ّيــة النـ ّواب خــال النقــاش العــا ّم أَث َنــوا عليــه تح ّملــه مســؤول ّية رئاســة الحكومــة يف
الحبيــب ّ
ظــرف صعــب.
بعــد التصويــت عــى ســحب الثّقــة مــن حكومــة الحبيــب الصيــد دخــل الربملــان يف عطلتــه الســنويّة يف حــن تواصلــت املشــاورات
بــن األط ـراف السياس ـ ّية بخصــوص حكومــة الوحــدة الوطن ّيــة وأهدافهــا .واســتنادا إىل الفصــل  89مــن ال ّدســتور الّــذي يقــي
بالتشــاور بــن رئيــس الجمهوريــة مــع األحـزاب والكتــل الربملان ّيــة لتكليــف الشــخص ّية األقــدر عــى تكويــن الحكومــة ،تـ ّم تعيــن
الصيــد يــوم  5أوت  2016وتكليفــه بتكويــن أعضــاء حكومتــه يف أجــل ال يتجــاوز شــهرا طبــق
يوســف الشّ ــاهد خلفــا للحبيــب ّ
مقتضيــات الفصــل  89مــن الدســتور.
وأعلــن يوســف الشّ ــاهد يــوم  15أوت  2016عــن تركيبــة حكومتــه املتك ّونــة مــن  14عنـرا شــابّا و 8عنــارص نســائيّة .وعرضــت
الحكومــة بعــد ذلــك نفســها عــى التصويــت خــال جلســة عا ّمــة مبجلــس نـ ّواب الشــعب انتظمــت يــوم  26أوت  2016تـ ّم فيهــا
التّصويــت لصالــح منــح الثقــة لحكومــة يوســف الشــاهد بـــ 167صوتــا.
وتـ ّم تعيــن عــدد مــن النـ ّواب يف تركيبــة الحكومــة وتعويضهــم بنــواب آخريــن ينتمــون إىل نفــس القامئــة االنتخابيــة عــى الدائــرة
ـص عــى
ذاتهــا والذيــن وردت أســاؤهم يف الرتتيــب الثــاين مــن القامئــات االنتخابيّــة تناغــا مــع الفصــل  90مــن الدســتور الــذي ينـ ّ
“ ينــع الجمــع بــن عضويّــة الحكومــة وعضويّــة مجلــس نــواب الشــعب .ويضبــط القانــون االنتخــايب كيفيــة سـ ّد الشــغور”.
أنّــه ُ
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الفصل  98من الدستور
نتائج التصويت ملنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد 3 :مع  118 ،ض ّد  27 ،محتفظ
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وقــد ت ـ ّم تعيــن ريــاض املؤ ّخــر مــن كتلــة آفــاق تونــس عــى رأس وزارة البيئــة والشــؤون املحليــة وتعويضــه بهاجــر بــن
الشــيخ أحمــد ،واملهــدي بــن غرب ّيــة عــن التحالــف الدميقراطــي وزيــرا للعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين
وحقــوق اإلنســان وتعويضــه بلميــاء الدريــدي .يف حــن ت ـ ّم تعيــن الســيدة الونيــي عــن حركــة النهضــة يف كتابــة دولــة
لــدى وزيــر التكويــن املهنــي والتشــغيل مكلّــف بالتكويــن املهنــي واملبــادرة الخاصــة وتــم تعويضــا بكرميــة التقّــاز .أ ّمــا
إيــاد الدهــاين عــن الحــزب الجمهــوري فقــد ت ـ ّم تعيينــه وزيــرا لــدى رئيــس الحكومــة مكلّفــا بالعالقــة مــع مجلــس نــواب
الشــعب ،وقــد ت ـ ّم تعويضــه بفاتــن الوســايت.
وقبــل رفــع جلســة منــح الثقــة ليوســف الشــاهد بلحظــات ،أعلــن مح ّمــد ال ّنــارص أ ّن الئحــة ممضــاة مــن أكــر مــن  100مائــة
نائــب ت ـ ّم إيداعهــا لــدى مكتــب املجلــس بهــدف تنظيــم دورة اســتثنائ ّية لل ّنظــر يف عــدد مــن مشــاريع القوانــن املعطّلــة.
واجتمــع مكتــب املجلــس يف األســبوع املــوايل ملنــح الثقــة معلنــا عــن تاريــخ بدايــة الــدورة االســتثنائ ّية املمت ـ ّدة مــن  06إىل
املخصــص
ـي قانــون ســنتع ّرض لهــا بالتفصيــل يف الجــزء
ّ
 30ســبتمرب  .2016وتـ ّم خــال هــذه الـ ّدورة التصويــت عــى مرشو َعـ ْ
للــدورة االســتثنائ ّية مــن هــذا التقريــر( .البــاب الخامــس)
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الباب الثاني
األداء التشــريعي
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ـكل
ميثّــل الــدور الترشيعــي أه ـ ّم دور ملجلــس نــواب الشــعب باعتبــاره الســلطة الترشيعيــة ،إذ رصدنــا املســار الترشيعــي لـ ّ
مشــاريع القوانــن املوكولــة بعهــدة املجلــس خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة .وقــد شــمل هــذا الرصــد مشــاريع القوانــن
املوروثــة مــن الــدورة األوىل واملبــادرات الترشيعيــة الجديــدة مــع بيــان مــدى تقــدم مناقشــتها .كــا تطرقنــا إىل مشــاريع
القوانــن املطعــون فيهــا ومشــاريع القوانــن املصــادق عليهــا ،وللتذكــر فــإن مختلــف هــذه املشــاريع ســيتم عرضهــا يف شــكل
بطاقــات.

القســم ّ
األو ل :مشــاريع القوانيــن الموروثــة من الــدورة البرلمانية األولى
يف إطــار مالحظــة األداء الترشيعــي ملجلــس نــواب الشــعب وجــب الوقــوف أوال عــى مــدى تقــدم املجلــس يف املصادقــة عــى
مشــاريع القوانــن املوروثــة مــن املجلــس الوطنــي التأســييس قبــل التع ـ ّرض إىل عملــه املتعلــق مبشــاريع القوانــن املوروثــة
مــن الــدورة األوىل.
بالنســبة ملشــاريع القوانــن املوروثــة مــن املجلــس الوطنــي التأســييس تعهــدت اللجــان الربملان ّيــة خــال هــذه الفــرة بـــ32
مــروع  ،وقــد اســتكملت العمــل عــى  24مــروع قانــون متّــت املصادقــة عليهــم يف الجلســة العا ّمــة .تعتــر املصادقــة
عــى % 75مــن مشــاريع القوانــن املوروثــة مــن املجلــس الوطنــى التأســييس خطــوة ها ّمــة يف إرســاء املنظومــة القانون ّيــة
الجديــدة و تقدمــا مــن ناحيــة الجهــد املبــذول يف اســتكامل تركــة املرحلــة التأسيس ـ ّية .ونذكــر مــن أهــم القوانــن املوروثــة
مــن املجلــس الوطنــى التأســييس التــي متّــت املصادقــة عليهــا خــال هــذه الــدورة  :القانــون املتعلّــق بعقــود الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام والخــاص  ،تنقيــح و إمتــام بعــض أحــكام مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة  ،القانــون املتعلّــق بالحـ ّـق يف النفــاذ
إىل املعلومــة .تجــدر اإلشــارة إىل أن أغلب ّيــة املشــاريع األخــرى تتمثــل يف املصادقــة عــى اتفاقيــات بــن الجمهوريّــة التونسـ ّية
و دول أو منظــات عامل ّيــة أو إحــداث لتعاون ّيــات لفائــدة أعــوان وزارات مع ّينــة.

هه

مرشوعــي قوانــن الزالت معروضــة للنقاش داخل اللجنة متعلّقــة باملواضيع التالية:

•تنقيــح وإمتــام بعــض أحــكام القانــون عــدد  112لســنة  1983املــؤرخ يف  12ديســمرب  1983املتعلــق بضبــط
النظــام األســايس العــام ألعــوان الدولــة والجامعــات املحليــة واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداري

•تنقيــح املرســوم عــدد  37لســنة  2011املــؤرخ يف  14مــاي  2011واملتعلــق باجــراء ات ظرفيــة ملســاندة الناشــطني
يف قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري ملواصلــة نشــاطهم

هه

 4مشــاريع قوانــن تــم ايداعها لدى اللجنــة و مل يتم النقاش حولهم متعلّقــة باملواضيع التالية:

•املصادقــة عــى امللحــق عــدد  3املنقــح لالتفاقيــة الخاصــة برخصــة البحــث عــن املحروقــات التــي تعــرف
برخصــة “بــرج الخــراء” وملحقــات
•تنقيــح وإمتــام القانون عدد  38لســنة  2002واملتعلق بتنظيم مهنة الخبري املســاحة

•تنظيــم مهنة العدول املنفذين

هه

مرشوعــي قانون تم ســحبهام من قبل جهة املبادرة:

•تنقيــح القانــون التوجيهــي عــدد  80لســنة  2002املــؤرخ يف  23جويليــة  2002املتعلــق بالرتبيــة والتعليــم
املــدريس
•إمتــام املرســوم عــدد  85لســنة  2011املــؤرخ يف  13ســبتمرب  2011املتعلــق بإحــداث صنــدوق الودائــع واألمانــات
وقــد تــم ســحبه خــال الــدورة الربملانيــة االســتثنائية الثانيــة.
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هه

مــروع قانــون ســحبته وزارة البيئــة يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد  34لســنة  2007املــؤرخ يف  4جــوان 2007
واملتعلــق بنوعيــة الهــواء
جــدول  : 10مشــاريع القوانيــن الموروثة من
المجلــس الوطنــي التأسيســي

الحالة

مشاريع القوانين الموروثة من
المجلس الوطني التأسيسي

الموضوع

مشروع قانون عدد 2012/69
يتعلق بعقود الشراكة بين
القطاعين العام و الخاص

نشاط
المؤسسات
العمومية

مشروع قانون عدد 2013/36
يتعلق بغلق ميزانية الدولة
لسنة 2010

الميزانية
والمخططات 8
التّ نموية

وزارة
المالية

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

وزارة
العدل
وحقوق
االنسان
والعدالة
االنتقالية

مشروع قانون عدد 2013/13
يتعلق بتنقيح و إتمام بعض
مصادق أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية
عليه

الجهة
الفصول
المبادرة

50

3

مشروع قانون عدد 2014/02
يتعلق بالمصادقة على اتفاقية
قرض تسهيل التصحيح الهيكلي
للمالية العمومية المبرمة
بتونس في  28نوفمبر 2013
بين البنك المركزي التونسي
لفائدة الدولة و صندوق النقد
العربي

القروض
والتعهدات
ّ
المالية
للدولة
ّ

1

مشروع قانون عدد 2013/57
يتعلق باإلجراءات الجماعية

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

16

اللجنة
المتعهدة
ّ

تاريخ اإليداع

تاريخ
المصادقة

رئاسة
الحكومة

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

2012/10/12

2015/11/13

لجنة المالية
2016/03/08 2013/06/11
والتخطيط
والتنمية

لجنة
التشريع
العام

وزارة
االقتصاد
والمالية

وزارة
العدل

2013/02/01

2016/02/02

لجنة المالية
2016/02/09 2014/01/09
والتخطيط
والتنمية

لجنة
التشريع
العام

2013/10/21

2016/04/16
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مشروع قانون عدد 2013/59
يتعلق بالمصادقة على الملحق
عدد  3المنقح لالتفاقية
الثروات
وملحقاتها الخاصة برخصة البحث
الطبيعية
عن المحروقات التي تعرف
برخصة “مدنين” المتأتى منها
امتياز استغالل “الفرانيق”

1

مشروع قانون عدد 2013/60
يتعلق بالمصادقة على الملحق
عدد  4المنقح لالتفاقية
الثروات
وملحقاتها الخاصة برخصة البحث
الطبيعية
عن المحروقات التي تعرف
برخصة “دوز” المتأتى منها
امتياز استغالل “باقل”

1

وزارة
الصناعة
والطاقة
والمناجم

وزارة
الصناعة
والطاقة
والمناجم

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

2013/11/13

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

2013/11/13

2016/06/23

2016/06/23

مصادق
عليه
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مشروع قانون أساسي
عدد  2013/70يتعلق
بالمصادقة على اتفاق
بين حكومة الجمهورية
التونسية والمؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات بشأن
فتح مكتب للمؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات
بتونس

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

مشروع قانون أساسي عدد
 2013/71يتعلق بالمصادقة
على اتفاق مقر بين حكومة
الجمهورية التونسية والوكالة
الجامعيّ ة للفرنكوفونية لتركيز
معهد الفرنكوفونية لهندسة
المعرفة والتكوين المفتوح
وعن بعد بالبالد التونسية

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

1

1

وزارة
الشؤون
الخارجية

وزارة
الشؤون
الخارجية

لجنة
الحقوق
والحريّ ات
والعالقات
الخارجية

لجنة
الحقوق
والحريّ ات
والعالقات
الخارجية

2013/11/13

2013/11/13

2016/07/27

2016/07/27

مشروع قانون عدد 2014/16
يتعلق بإحداث تعاونية
أعوان وزارة الدفاع الوطني
والمؤسسات العمومية
الخاضعة إلشرافها من غير
العسكريين

التنظيم العام
لإلدارة

مشروع قانون عدد 2014/06
يتعلق بتنقيح القانون عدد 38
لسنة  2009المؤرخ في 30
جوان  2009والمتعلق بالنظام
الوطني للتقييس

الصناعة
والطاقة
والمناجم

8

1

وزارة
الدفاع
الوطني

لجنة تنظيم
اإلدارة
وشؤون
2016/04/05 2014/03/21
القوات
الحاملة
للسالح

وزارة
الصناعة
والطاقة
والمناجم

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

2014/01/15

2016/02/16

مصادق
عليه
مشروع قانون عدد 2014/17
يتعلق بإحداث تعاونيتين
لفائدة األعوان التابعين لوزارة
الداخلية ولوزارة الشؤون
التنظيم العام
8
المحلية وللجماعات المحلية
لإلدارة
والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية الخاضعة
إلشرافها من غير أسالك قوات
األمن الداخلي

وزارة
الداخلية

مشروع قانون اساسي عدد
 2014/19يتعلق بالمصادقة
على انضمام الجمهورية
التونسية الى اتفاقية المعهد
الدولي لتوحيد القانون الخاص
بشأن الممتلكات الثقافية
المسروقة أو المصدرة بطريقة
غير شرعية

رئاسة
الحكومة

الثقافة

1

لجنة تنظيم
اإلدارة
وشؤون
2016/04/05 2014/03/21
القوات
الحاملة
للسالح

لجنة
الشباب
ّ
والشؤون
الثقافية
والتربية
والبحث
العلمي

2014/03/23

2016/03/01
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مشروع قانون أساسي عدد
 2014/20يتعلق بمصادقة
الجمهورية التونسية على
معاهدة مراكش لتيسير النفاذ
إلى المصنفات المنشورة
شؤون ذوي
لفائدة األشخاص المكفوفين أو
اإلعاقة
معاقي البصر أو ذوي إعاقات
أخرى في قراءة المطبوعات،
المعتمدة بتاريخ  27جوان 2013
من قبل المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

1

مشروع قانون أساسي عدد
 2014/23يتعلق بالمصادقة
على معاهدة بيجين بشأن األداء
الثقافة
السمعي البصري ،المعتمدة
بتاريخ  24جوان  2012من قبل
المنظمة العالمية للملكية
الفكرية

1

وزارة
الشؤون
الخارجية

رئاسة
الحكومة

لجنة الصحة
ّ
والشؤون
االجتماعية

لجنة
الشباب
ّ
والشؤون
الثقافية
والتربية
والبحث
العلمي

2014/03/24

2014/04/15

2016/05/24

2016/03/01

مصادق
عليه
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مشروع قانون أساسي عدد
 2014/47يتعلق بالمصادقة
على اتفاقية وثائق هوية
البحارة (مراجعة) االتفاقية
( )185المعتمدة بتاريخ 19
جوان  2003من قبل منظمة
العمل الدولية

التكنولوجيات
الحديثة

مشروع قانون أساسي عدد
 2014/46يتعلق بالمصادقة
على اتفاقية بين الجمهورية
التونسية والمملكة المغربية
حول التعاون القضائي في
المادة الجزائية

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

1

1

وزارة
النقل

وزارة
العدل

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

لجنة
التشريع
العام

2014/06/20

2014/06/20

2016/02/16

2016/03/22

مشروع قانون أساسي عدد
 2014/48يتعلق بالمصادقة
على اتفاقية بين الجمهورية
التونسية والمملكة المغربية
حول التعاون القضائي في
مجال تسليم المجرمين

مشروع قـانون عدد 2014/54
يتعلق بتنقيح وإتمام القانون
عدد  59لسنة  2006المؤرّ خ
في  14أوت  2006المتعلق
بمخالفة تراتيب حفظ الصحة
بالمناطق الراجعة للجماعات
المحلية
مشروع قانون أساسي عدد
مصادق
بالحق في
ّ
 2014/55يتعلق
عليه
النفاذ إلى المعلومة

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

12

الحريات
العامة
وحقوق
اإلنسان

66

الفالحة
مشروع قانون عدد 2014/60
والصيد
يتعلق بإتمام القانون عدد 87
البحري
لسنة  1983المؤرخ في 11
نوفمبر  1983والمتعلق بحماية واألمن
الغذائي
األراضي الفالحية
مشروع قانون أساسي عدد
 2014/70يتعلق بالمصادقة
على اتفاقية العمل البحري
المعتمدة من قبل مؤتمر
العمل الدولي في  23فيفري
2006

مشروع قانون أساسي عدد
 2014/71يتعلق بالمصادقة
على الملحق بشأن تعديل
وإتمام اتفاقية الضمان
االجتماعي بين حكومة
الجمهورية التونسية و حكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
مصادق الشعبية الموقعة بالجزائر في
 29سبتمبر 2004
عليه
مشروع قانون أساسي عدد
 2014/72يتعلق بالمصادقة
على اتفاق بين حكومة
الجمهورية التونسية و المنظمة
األوروبية للبراءات بخصوص
المصادقة على البراءات
األوروبية

1

الرّ عاية
االجتماعية
والصحة
العمومية

1

1

وزارة
العدل

وزارة
الداخلية

رئاسة
الحكومة

وزارة
الفالحة

وزارة
الشؤون
الخارجية

الرّ عاية
االجتماعية
والصحة
العمومية

1

وزارة
الشؤون
الخارجية

التكنولوجيات
الحديثة

1

وزارة
الشؤون
الخارجية

لجنة
التشريع
العام

2014/06/20

لجنة
التشريع
العام

2014/08/11

لجنة
الحقوق
والحريّ ات
والعالقات
الخارجية

2014/08/15

لجنة
الفالحة
واألمن
الغذائي
والتجارة
والخدمات
ذات الصلة

2014/09/08

2016/03/22

2016/03/22

2016/03/11

2016/07/29

لجنة الصحة
ّ
2016/05/24 2014/10/06
والشؤون
االجتماعية

لجنة الصحة
ّ
2016/05/24 2014/10/06
والشؤون
االجتماعية

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

2014/10/22

2016/02/16
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تم
سحبه

مودع

مشروع قانون عدد 2013/75
يتعلق بتنقيح القانون عدد 34
البيئة
لسنة  2007المؤرخ في  4جوان
 2007والمتعلق بنوعية الهواء

1

مشروع قانون عدد 2014/73
يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي
التربية
عدد  80لسنة  2002المؤرخ
والتّ عليم
في  23جويلية  2002المتعلق
بالتربية والتعليم المدرسي

2

مشروع قانون عدد 2014/03
يتعلق بإتمام المرسوم عدد  85نشاط
المؤسسات
لسنة  2011المؤرخ في 13
سبتمبر  2011المتعلق بإحداث العمومية
صندوق الودائع واألمانات

2

مشروع قانون عدد 2013/61
يتعلق بالمصادقة على الملحق
عدد  3المنقح لالتفاقية الخاصة الثروات
الطبيعية
برخصة البحث عن المحروقات
التي تعرف برخصة “برج
الخضراء” وملحقات

1

القوانين
مشروع قانون عدد 2013/65
المدنية
يتعلق بتنقيح وإتمام القانون
عدد  38لسنة  2002والمتعلق والتجارية
والجزائية
بتنظيم مهنة الخبير المساحة

4

مشروع قانون عدد 2014/58
يتعلق بتنظيم مهنة العدول
المنفذين

34

مواضيع أخرى 80

لجنة
الصناعة
وزارة
والطاقة
التجهيز
والثروات
واإلسكان
الطبيعية
والتهيئة
والبنية
الترابية
األساسية
والبيئة

وزارة
التربية

وزارة
المالية

وزارة
الصناعة
والطاقة
والمناجم

لجنة
الشباب
ّ
والشؤون
الثقافية
والتربية
والبحث
العلمي

2013/11/20

2014/11/04

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

2014/01/15

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

2013/11/13

وزارة
لجنة
التجهيز
واإلسكان التشريع
العام
والتهيئة
الترابية

2013/11/13

لجنة
التشريع
العام

2014/08/26

وزارة
العدل

2016/03/01

نقاش
داخل
اللجنة

مشروع قانون عدد 2013/24
ّ
يتعلق بتنقيح وإتمام بعض
أحكام القانون عدد 112
لسنة  1983المؤرخ في 12
ديسمبر  1983المتعلق بضبط
النظام األساسي العام ألعوان
الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية

التنظيم العام
لإلدارة

مشروع قانون عدد 2014/61
الفالحة
يتعلق بتنقيح المرسوم عدد
 37لسنة  2011المؤرخ في  14والصيد

ماي  2011والمتعلق باجراء ات البحري
ظرفية لمساندة الناشطين في واألمن
الغذائي
قطاع الفالحة والصيد البحري
لمواصلة نشاطهم

5

1

رئاسة
الحكومة

وزارة

الفالحة

لجنة تنظيم
اإلدارة
وشؤون
2013/04/24
القوات
الحاملة
للسالح

لجنة
الفالحة
واألمن

الغذائي
والتجارة
والخدمات
ذات الصلة

2014/09/08

بالنســبة ملشــاريع القوانــن املوروثــة مــن الــدورة األوىل تــم إحصــاء  33مــروع قانــون وقــد نظــرت اللّجــان الربملان ّيــة يف 29
مــروع قانــون منهــا .و متّــت املصادقــة عــى  24مــروع قانــون و ظلّــت  5منهــا معروضــة للنقــاش داخــل اللجنــة.
أ ّمــا يف القوانــن املصــادق عليهــا شــملت مجــاالت ومواضيــع مختلفــة لعــل مــن أهمهــا مشــاريع القوانــن املتعلقــة باملحكمــة
الدســتورية ومبنــع االتجــار باألشــخاص ومكافحتــه ومشــاريع القوانــن التــي تخــص ميزان ّيــة الدولــة املتعلقــة بغلــق امليزانيــة
لســنة  2012 2011وبقانــون املاليــة لســنة  .2016وبقيــت  5مشــاريع قوانــن معروضــة للنقــاش داخــل اللجــان و مل يتــم
بعــد املصادقــة عليهــا تتعلّــق بـــ:

هه
هه
هه
هه
هه

تنقيح املرســوم املتعلق بإحداث املركز الوطني للســينام والصورة
تنقيح املرســوم املتعلق مبركز املوســيقى العربية واملتوســطية
مقرتح قانون يتعلق باســتقاللية مجلس نواب الشــعب وقواعد ســر عمله
مــروع قانــون يتعلق بإجراءات خاصــة باملصالحة يف املجال اإلقتصادي و املايل
تنقيــح و إمتــام القانــون عــدد  12لســنة  1985املــؤرخ يف  05مــارس  1985املتعلــق بنظــام الجرايــات املدنيــة والعســكرية
للتقاعــد والباقيــن عــى قيــد الحيــاة يف القطــاع العمومــي.

و أخــرا مقــرح مــن النــواب يتعلّــق باملحكمــة الدســتورية تــم ســحبه مــن قبــل أصحــاب املبــادرة .مــع العلــم أن هــذا
املقــرح قــد تــم الــروع يف النظــر فيــه ولكــن تــم ســحبه لصالــح مــروع القانــون املقــدم مــن الحكومــة( .بطاقــة مــروع
القانــون)

35

كــا الحظــت منظمــة البوصلــة أنّــه مل يتــم النظــر يف  3مشــاريع قوانــن تــم ايداعهــا لــدى اللجــان متعلّقــة باملواضيــع
التاليــة:

هه
هه
هه

تخفيــف العبء الجبايئ عــى أصحاب الدخل الضعيف
زجر االعتداء عىل القوات املســلحة
إحداث املجلس الوطني للحوار االجتامعي وضبط مشــموالته وكيفية تســيريه.
جــدول  :11مشــاريع القوانيــن الموروثــة من الدورة األولى

الحالة

مشاريع القوانين الموروثة
من الدورة األولى
مشروع قانون أساسي عدد
 2015/03يتعلق بالموافقة
على بروتوكول اتفاق يتعلق
بإرسال فرق طبية صينية
إلى البالد التونسية بين
حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية الصين
الشعبية

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/06يتعلق بالموافقة
على مذكرة تفاهم حول
تبادل قطعتي ارض بين
حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة دولة فلسطين

الموضوع

الرّ عاية
االجتماعية
والصحة
العمومية

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

الجهة
الفصول
المبادرة

1

1

وزارة
الشؤون
الخارجية

وزارة
الشؤون
الخارجية

اللجنة
المتعهدة
ّ

لجنة الصحة
ّ
والشؤون
االجتماعية

تاريخ اإليداع

2015/01/19

تاريخ
المصادقة

2016/06/01

لجنة الحقوق
والحريّ ات
2016/07/27 2015/01/19
والعالقات
الخارجية

مصادق
عليه

36

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/07يتعلق بالموافقة
على انضمام الجمهورية
التونسية للمركز االوروبي
للترابط والتضامن العالمي
“مركز شمال ـ جنوب”

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

مشروع قانون أساسي
عدد  2015/31يتعلق
باالتفاق االطاري للتعاون
التجاري واالقتصادي المبرم
بين حكومة الجمهورية
التونسية ومجموعة السوق
المشتركة ألمريكا الجنوبية
(المركوسور)

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

1

1

وزارة
االقتصاد
والمالية

وزارة
الشؤون
الخارجية

لجنة الحقوق
والحريّ ات
2016/07/27 2015/01/19
والعالقات
الخارجية

لجنة الحقوق
والحريّ ات
2015/10/20 2015/05/08
والعالقات
الخارجية

مصادق
عليه

مشروع قانون عدد
 2015/18يتعلق بالموافقة
على االحالة لفائدة الدولة
للقرض الرقاعي المصدر
بالسوق المالية اليابانية
بضمان بنك اليابان للتعاون
الدولي ،في شكل اكتتاب
خاص موضوع االتفاقات
المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من
مؤسسات مالية يابانية

القروض
والتعهدات
ّ
المالية
للدولة
ّ

مشروع قانون عدد
 2015/19يتعلق بتنظيم
المصادقة على المعاهدات

مواضيع أخرى 4

1

مشروع قانون عدد
 2015/32يتعلق بغلق
ميزانية الدولة لسنة 2011

الميزانية
والمخططات 8
التّ نموية

مشروع قانون عدد
 2015/30يتعلق بتنقيح
القانون التوجيهي عدد 83
لسنة  2005المؤرخ في
 15أوت  2005والمتعلق
بالنهوض باألشخاص
المعوقين وحمايتهم

شؤون ذوي
اإلعاقة

الحريات
مشروع قانون أساسي عدد
العامة
 2015/29يتعلق بمنع االتجار
وحقوق
باألشخاص ومكافحته
اإلنسان

2

62

وزارة
االقتصاد
والمالية

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

2015/03/12

رئاسة
الحكومة

لجنة التشريع
العام

2015/03/16

وزارة
االقتصاد
والمالية

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

لجنة الصحة
وزارة
ّ
والشؤون
الشؤون
االجتماعية االجتماعية

وزارة
العدل
وحقوق
االنسان
والعدالة
االنتقالية

2015/05/08

2015/05/08

2016/02/09

2016/03/22

2016/03/08

2016/05/03

لجنة الحقوق
والحريّ ات
2016/07/21 2015/05/08
والعالقات
الخارجية

37

مصادق
عليه

38

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/35يتعلق بالموافقة
على بروتوكول االتفاق
االوروربي المتوسطي
المؤسس لشراكة بين
الجمهورية التونسية من
جهة ،والمجموعة األوروبية
ودولها االعضاء من جهة
اخرى ،حول اتفاق إطاري بين
الجمهورية التونسية واالتحاد
االوروبي بخصوص المبادئ
العامة لمشاركة الجمهورية
التونسية في برامج االتحاد

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/36يتعلق بالموافقة
على اتفاقية روتردام
المتعلقة بتطبيق اجراء
الموافقة المسبقة عن علم
على مواد كيميائية ومبيدات
آفات معينة خطرة متداولة
في التجارة الدولية

العالقات
الخارجية
والتعاون
الدولي

1

مشروع قانون عدد
 2015/33يتعلق بجدولة
ديون المتسوغين لعقارات
دولية فالحية

الفالحة
والصيد
البحري
واألمن
الغذائي

4

1

وزارة
الشؤون
الخارجية

وزارة
الشؤون
الخارجية

وزارة
الفالحة

لجنة الحقوق
والحريّ ات
2015/10/20 2015/05/22
والعالقات
الخارجية

لجنة الحقوق
والحريّ ات
2015/10/20 2015/05/22
والعالقات
الخارجية

لجنة الفالحة
واألمن
الغذائي
والتجارة
والخدمات
ذات الصلة

2015/05/22

2016/02/09

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/48يتعلق بالمحكمة
الدستورية

مصادق
عليه

النظم
القضائية

79

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/50يتعلق بالموافقة
علي اتفاقية إنشاء المنظمة السياحة
الدولية للسياحة المستدامة
من أجل القضاء على الفقر

1

مشــروع قانــون عدد
 2015/54يتعلق بالترخيص
للدولة في االكتتاب في
الزيادة العامة الرابعة في
رأس مال البنك اإلسالمي
للتنمية

1

تنظيم
القطاع
المالي

مشروع قانون أساسي
عدد  2015/55المتعلق
بتنقيح وإتمام القانون عدد
 40/1975المتعلق بجوازات
السفر و وثائق السفر

الحريات
العامة
وحقوق
اإلنسان

مشروع قانون عدد
 2015/56المتعلق بغلق
ميزانية الدولة لسنة 2012

الميزانية
والمخططات 8
التّ نموية

مشروع قانون عدد
بسن أحكام
 2015/57يتعلق
ّ

إستثنائية لتسوية وضعيات
االستغالل غير القانوني
لمقاطع الحجارة الرخامية
التابعة لملك الدولة الخاص

الصناعة

والطاقة
والمناجم

3

5

وزارة
العدل
وحقوق
االنسان
والعدالة
االنتقالية

لجنة التشريع
العام

2015/07/07

وزارة
الشؤون
الخارجية

لجنة الفالحة
واألمن
الغذائي
والتجارة
والخدمات
ذات الصلة

2015/07/23

وزارة
التنمية
والتعاون
الدولي

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

2015/07/29

2015/11/20

2016/02/09

2015/11/10

لجنة الحقوق
وزارة
والحريّ ات
المرأة
2015/11/10 2015/08/20
والعالقات
واألسرة
والطفولة الخارجية

وزارة
المالية

وزارة
أمالك

الدولة
ّ
والشؤون
العقارية

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

لجنة الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

2015/09/23

2015/09/23

2016/03/08

2016/05/31
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مشروع قانون عدد
 2015/58متعلق بقانون
المالية لسنة 2016

مشروع قانون عدد
 2015/61يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم

في  02أكتوبر  2015بين
حكومة الجمهورية التونسية
والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير لتمويل مشروع
تطوير الطرقات

مصادق
عليه

40

الميزانية
والمخططات 75
التّ نموية

وزارة
المالية

وزارة

التجهيز
واإلسكان

1

مشروع قانون عدد
 2015/60يتعلق بالموافقة
على عقد الضمان المبرم في
 3سبتمبر  2015بين حكومة
الجمهورية التونسية والبنك
االوروبي إلعادة التعمير
البيئة
والتنمية والمتعلق بعقد
القرض المسند للديوان
الوطني للتطهير للمساهمة
في تمويل البرنامج المندمج
إلزالة التلوث بمنطقة بحيرة
بنزرت

1

مشروع القانون عدد
 2015/59يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم
في  02أكتوبر  2015بين
الجمهورية التونسية والبنك
الدولي لإلنشاء والتعمير
لتمويل برنامج “الحوكمة
والفرص والتشغيل”

القروض
والتعهدات
ّ
المالية
للدولة
ّ

1

مشروع قانون عدد
 2015/51يتعلق بإحداث
مجلس وطني للتونسيين
المقيمين بالخارج وبضبط
مشموالته وتركيبته وطرق
تسييره

التنظيم العام
لإلدارة

21

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

2015/10/15

2015/12/10

لجنة الصناعة
والطاقة

والثروات
التنمية
واالستثمار الطبيعية
والتعاون والبنية
األساسية
الدولي
والبيئة

2015/10/16

2015/11/10

لجنة الصناعة
والطاقة
وزارة
والثروات
التنمية
2016/01/19 2015/10/16
واالستثمار الطبيعية
والتعاون والبنية
األساسية
الدولي
والبيئة

وزارة
لجنة المالية
التنمية
واالستثمار والتخطيط
والتعاون والتنمية
الدولي

2015/10/16

لجنة تنظيم
اإلدارة
وزارة
وشؤون
الشؤون
القوات
االجتماعية
الحاملة
للسالح

2015/07/23

مودع

مشروع قانون عدد
 2015/09يتعلق بتخفيف
العبء الجبائي على أصحاب
الدخل الضعيف

الضرائب
والجباية
المحلية
والوطنية

1

مشروع قانون عدد
 2015/25يتعلق بزجر
اإلعتداء على القوات
المسلحة

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

20

مشروع قانون عدد
الحريات
 2015/43يتعلق بإحداث
العامة
المجلس الوطني للحوار
وحقوق
االجتماعي وضبط مشموالته
اإلنسان
وكيفية تسييره

24

وزارة
االقتصاد
والمالية

وزارة
الداخلية

لجنة المالية
والتخطيط
والتنمية

لجنة التشريع
العام

2015/02/18

2015/04/13

لجنة الحقوق
وزارة
والحريّ ات
2015/06/09
الشؤون
والعالقات
االجتماعية
الخارجية

41

مشروع قانون عدد
 2015/21يتعلق بتنقيح
المرسوم عدد  86لسنة
 2011المؤرخ في 13
سبتمبر  2011والمتعلق
بإحداث المركز الوطني
للسينما والصورة

الثقافة

مقترح قانون أساسي عدد
 2015/42يتعلق باستقاللية القوانين
البرلمانية
مجلس نواب الشعب
وقواعد سير عمله

مشروع قانون عدد
 2015/52يتعلق بتنقيح
و إتمام القانون عدد 12
لسنة  1985المؤرخ في 05

نقاش
داخل
اللجنة

42

التنظيم العام

مارس  1985المتعلق بنظام لإلدارة
الجرايات المدنية و العسكرية
للتقاعد والباقيين على قيد
الحياة في القطاع العمومي

1

وزارة
الثقافة
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6

مقترح قانون أساسي عدد
 2015/38يتعلق بالمحكمة
الدستورية

النظم
القضائية

مشروع قانون عدد
 2015/28يتعلق بتنقيح
المرسوم عدد  81لسنة
 2011المؤرخ في 23
أوت  2011والمتعلق
بمركز الموسيقى العربية
والمتوسطية

الثقافة

1

مشروع قانون أساسي عدد
 2015/49يتعلق بإجراءات
خاصة بالمصالحة في المجال
اإلقتصادي و المالي

القوانين
المدنية
والتجارية
والجزائية

12

وزارة

لجنة الشباب
ّ
والشؤون
الثقافية
والتربية
والبحث
العلمي

2015/03/25

لجنة النظام
الداخلي
والحصانة
والقوانين
البرلمانية
والقوانين
االنتخابية

2015/06/05

لجنة تنظيم
اإلدارة
وشؤون

الشؤون
القوات
االجتماعية
الحاملة
للسالح

89

وزارة
الثقافة

2015/07/23

لجنة التشريع
العام

2015/06/03

لجنة الشباب
ّ
والشؤون
الثقافية
و التربية
والبحث
العلمي

2015/04/23

لجنة التشريع
رئاسة
الجمهورية العام

2015/07/16

القســم الثانــي :المبادرات التشــريعية
تختلــف مامرســة املبــادرة الترشيعيــة باختــاف مصادرهــا إذ ميكــن أن يتشــارك يف مامرســتها كل مــن الســلطة التنفيذيــة
برأســيها أي عــر رئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة وذلــك مــن خــال تقديــم مشــاريع قوانــن هــذا إىل جانــب الســلطة
الترشيعيــة املمثلــة يف مجلــس نــواب الشــعب وذلــك عــر تقديــم مقرتحــات قوانــن ،ويف هــذا الســياق تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن
مشــاريع القوانــن لهــا أولويــة النظــر وهــو مــا ينــص عليــه الفصــل  62مــن الدســتور.
كــا يوضــح النظــام الداخــي يف فصولــه  135و 136و 137عمليــة اإليــداع والســحب ،فمشــاريع القوانــن تقــدم مــن رئيــس
الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة أمــا مقرتحــات القوانــن فيتــم إيداعهــا مــن طــرف عــرة نــواب عــى األقــل .وعــى مكتــب
املجلــس يف الحالتــن إحالتهــا إىل اللجنــة املختصــة لدراســتها يف اجــل خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ اإليــداع .ويف صــورة
الرفــض ،ال يجــوز إعــادة التقديــم إال بعــد مــي ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الرفــض .وللجهــة املبــادرة حــق ســحب مبادرتهــا مــا
مل تعــرض عــى الجلســة العامــة عــى أن يكــون ذلــك معلّــا.

ّ
الفــرع ّ
المقد مــة مــن طرف النواب
األو ل :مقترحــات القوانيــن
فإننــا نالحــظ تط ـ ّورا يف عــدد املقرتحــات التــي ت ـ ّم تقدميهــا خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة املمتــدة مــن  20أكتوبــر 2015
إىل  31جويليــة  2016والتــي بلــغ عددهــا  25مقــرح قانــون مقارنــة مبقرتحــي قانــون فقــط مق ّدمــن يف الــدورة الربملانيــة
األوىل ،وذلــك اســتنادا إىل النصــوص التــي ت ـ ّم نرشهــا عــى موقــع املجلــس.
ونظــرا لتعـ ّدد املقرتحات ،ميكن تقســيمها عىل النحو التايل:

مقترحــات قوانيــن متعلقــة بالجانــب االقتصادي
تن ّوعــت مقرتحــات القانــون املتعلّقــة بالجانــب االقتصــادي ،مــن ذلــك املتعلّقــة بالــروات الطبيعيــة
وتحديــدا قطــاع املحروقــات ويتضــح ذلــك مــن خــال إيــداع مقــرح قانــون يتعلــق بتنقيــح وإمتــام مجلــة
املحروقــات والــذي تــم إســناده عــدد  85/2015وذلــك يــوم  31ديســمرب  2015وقــد بُــ ّررت هــذه املبــادرة
بح ّجــة مالءمــة أحــكام الفصــل  13مــن الدســتور مــع اإلطــار القانــوين املعمــول بــه يف هــذا القطــاع.
وقــد تــ ّم يف نفــس التاريــخ ولنفــس الســبب إيــداع مقــرح قانــون متعلــق بتنقيــح مجلــة املناجــم وتــم إســناده عــدد
.86/2015
يف مجــال آخــر ،تــم إيــداع مقــرح قانــون عــدده  ،13/2016يتعلــق بتنقيــح وإمتــام أحــكام القانــون عــدد  28لســنة 1964
املــؤرخ يف  04جــوان  1964املتعلــق بضبــط النظــام األســايس لــأرايض االشــراكية .مــع العلــم وأن هــذا املقــرح تــم ســحبه
لفائــدة مــروع القانــون املقــدم مــن طــرف الحكومــة.
أمــا يف مجــال الديــون العموميــة فقــد تــم إيــداع مقــرح قانــون عــدد  36/2016يتعلــق بالتدقيــق يف املديونيــة العموميــة
التونســية.
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مقترحــات قوانيــن جزائيــة ومدنية
بــادر جملــة مــن النواب بتقديم  5مقرتحات قوانني تندرج يف إطــار القوانني الجزائية:
ارتكــز بعــض النــواب عــى املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان املصــادق عليهــا وخاصــة عــى دســتور 2014
تحديــدا كــا ورد بوثيقــة رشح األســباب كإطــار إليــداع مقــرح قانــون يتعلّــق مبكافحــة التعامــل غــر املــروع باملخ ـ ّدرات
والوقايــة منهــا واإلحاطــة باملدمنــن عــى اســتهالكها تحــت عــدد  88/2015وذلــك يــوم  31ديســمرب .2015
وتـ ّم كذلــك يف نفــس اليوم إيداع مقــرح قانون عدد  83/2015يتعلق بالشــفافية ومكافحة اإلثراء غري الرشعي.
ت ـ ّم إيــداع مقــرح قانــون عــدد  14/2016يتعلــق مبنــع إخفــاء الوجــه يف الفضــاءات العموميــة وذلــك بتاريــخ  11مــارس
 2016بنــاء عــى مــا بّينــه النــواب املمضــن عــى وثيقــة املقــرح الذيــن اتّخــذوا مــن مقتضيــات دســتور  2014أساســا لذلــك
تحديــدا فيــا يتعلّــق مببــدأ املســاواة بــن املواطنــن دون متييــز.
وت ـ ّم بتاريــخ  30مــارس  2016إيــداع مقــرح قانــون عــدد  16/2016يتعلــق بحــذف املهنــة مــن بطاقــة الهويــة وقــد أكّــد
النــواب املمضــون عــى مــا جــاء يف دســتور  2014فيــا يخــص حاميــة الدولــة للمعطيــات الشــخصية والحيــاة الخاصــة للفــرد.
أمــا يف مجــال القوانــن املدنيــة ،فقــد ت ـ ّم إيــداع مقــرح قانــون أســايس عــدد  22/2016يتعلــق بتحديــد نظــام املنابــات يف
املــراث وذلــك بتاريــخ  04مــاي  2016مــع العلــم وأنــه مــازال يف مرحلــة النقــاش داخــل لجنــة الصحــة والشــؤون االجتامعيــة.

ّ
مقترحــات قوانيــن متعلقــة بالشــؤون البرلمانيــة
اســتند النــواب اىل أحــكام الدســتور فيــا يتعلــق مبهامهــم باملجلــس وهياكلــه للتقــدم مببــادرة ترشيعيــة تتعلّــق مبقــرح
قانــون يتعلــق بتنظيــم اللجــان الربملانيــة تحــت عــدد  20/2016وذلــك بتاريــخ  3مــاي . 2016
هــذا إضافــة إىل مقــرح القانــون عــدد  55/2016املتعلــق بلجــان التحقيــق الربملانيــة وذلــك يــوم  12جويليــة 2016
ـص عمــل املجلــس تــم تقديــم مقرتحــات قوانــن لتنقيــح النظــام
وحســب تأويلهــم ،مــن أجــل تــدارك بعــض النقائــص فيــا يخـ ّ
الداخــي وهــي حســب عددهــا كاآليت:

هه
هه
هه
هه
هه

مقــرح قانــون عدد  37/2016ت ّم إيداعه يوم  15جوان 2016
مقــرح قانون عدد  46/2016تـ ّم إيداعه يوم  11جويلية 2016
مقــرح قانون عدد  47/2016تـ ّم إيداعه يوم  11جويلية 2016
مقــرح قانون عدد  48/2016تـ ّم إيداعه يوم  11جويلية 2016
مقــرح قانــون عدد ( 00/2016مل يتـ ّم نرش تاريخ إيداع هذا املقرتح)

ت ـ ّم إحالــة هــذه املقرتحــات إىل لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة ومل يت ـ ّم بعــد
االنطــاق يف مناقشــتها.
أ ّمــا مقــرح القانــون عــدد ( 55/2016املتعلّــق بلجــان التحقيــق الربملانيــة) فقــد ت ـ ّم فقــط إيداعــه يــوم  12جويليــة 2016
دون البدايــة يف مناقشــته.
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وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل مقــرح قانــون أســايس عــدد  42/2015الــذي يتعلّــق باســتقالل ّية مجلــس نــواب الشــعب
وقواعــد ســر عملهــا حيــث تــم إيداعــه خــال الــدورة الربملانيــة األوىل وتحديــدا يــوم  05جــوان  2015ومل تت ـ ّم املصادقــة
عليــه وهــو مــا يعتــر ســببا لإلخــاالت التــي ســنعرضها يف مــا بعــد.

مواضيــع أخرى
ومــع بــروز عديــد اإلشــكاليّات العمليــة املتعلقــة بقانــون  50لســنة  2013املتعلــق بضبــط نظــام خــاص للتعويــض عــن األرضار
الناتجــة ألعــوان قــوات األمــن الداخــي عــن حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة بــادر بعــض النــواب إىل إيــداع مقــرح
قانــون يتعلــق بتنقيــح مــروع قانــون عــدد  12/2016يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد  50لســنة  2013املــؤرخ يف  19ديســمرب
 2013املتعلــق بضبــط نظــام خــاص للتعويــض عــن األرضار الناتجــة ألعــوان قــوات األمــن الداخــي عــن حــوادث الشــغل
واألمــراض املعنيــة .مــع العلــم وأن هــذا املقــرح ت ـ ّم إحالتــه إىل لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح.
كذلــك هــو األمــر بالنســبة ملجــايل الصحــة العا ّمــة والبيئــة إذ ت ـ ّم بتاريــخ  31ديســمرب  2015إيــداع مقــرح قانــون عــدد
 87/2015يتعلــق مبنــع إنتــاج األكيــاس البالســتيكية غــر القابلــة للتحلــل واســتريادها وتســويقها وتوزيعهــا وهــو اآلن محـ ّـل
نقــاش داخــل لجنــة الصناعــة والطاقــة والــروات الطبيعيــة والبنيــة األساســية والبيئــة.
كــا تـ ّم إيــداع مقــرح تنقيــح الفصــل  48مــن قانــون عــدد  112لســنة  1983املتعلــق بضبــط القانــون العــام ألعــوان الدولــة
والجامعــات املحليــة واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة.
أمــا بالنســبة ملقــرح قانــون أســايس عــدد  23/2016املتعلّــق مبجلّــة الجامعــات املحليــة ،فقــد ت ـ ّم إيداعــه بتاريــخ  11مــاي
 .2016وحســب وثيقــة رشح األســباب فــإ ّن أهــم الخيــارات التــي تضمنهــا دســتور  2014تتعلّــق بالســلطة املحليــة واســتكامل
اإلطــار القانــوين املنظّــم لهــا.
والســلط املحليــة مبــا يف ذلــك
واعتــر نــ ّواب آخــرون أن أهــ ّم أهــداف املرحلــة الحاليــة هــي تلــك املرتبطــة بالجامعــات ّ
تكريــس مبــدأ التمثيليــة عــر االنتخابــات ،إذ قامــوا بإيــداع مقــرح قانــون أســايس عــدد  15/2016وذلــك يــوم  23مــارس
 2016إلعــادة تنظيــم القانــون املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاءات قصــد مالمئــة القانــون األســايس عــدد  16لســنة  2014مــع
عــدة مقتضيــات واردة بوثيقــة مــروع القانــون.
وقــد اعتــر بعــض النــواب أنّــه مــن الــروري تحقيــق املوازنــة بــن املصلحــة العامــة واملصالــح الخاصــة اســتنادا ألحــكام
الدســتور وعــى منظومــة العدالــة االنتقاليــة ،إذ تــم إيــداع مقــرح قانــون أســايس يتعلــق بتنقيــح وإمتــام القانــون األســايس
عــدد  53لســنة  2013املــؤرخ يف  24ديســمرب  2013املتعلــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة ،تحــت عــدد .45/2016
كــا نلفــت النظــر إىل أن التصويــت عــى البيــان املؤكــد عــى رضورة احــرام الدســتور والســيادة التونســية كان مــن أهــم
األســباب التــي رأى فيهــا النــواب املمضــن عــى مقــرح القانــون وتحديــدا يف وثيقــة رشح األســباب دافعــا إليداعــه وذلــك
بتاريــخ  31ديســمرب  2015تحــت عــدد  84/2015ويتعلــق بتجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين.
تجدون يف الرســم البياين التايل عدد املقرتحات حســب موضوعها:
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مل يقــع النظــر يف أي مبــادرة ترشيعيــة مــن قبــل النـ ّواب مــع العلــم وأنــه مــن جملــة  25مقــرح قانــون مــودع لــدى مكتــب
املجلــس وحتــى اآلن مل يتــم مناقشــة ســوى  3مقرتحــات داخــل اللّجــان وهــي عــى التــوايل:

هه

مقــرح قانــون يتعلــق بتنقيــح مــروع قانــون عــدد  12/2016يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد  50لســنة  2013املــؤرخ
يف  19ديســمرب  2013املتعلــق بضبــط نظــام خــاص للتعويــض عــن االرضار الناتجــة ألعــوان قــوات األمــن الداخــي عــن
حــوادث الشــغل واألمــراض املعنيــة.
مقــرح قانون أســايس عدد  22/2016متعلــق بنظام املنابات يف املرياث
مقــرح قانــون عدد  20/2016يتعلق بتنظيــم اللجان الربملانية

هه
هه

ـر ذلــك باعتبــار أن مقرتحــات القوانــن متثــل يف أغلــب األحيــان وســيلة ضغــط لترسيــع مســار اإلصالحــات إذ يســتعملها
ويفـ ّ
النــواب مــن بــن اآلليــات القانونيــة لخلــق الضغــط عــى الحكومــة.
الصــدد ،يجــب التذكــر بأنّــه ال ميكــن أن تنســب مقرتحــات قوانــن إىل كتلــة معينــة باعتبــار أن املقرتحــات ممضــاة
يف هــذا ّ
مــن قبــل النــواب بصفــة فرديــة.
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الفــرع الثانــي :مشــاريع القوانيــن التــي ّتم إيداعها مــن طرف رئاســة الحكومة
مقارنــة مبشــاريع القوانــن التــي قدمتهــا الحكومــة خــال الــدورة الربملانيــة الســابقة واملتمثّلــة يف  53مــروع قانــون ،متّــت
املصادقــة عــى  33منهــا مــع إحالــة املشــاريع الثامنيــة املتبقيــة إىل الــدورة الربملانيــة الثانيــة .نالحــظ هنــا أن عــدد املشــاريع
قــد ارتفــع خــال الــدورة العاديــة الثانيــة املمت ـ ّدة مــن  20أكتوبــر  2015إىل  31جويليــة  ،2016إذ ت ـ ّم إيــداع  58مــروع
قانــون لــدى مكتــب املجلــس أغلبهــا مشــاريع مقدمــة مــن وزارة التنميــة واالســتثامر والتعــاون الــدويل وتتمثــل يف واحــد
وعرشيــن مــروع تليهــا وزارة املاليــة بعــرة مشــاريع قوانــن.
تبي ذلك من خالل الرســم التايل:
وميكن ّ

رســم بيانــي  : 8توزيع مشــاريع القوانين حســب
الوزارات

وتجــدر اإلشــارة إىل أنّــه ت ـ ّم النظــر يف  34مــروع قانــون مــن قبــل اللجــان مــن مجمــوع  57ومتّــت املصادقــة عليهــا يف
الجلســة العا ّمــة إالّ مــروع القانــون األســايس املتعلّــق بتنقيــح القانــون األســايس لالنتخابــات الــذي صادقــت عليــه لجنــة
النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة يف مــاي  2016وهــو اآلن معــروض عــى الجلســة
العا ّمــة للتصويــت عليــه.
ونظرا لتع ّدد مشــاريع القوانني ميكن تقســيمها حســب موضوعها كام يب ّينه الرســم التايل:
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تخص القروض والتعهدات املاليــة للدولة بـ  15مرشوع قانون.
نالحــظ هنــا أن أغلــب مشــاريع القوانني ّ

الفــرع الثالــث :مشــاريع القوانيــن التي تــم إيداعها من طــرف رئاســة الجمهورية
خــال الــدورة العاديــة الثانيــة مل تتق ـ ّدم رئاســة الجمهوريــة مبشــاريع قوانــن .غــر أنــه ت ـ ّم االنطــاق يف مناقشــة مــروع
خاصــة باملصالحــة يف املجــال االقتصــادي واملــايل يف لجنــة الترشيــع العــام وذلــك يــوم  29جــوان
قانــون متعلّــق بإجــراءات ّ
.2016
تــم إيــداع هــذا املــروع لــدى مكتــب املجلــس منــذ الــدورة الربملانيــة األوىل بتاريــخ  16جويليــة  2015وإحالتــه إىل لجنــة
الترشيــع العــام مــع طلــب رأي كل مــن لجنــة املاليــة والتخطيــط والتنميــة ولجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة.
غــر أن هــذه املبــادرة تــ ّم إرجــاء النظــر فيهــا إىل آخــر الــدورة العاديــة الثانيــة إذ عقــدت لجنــة الترشيــع العــام 8
اجتامعــات .كــا عقــدت لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة اجتامعــا ُخ ّصــص للنظــر يف مســألة اختصاصهــا
مــن عدمــه يف النظــر يف هــذا املــروع وذلــك يــوم  14جويليــة  .2016ولكــن تـ ّم خاللــه تأجيــل الحســم يف املســألة ملــا بعــد
اجتــاع مكتــب املجلــس.21
أي رأي استشــاري يف شــأنه.
يف املقابل ،مل تتط ّرق لجنة املالية لهذا املرشوع ومل تبد ّ
خصصــت لجنــة الترشيــع العــا ّم  4جلســات اســتامع و 4جلســات ملناقشــة فصــول القانــون .هــذا وقــد اســتمعت اللجنــة
وقــد ّ
إىل هــذه األطــراف:
ملزيد التفاصيل ميكن اإلطالع عىل تقرير اللجنة املتوفر عىل موقع مرصد مجلس:
21
http://majles.marsad.tn/2014/chroniques/578a6b5bcf441234909a83a0
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جــدول  : 12األطــراف التي ّتم االســتماع إليها داخــل لجنة
التشــريع ّ
العام
التاريخ

االستماعات

 15جويلية 2016

جهة المبادرة  :رئاسة الجمهورية

 18جويلية 2016

هيئة الحقيقة والكرامة
منظمة البوصلة

 22جويلية 2016

منظمة أنا يقظ
الشبكة التونسية للعدالة اإلنتقالية
العميد الصادق بلعيد
جمعية البرلمانيين التونسيين
ّ
الجمعية التونسية للحوكمة والتقييم

 28جويلية 2016

مركز االستشراف والدراسات التنموية
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية
القاضي أحمد صواب

تط ّرقــت اللجنــة يف عملهــا اىل مختلــف نقــاط مــروع القانــون وت ـ ّم تخصيــص كل هــذه االجتامعــات للنقــاش العــام دون
التصويــت عليــه فصــا فصــا .ومــن أبــرز هــذه النقــاط نجــد اختصــاص لجنــة الترشيــع العــام مــن عدمــه للنظــر يف مــروع
قانــون املصالحــة وإمكانيــة تنــازع االختصــاص مــع لجنــة الحقــوق و الحريــات و العالقــات الخارجيــة مبــا أنهــا مختصــة
بالنظــر يف مشــاريع القوانــن املتعلقــة بالحقــوق و الحريــات و يذكــر أن كتلــة الجبهــة الشــعبية مبجلــس نــواب الشــعب
قــد تقدمــت مببــادرة ترشيعيــة متعلقــة بتنقيــح القانــون االســايس للعدالــة االنتقاليــة فيــا يخــص البــاب املتعلــق باملجــال
االقتصــادي واملــايل تحــت عــدد  45/2016ومتّــت إحالــة هــذه املبــادرة عــى لجنــة الحقــوق و الحريــات و العالقــات
الخارجيــة مــن طــرف مكتــب املجلــس مـ ّـا أثــار حفيظــة نــواب املعارضــة الذيــن أكّــدوا مخالفــة مكتــب املجلــس للنظــام
الداخــي عنــد إحالتــه ملرشوعــي قانــون يف نفــس املجــال عــى لجنتــن مختلفتــن عــى ح ـ ّد قولهــم.
ومختصــن يف القانــون
ومــن خــال النقــاش العــام واالســتامعات التــي نظّمتهــا اللجنــة ،ذهبــت أغلبيــة املتدخلــن مــن نــواب
ّ
اىل أن مــروع قانــون املصالحــة يف نســخته األصليــة التــي تــ ّم ايداعهــا يف املجلــس يجــب تنقيحــه وإدخــال الكثــر مــن
التغيــرات عليــه ألنــه ال يتــاىش وأحــكام الدســتور .وكانــت اللجنــة قــد اســتمعت اىل جهــة املبــادرة التــي عــرت بدورهــا
نصهــا متالمئــا مــع دســتور .2014
عــن نيّتهــا يف تغيــر النــص وإرســال نســخة جديــدة يكــون ّ
ويجــب اإلشــارة أن لجنــة الترشيــع العــا ّم قــد انطلقــت يف نقــاش النســخة األصليــة للمــروع واســتمعت إىل عديــد األطــراف
بنــاء عــى هــذه النســخة .غــر أ ّن األطــراف املســتمع إليهــا اســتندت إىل نســخ مغايــرة للنســخة األصليــة مـ ّـا أثــار إربــاكا يف
مناقشــة الفصــول .فرغــم تع ّهــد جهــة املبــادرة بتقديــم نســخة جديــدة ،إالّ أنهــا مل تــودع هــذه النســخة لــدى مكتــب الضبــط
مبجلــس نــواب الشــعب ومل يتـ ّم نرشهــا عــى املوقــع ال ّرســمي ،بــل تـ ّم توزيعهــا خــال االجتــاع عــى النـ ّواب وتقدميهــا إىل
الجهــات املســتمع إليهــا.
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وقـ ّررت اللجنــة بعــد تنظيــم كل هــذه االجتامعــات واالســتامعات تأجيــل النظــر يف مــروع القانــون إىل حــن إرســال نســخة
أخــرى مــن جهــة املبــادرة.

القســم الثالــث :األداء التشــريعي للجان
بعــد إيــداع مــروع أو مقــرح قانــون لــدى كتابــة املجلــس مــن قبــل األطــراف الثــاث التــي منــح لهــا الدســتور تلــك
الصالح ّيــة ،يجتمــع مكتــب املجلــس بحضــور الرئيــس و مســاعديه لدراســة موضــوع املشــاريع وإحالتهــا للجــان املعنيــة
حســب اختصاصهــا.
نــص النظــام الداخــي عــى تســع لجــان قــارة تشــمل اختصاصــات متعــددة .يكمــن اإلشــكال هنــا يف أن انتقــاء هــذه
ّ
االختصاصــات تــم مبــارشة بعــد االنتخابــات عــى أســاس ارتباطهــا مبجــاالت عمــل الــوزارات حســب تركيبــة الحكومــة األوىل
مــا أدى إىل خلــل يف عملهــا عنــد أول تحويــر حكومــي .هــذا مــا يــرز الخطــأ املنهجــي الــذي وقــع يف تقســيم اللجــان حيــث
مل يصــدر عــن توزيــع موضوعــي لالختصاصــات ودراســة مــدى ترابطهــا.
خــص النظــام الداخــي كل اللجــان بنفــس الفصــول املتعلّقــة برتكيبتهــا (مثــل التمثيليــة النســبية لــكل الكتــل وســ ّد
كــا ّ
الشــغور) وإجــراءات أعاملهــا (كالنفــاذ إىل الوثائــق وامللفــات وتنظيــم زيــارات ميدانيــة) ورئاســتها (تركيبــة مكتــب املجلــس)
الخاصــة.
لكــن م ّيــز بــن صالحيــات اللجــان القــا ّرة واللجــان
ّ
فقــد تســتأثر اللجــان القــارة بالــدور الترشيعــي وتشــرك مــع اللجــان الخاصــة يف الــدور االستشــاري والرقــايب عــى العمــل
الخاصــة مــن خــال رشح العمــل الرقــايب عــى الســلطة التنفيذيــة (البــاب
الحكومــي .ســنتط ّرق إىل تحليــل عمــل اللجــان
ّ
الثالــث الجــزء الثــاين) .ويجــدر الذكــر أ ّن املهمــة األساســية للجــان القــارة هــي دراســة مشــاريع القوانــن و التصويــت عليهــا.
وفيام يــي قامئة اللجان القا ّرة:

هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه

لجنــة الترشيع العام
لجنــة الحقوق والحريّــات والعالقات الخارجية
لجنة املاليــة والتخطيط والتنمية
لجنــة الفالحة واألمن الغــذايئ والتجارة والخدمات ذات الصلة
لجنــة الصناعــة والطاقة والرثوات الطبيعية والبنية األساســية والبيئة
لجنة الصحة والشّ ــؤون االجتامعية
لجنة الشــباب والشّ ــؤون الثقافية و الرتبية والبحث العلمي
لجنة تنظيم اإلدارة وشــؤون القوات الحاملة للســاح
لجنــة النظــام الداخيل والحصانة والقوانني الربملانيــة والقوانني االنتخابية

مخصصــة لالســتامع إىل أعضــاء مــن الحكومــة
غــر أننــا رصدنــا خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة  9اجتامعــات للجــان القــا ّرة ّ
أو ممثّلــن عنهــم حــول مواضيــع مختلفــة .وقــد توزّعــت جلســات االســتامع كاآليت:

هه

اســتامع واحــد إىل محافــظ البنــك املركــزي ووزيــر املاليــة داخــل لجنــة التخطيــط والتنميــة حــول اعتــزام الــوزارة
تكليــف البنــك املركــزي التونــي بإصــدار قــرض رقاعــي عــى الســوق املاليــة العامليــة بضامنــة الحكومــة األمريكيــة
مببلــغ  500مليــون دوالر أمريــي عــى مــدى خمــس ســنوات بتاريــخ  11جــوان 2016
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هه

 3اســتامعات للجنــة الفالحــة واألمــن الغذايئ والتجارة والخدمات ذات الصلة ميكن تقســيمها كام ييل:
•اســتامع إىل ممثّلــن عــن مؤسســات تحــت إرشاف وزارة الفالحــة حــول مشــاكل اإلنتــاج يف الحليــب ومشــتقاته
ويف اللحــوم يــوم  21جانفــي 2016
•اســتامع إىل مجموعة من الخرباء حول مشــكل سوســة النخيل الحمراء بتاريخ  03مارس 2016
•اســتامع إىل وزير الفالحة حول مشــكل سوســة النخيل الحمراء بتاريخ  11مارس 2016

هه

 3اســتامعات للجنة الشــباب والشــؤون الثقافية والرتبية والبحث العلمي:
•اســتامع إىل لجنــة القيــادة املكلّفة باإلصالح الرتبوي داخــل وزارة الرتبية بتاريخ  03مارس 2016
•اســتامع إىل وزيــر الرتبية بخصوص اإلصــاح الرتبوي بتاريخ  27أفريل 2016

•اســتامع إىل وزيــرة الثقافــة حــول معــرض جنيــف الــدويل للكتــاب ومشــاركة التونســيني فيــه بتاريــخ  13مــاي
2016
اســتامع واحــد إىل وزيــر الصناعــة داخــل لجنــة الصناعــة والطاقــة والــروات الطبيعيــة والبنيــة األساســية والبيئــة حــول
اعتــزام الرشكــة التونســية لألنشــطة البرتوليــة اقتنــاء الحقــوق الراجعــة لرشكــة ب .أ .روســورس ()PA ressources
بتاريــخ  22جويليــة 2016
اســتامع واحــد إىل وزيــر الدفــاع الوطنــي داخــل لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون الق ـ ّوات الحاملــة للســاح بخصــوص
رسيتهــا
الوضــع االمنــي بتاريــخ  15فيفــري  2016التــي ت ـ ّم إقــرار ّ
اســتامع لوزيــر الص ّحــة وممثّلــن عــن املؤسســات الراجعــة لهــا بالنظــر حــول دواء االلتهــاب الكبــدي والتجــارب
املجــراة عــى األطفــال يف معهــد باســتور

هه

هه
هه

غــر أّنــه باملقارنــة بالعــدد الجمــي الجتامعــات اللجــان القــا ّرة ،ميكــن القــول أن هــذا الــدور الرقــايب ميــارس بصفــة ثانويــة حتّــى
أنــه ال ميــارس مــن قبلهــا حيــث مل نرصــد جلســات اســتامع بالنســبة لبق ّيــة هــذه اللجــان كلجنــة الترشيــع العــا ّم ولجنــة الحقــوق
والحريــات والعالقــات الخارجيــة.
ـكل لجنــة .لكــن هــذا ال يعكــس بالــرورة
وخــال الــدورة العاديــة الثانيــة اجتمعــت اللجــان القــارة  327مـ ّرة مبعـ ّدل  36اجتــاع لـ ّ
توازنــا يف عمــل هــذه اللجــان إذ لوحــظ تفــاوت حــا ّد يف عــدد االجتامعــات بــن لجنــة املال ّيــة عــى ســبيل املثــال ( 79اجتــاع) ولجنة
الص ّحــة ( 19اجتامع).
عملــت هــذه اللجــان ألكــر مــن  946ســاعة وانطلقــت يف مناقشــة  92مــروع قانــون مــن مجمــل الـــ 152املعروضــة عليهــا ،مـ ّـا
يوافــق نســبة إنجــاز املشــاريع بـــ .65%ويجــب إضافــة ســاعات التأخــر يف االجتامعــات التــي بلــغ عددهــا  295ســاعة ،أي مبعـ ّدل
ـكل لجنــة مــع تفــاوت واضــح بــن التســع لجــان (مثــال لجنــة الصحــة التــي سـ ّجلت أكــر مــن  16ســاعة تأخــر
 32.8ســاعة تأخــر لـ ّ
ولجنــة املاليــة التــي سـ ّجلت أكــر مــن  71ســاعة تأخــر).
تشــر هــذه النســب إىل مــدى تق ـ ّدم عمــل اللجــان مــن الجانــب الكّمــي لكنهــا ال تعكــس الجانــب النوعــي املتعلّــق مبحتــوى
العمــل .وقــد قمنــا برصــد مختلــف مشــاريع القوانــن املتع ّهــدة بهــا اللجــان حســب البطاقــات التاليــة .أ ّمــا يف مــا يتعلــق بنســبة
حضــور النــواب فقــد بلغــت  62%يف جميــع اجتامعــات اللّجــان حيــث س ـ ّجل تفــاوت بــن الكتــل( .بطاقــات تقييــم الكتــل)
إضافــة إىل هــذه األرقــام ،ســعت منظّمــة البوصلــة إىل تقييــم عمــل اللّجــان باالعتــاد عــى أولويــات ســابقة الوضــع .لكــن
اتضّ ــح أ ّن املجلــس مل يعلــن عــن أي أولويّــات أو أهــداف ترشيعيــة واتّضــح كذلــك أنّــه ال ميكــن اســتنتاجها مــن خــال
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النســب واألرقــام املتعلّقــة بعمــل اللجــان أو مــن خــال مواضيــع مشــاريع القوانــن.
ويجــدر اإلشــارة بأننــا قمنــا برصــد األداء الترشيعــي لهــذه اللجــان طــوال الــدورة العاديــة الثانيــة وهــو مــا ســيت ّم بيانــه
مــن خــال بطاقــات تقييــم اللجــان القــا ّرة املرفقــة يف آخــر هــذه الفقــرة.

القســم الرابــع :مشــاريع القوانين المصــادق عليها
خــال الــدورة العاديــة الثانيــة ،مت ّكــن املجلــس مــن املصادقــة عــى مجموعــة مــن القوانــن مــن بينهــا مشــاريع قوانــن ت ـ ّم
الطعــن يف دســتوريتها أمــام الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن.

الفــرع ّ
األو ل :بطاقــات مشــاريع القواني
ادرجت بطاقات املشــاريع يف املالحق

الفــرع الثانــي :مشــاريع القوانيــن المطعون في دسـ ّ
ـتوريتها
رصدنــا عــى إثــر متابعتنــا ألشــغال املجلــس خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة وجــود  6مشــاريع قوانــن تــ ّم الطعــن يف
دســتوريّتها مــن جملــة املشــاريع التــي متــت املصادقــة عليهــا واملذكــورة يف الفقــرة الســابقة.
قامئة هذه املشــاريع كالتايل:

هه
هه
هه
هه

مــروع قانون عدد  16/2015املتعلّــق باملجلس األعىل للقضاء
مرشوع قانون املالية عدد  58/2015لســنة 2016
مــروع قانون عدد  09/2016متعلّق بالبنوك واملؤسســات املالية
مــروع قانــون عــدد  57/2015متعلّــق بســن أحــكام اســتثنائية لتســوية وضع ّيــات االســتغالل غــر القانــوين ملقاطــع
الحجــارة الرخاميــة التابعــة مللــك الدولــة الخــاص
مــروع قانــون عــدد  59/2013متعلّــق باملصادقــة عــى امللحــق عــدد  3املنقــح لالتفاقيــة و ملحقاتهــا الخاصــة
برخصــة البحــث عــن املحروقــات التــي تعــرف برخصــة “مدنــن” املتــأيت منهــا امتيــاز اســتغالل “الفرانيــق”
مــروع قانــون عــدد  60/2013متعلــق باملصادقــة عــى امللحــق عــدد  4املنقــح لالتفاقيــة و ملحقاتهــا الخاصــة
برخصــة البحــث عــن املحروقــات التــي تعــرف برخصــة “دوز” املتــأيت منهــا امتيــاز اســتغالل “باقــل”

هه

هه

تـ ّم الطعــن يف هــذه املشــاريع وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف القانــون عــدد  14املــؤرخ يف  18أفريــل  2014واملتعلّــق
بالهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن .ال يــزال هــذا القانــون ســاري املفعــول تطبيقــا ألحــكام الفصــل 148
مــن الدســتور إىل حــن إرســاء املحكمــة الدســتورية.
اقتــى هــذا القانــون يف فصلــه  1822أن“ :تنظــر الهيئــة يف دســتورية مشــاريع القانــون بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الجمهوريــة
أو رئيــس الحكومــة أو ثالثــن نائبــا عــى األقــل وذلــك يف أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تاريــخ مصادقــة املجلــس عــى
مــروع القانــون املطعــون فيــه أو املطعــون يف أحــد أحكامــه” .ومنــح يف املقابــل ،يف فصلــه  ،19إمكانيــة للــر ّد عــى الطعــن
22

52

القانون عدد  14املؤرخ يف  18أفريل  2014واملتعلّق بالهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني

لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة أو ثالثــن نائبــا وذلــك يف أجــل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إعــام رئيــس الهيئــة،
كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس املجلــس ورئيــس الحكومــة وأعضــاء املجلــس بالطعــن.
ـت الهيئــة يف مطلــب الطعــن ،يف مرحلــة أوىل عــى مســتوى الشــكل وميكنهــا هنــا أن ترفضــه يف حالــة مخالفتــه لإلجــراءات
تبـ ّ
القانونيــة ،ثــم يف مرحلــة ثانيــة عــى مســتوى األصــل.
تصــدر الهيئــة قرارهــا يف أجــل عــرة أيــام قابلــة للتمديــد م ـ ّرة واحــدة ملــدة أســبوع .و يف حــال قضــت بعــدم دســتورية
مــروع قانــون ،يتــم إحالتــه لــكل مــن “ رئيــس الجمهوريــة ومجلــس نــواب الشــعب للتــداول فيــه ثانيــة طبقــا لقــرار
الهيئــة يف أجــل عــرة أيــام مــن تاريــخ اإلحالــة».
ـري بالذكــر هنــا أن الهيئــة ميكنهــا أن تقــي بعــدم دســتورية بعــض أحــكام مــروع القانــون املعــروض أمامهــا وميكنهــا
حـ ّ
رصح بعــدم دســتوريته.
فصــل هــذه األحــكام عنــه وإحالتــه إىل رئيــس الجمهوريــة باســتثناء مــا ّ
بنــاء عــى هــذا الســند القانــوين ســنتع ّرض لبعــض التفاصيــل املتعلّقــة مبشــاريع القوانــن التــي طُعــن يف دســتوريّتها ،خــال
الــدورة العاديــة الثانيــة واملذكــورة أعــاه.

مشــروع القانــون المتعلــق بالمجلــس األعلــى للقضاء
ـت فيــه يف ثــاث مناســبات مــن
يتميّــز هــذا املــروع عــن بقيــة مشــاريع القوانــن التــي تــم الطعــن فيهــا بأنــه قــد تــم البـ ّ
قبــل الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن .فخــال الــدورة الربملانيــة األوىل ،ت ـ ّم إيــداع هــذا القانــون يف 12
مــارس  2015وتــم التصويــت عليــه يف جلســة عامــة أوىل يــوم  15مــاي  2015و تــم تقديــم الطعــن 23يف شــأنه والــرد عليــه
وفقــا لآلجــال القانونيــة املذكــورة أعــاه مــن قبــل قامئــة النــواب التاليــة:
جــدول  : 13قائمــة النـ ّـو اب الطاعنون والنواب
القائمــون بالـ ّ
ـرد علــى المطاعن
عدد النواب

أصحاب الطعن

أصحاب الرد

2

فتحي الشامخي

محمد الناصر جبيرة
ّ

1
3
4
5
6
7
8
9

10

نزار عمامي

ناجي الجمل

سعاد البيولي الشفي

سناء مرسني

عبد المؤمن بلعانس

يمينة الزغالمي

هيكل بلقاسم

سعاد الزوالي

مراد حمايدي
طارق البراق

البشير الخليفي

جيهان العويشي

شفيق العيادي

سماح بوحوال

زياد األخضر

حسن العماري

أيمن العلوي

وفاء عطية

ق ـرار الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن عــدد  02/2015بتاريــخ  08جــوان  2015يتعلــق مبــروع القانــون األســايس املتعلــق باملجلــس األعــى للقضــاء ،الرائــد
23
الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد  ،47ص.1476-1502 .
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11

كريم الهاللي

13

نعمان العش

12
14
15
16

حافظ الزواري

محسن حسن

غازي الشواشي

مريم بوجبل

18
19

سامية حمودة عبو
فيصل التبيني

أروى بن عباس

21

22

الجيالني الهمامي
عماد الدائمي

محمد بن صوف
ّ

24

مبروك الحريزي
يوسف الجويني

محمد جالل غديرة
ّ

نزهة بياوي

بسمة الجبالي

عمار عروسية

25
26
27
29
31

ليلى الشتاوي

ابراهيم بن سعيد
توفيق الجملي

عماد أوالد جبريل

منجي الرحوي

ليلى الوسالتي بوصالح

ريم محجوب

30

محمد رمزي خميس
ّ

لطيفة حباشي

أحمد الصديق

28

بوقرة
محمد الراشدي
ّ
ّ
ابتهاج بن هالل

مباركة عواينية

23

صالح البرقاوي
بطيخ
الطاهر ّ

حمد خصخوصي

20

كبير
حياة ّ

شكيب باني

عدنان الحاجي

17

حسام بونني

32

هدى بن تونس

بدر الدين عبد الكافي
حسونة ّ
الناصفي
كلثوم بدر الدين

دليلة الببة

33

منية ابراهيم

34

جالد
وليد ّ

35

تعــ ّرض الطعــن عمومــا إىل خــرق أحــكام الدســتور مــن حيــث تغيــر لجنــة الترشيــع العــام ،املنــاط بعهدتهــا النظــر يف
مــروع القانــون ،لفحــوى النــص وإحالــة نســخة مختلفــة عنــه عــى الجلســة العامــة باإلضافــة إىل عــدم طلــب رأي الهيئــة
الوقتيــة للقضــاء العــديل .كــا أشــار الطاعنــون إىل العديــد مــن النقــاط األخــرى عــى مســتوى مضمــون النــص تعلّقــت بـــ:

هه
هه
هه

اعتبــار املجلس األعــى للقضاء املمثل الوحيد للســلطة القضائية
دمج القضاء العســكري كجزء مــن املجلس األعىل للقضاء
متثيليــة املحامني وعــدول التنفيذ يف هذا املجلس

يف املقابــل ،تعــ ّرض ر ّد النــواب املذكوريــن يف القامئــة أعــاه إىل رضورة تنحــي رئيــس الهيئــة عــن النظــر يف الطعــن نظــرا
عــرت عــن وجــود بعــض األحــكام املخالفــة للدســتور يف مــروع
لكونــه رئيــس هيئــة القضــاء العــديل التــي كانــت قــد ّ
القانــون.

54

أشــار النــواب يف ر ّدهــم أيضــا إىل اختصــاص اللجنــة فيــا يتعلــق بدراســة املــروع وتعديلــه قبــل إحالتــه إىل الجلســة العامــة
دون وجــود مانــع قانــوين يف الشــأن .واعتــروا فيــا يتعلــق ببعــض النقــاط األخــرى أنــه كان مــن األجــدر تقديــم مقرتحــات
تعديــل يف شــأنها عــى الجلســة العامــة.
يف قرارهــا عــدد  02/2015الصــادر يف  08جــوان  ،2015اعتــرت الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن أنــه
ال مجــال للتشــكيك يف حيــاد رئيــس الهيئــة مق ـ ّرة بعــد التعليــل بقبــول الطعــن وعــدم دســتورية مــروع قانــون املجلــس
األعــى للقضــاء وإحالتــه للتــداول يف شــأنه مــن جديــد.
ُعرضــت فصــول القانــون املطعــون يف دســتوريتها يف جلســة عامــة ثانيــة بصيغتهــا املع ّدلــة للمصادقــة عليهــا يــوم  13نوفمــر
 2015وذلــك بعــد افتتــاح الــدورة الربملانيــة الثانيــة .متّــت إحالتــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة إىل الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة
دســتورية مشــاريع القوانــن إال أنهــا أقــرت مــن جديــد يف قرارهــا عــدد  03/2015الصــادر يف  22ديســمرب  2015بعــدم
دســتورية إجــراءات املصادقــة عــى مــروع القانــون وذلــك بطــرح صيغــة أخــرى مختلفــة عــن التــي تق ّدمــت بهــا الحكومــة
عــى أنظــار الجلســة العا ّمــة.
متّــت إحالــة مــروع قانــون املجلــس األعــى للقضــاء للتــداول يف شــأنه مــن جديــد عــى مجلــس نــواب الشــعب ومتــت
املصادقــة عليــه بصيغتــه املعدلــة يف  23مــارس  .2016قــ ّررت الهيئــة يف قرارهــا عــدد  01/2016الصــادر يف  22افريــل
 2016بإحالــة مــروع القانــون يف صيغتــه األخــرة املعتمــدة مــن قبــل الجلســة العامــة يــوم  23مــارس  2016إىل رئيــس
الجمهوريــة وذلــك لعــدم حصــول األغلبيــة املطلقــة التخــاذ قــرار يف شــأنه.

مشــروع قانــون المالية عدد  58/2015لســنة 2016
تـ ّم إيــداع هــذا املــروع مبجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ  15أكتوبــر  .2015ثــم متّــت إحالتــه إىل لجنــة املاليــة التــي قـ ّررت
بدورهــا إحالــة ميزانيــة كل وزارة عــى اللجنــة املختصــة.
أحيل هذا املرشوع عىل الجلســة العامة حيث متّت املصادقة عليه يوم  10ديســمرب .2015
ثــم ت ـ ّم بتاريــخ  15ديســمرب  ،2015رفــع طعــن بعــدم دســتورية بعــض فصــول قانــون املاليــة لســنة  2016مــن قبــل قامئــة
النـ ّواب املذكــورة يف الجــدول أســفله .الفصــول املطعــون يف دســتوريتها هــي 46 :و 47و 59و 60و 61و 64و 74و 75و 82و.85
تــم تقديــم ر ّد مقابــل هــذا الطعــن بتاريــخ  19ديســمرب  2015مــن قبــل النــواب املذكوريــن يف الجــدول أســفله وذلــك يف
نفــس اليــوم الــذي تق ـ ّدم بــه الطاعنــون للهيئــة بطلــب اســتعجال النظــر إالّ أن الهيئــة أجابــت برفضهــا لهــذا الطلــب يــوم
 21ديســمرب  .2015ثـ ّم أصــدرت قرارهــا يف شــأن الطعــن يــوم  22ديســمرب  2015وفيــه أقـ ّرت بعــدم دســتورية الفصــول 46
و 59و 60و 64و 85وفصلهــا عــن مــروع قانــون املاليــة لســنة  2016وذلــك العتبــار األحــكام الــواردة بهــا ال تنــدرج يف مجــال
ـص عليــه القانــون األســايس للميزانيــة.
قانــون املاليــة وفقــا ملــا نـ ّ
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القائمــون بالـ ّ
ـرد علــى المطاعن
عدد النواب

أصحاب الطعن

بالرد على المطاعن
القائمون
ّ

1

منجي الرحوي

مريم بوجبل

2

شفيق العيادي

ألفة السكري الشريف

3

طارق البراق

مصطفى بن أحمد

4

عبد المؤمن بلعانس

حسونة الناصفي

5

عمار عمروسية

رضا شرف الدين

6

مراد حمايدي

جالل غديرة

7

الجيالني الهمامي

محمد الهادي قديش
ّ

8

أيمن العلوي

سماح دمق

9

نزار عمامي

الطيب المدني

10

زياد األخضر

محمد بن صوف
ّ

11

سعاد بيولي الشفي

إبراهيم ناصف

12

مباركة براهمي

هالة عمران

13

أحمد الصديق

وفاء مخلوف

14

هيكل بلقاسم

حسام بونني

15

فتحي شامخي

سعاد الزوالي

16

عبو
سامية ّ

عماد أوالد جبريل

17

زهير المغزاوي

إبتهاج بن هالل

18

مبروك الحريزي

نجالء السعداوي

ّ
العش
نعمان

كمال الحمزاوي

20

ابراهيم بن سعيد

سالم الحامدي

21

صبري الدخيل

الخنساء بن حراث

22

عماد الدايمي

محمد الفاضل بن عمران
ّ

23

سالم لبيض

محسن حسن

24

غازي الشواشي

طارق الفتيتي

25

فيصل التبيني

نور الدين بن عاشور

26

رضا الدالعي

نور الدين المرابطي

27

ريم الثايري

درة اليعقوبي
ّ

28

محمد الحامدي

رياض المؤخر

29

أحمد الخصخوصي

البشير بن عمر

30

عدنان الحاجي

أسماء أبو الهناء

31

إياد الدهماني

منجي الحرباوي
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32

تقية
هدى ّ

33

محمد رمزي خميس
ّ

34

شاكر عيادي

35

نور الدين البحيري

36

سليم بسباس

37

أسامة الصغير

38

دبش كسيكسي
جميلة ّ

39

الجمالي
نوفل
ّ

مشــروع القانــون المتعلــق بالبنــوك والمؤسســات المالية
تـ ّم إيــداع هــذا املــروع مبكتــب املجلــس بتاريــخ  02مــارس  .2016ثــم أحيــل إىل لجنــة املاليــة التــي انطلقــت يف مناقشــته
يــوم  14أفريــل  2016إىل حــدود  9مــاي  .2016وتـ ّم عرضــه عــى الجلســة العامــة يــوم  10مــاي .2016
مثّلــت هــذه اآلجــال احــدى النقــاط األساســية املطروحــة يف عريضــة الطعــن بعــدم دســتورية مــروع قانــون البنــوك
واملؤسســات املاليــة الــذي ت ـ ّم تقدميــه يــوم  18مــاي  2016مــن قبــل النــواب املذكوريــن أســفله .ش ـ ّدد الطاعنــون يف هــذا
نــص عليــه النظــام الداخــي
اإلطــار عــى مســألة خــرق إجــراءات إحالــة املــروع عــى الجلســة العامــة بنــاء عــى مــا ّ
للمجلــس.
كــا شــملت عريضــة الطعــن مســألة“ :اســتبدال تســمية الهيئــة املنصــوص عليهــا بالفصــل  56مــن “هيئــة رشعيــة” إىل
“هيئــة مراقبــة معايــر الصريفــة اإلســامية” 24يف الصيغــة النهائيــة للمــروع املعروضــة عــى الجلســة العا ّمــة ومســألة
تعويــض املودعــن.
تــم تقديــم رد يف شــأن هــذا الطعــن مــن قبــل النــواب املذكوريــن أســفله .بــ ّرر هــؤالء النــواب يف ر ّدهــم أن إجــراءات
املصادقــة اتخــذت صبغــة اســتعجالية وذلــك الرتبــاط مــروع القانــون بالتزامــات دوليــة مــن شــأنها التأثــر عــى توازنــات
يغــر جوهريــا يف الصيغــة األصليــة
ميزانيــة الدولــة .مــن جهــة أخــرى ،رأى القامئــون بالــر ّد أن مجلــس نــواب الشــعب مل ّ
ملــروع القانــون بــل قــام بتحســينات وإضافــات وذلــك بحضــور ممثّــي الحكومــة وموافقتهــم ومشــاركتهم يف مناقشــة
مــروع القانــون يف اللجنــة املختصــة.
يف قرارهــا ،الصــادر بتاريــخ  24مــاي  ،2016أقــرت الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن بعــدم دســتورية
إحالــة مــروع القانــون عــى الجلســة العامــة دون أن تنظــر يف الطعــون املق ّدمــة يف مضمــون النــص.
تــم تقديــم طعــن ثــان بعــدم دســتورية بعــض فصــول قانــون البنــوك واملؤسســات املاليــة بتاريــخ  16جــوان  2016إالّ أن
الهيئــة أقـ ّرت يف قرارهــا عــدد  04/2016بدســتورية إحالــة املــروع عــى الجلســة العامــة ويف قرارهــا عــدد  05/2016بعــدم
قبــول الطعــون ودســتورية مــروع القانــون.
قـرار الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن عــدد  2016/2.بتاريــخ  24مــاي  2016املتعلــق مبــروع قانــون البنــوك واملؤسســات املاليــة ،الرائــد الرســمي للجمهوريــة
24
التونســية عــدد  31 ،44مــاي  ،2016ص 2012 .ومــا يليهــا.
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القائمــون بالـ ّ
ـرد علــى المطاعن
عدد النواب

أصحاب الطعن

أصحاب الرد

1

عبادة الشنوفي الكافي

بدر الدين عبد الكافي

2

مصطفى بن أحمد

الهادي بن ابراهم

3

سهيل العلويني

فريدة العبيدي

4

محمد الطرودي

محمد محجوب
ّ

5

الصحبي بن فرج

هاجر بوزمي

6

عبد الرؤوف الشريف

هالة الحامي

7

المنذر بلحاج علي

عصام الماطوسي

8

هدى سليم

ألفة الجويني

9

وليد جالد

عماد أوالد جريل

10

توفيق والي

زينب براهمي

11

صالح البرقاوي

الفى الورني

12

محمد نجيب ترجمان

شاكر العيادي

13

هاجر العروسي

بسمة الجبالي

14

محمد الناصر جبيرة

لخضر بلهوات

15

خولة بن عائشة

سالف القسنطيني

16

سماح بوحوال

لمياء المليح

17

نادية زنقر

راضية التومي

18

رابحة بن حسين

سليم بسباس

19

ليلى الزحاف

سفيان طوبال

20

حسونة الناصفي

هدى تقية

21

مريم بوجبل

الخنساء بن حراث

22

طارق البراق

اسماعيل بن محمود

23

زياد األخضر

حاتم الفرجاني

24

شفيق العيادي

نوال طياش

25

عمار عمروسية

ابتهاج هالل

26

مراد حمايدي

أسماء أبو الهناء

27

منجي الرحوي

عبير عبدلي

28

أيمن العلوي

نور الدين بن عاشور

29

عبد المؤمن بلعانس

نجالء السعداوي

30

مباركة عواينية

حسن العماري

31

أحمد الصديق
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32

نزار عمامي

33

هيكل بلقاسم

34

سعاد بيولي الشفي

35

فتحي شامخي

36

فيصل التبيني

37

الجيالني الهمامي

مشــروع القانــون عــدد  57/2015المتعلق بســن أحــكام اســتثنائية لتســوية وضعيات
االســتغالل غيــر القانونــي لمقاطــع الحجــارة الرخاميــة التابعــة لملــك الدولة الخاص
تــ ّم إيــداع هــذا املــروع مبكتــب املجلــس وذلــك خــال الــدورة االســتثنائية األوىل بتاريــخ  23ســبتمرب  2015وانطلقــت
مناقشــته يف لجنــة الصناعــة والطاقــة والــروات الطبيعيــة والبنيــة األساســية والبيئــة بتاريــخ  03نوفمــر  2015إىل حــدود 21
أفريــل  .2016ثــم متّــت إحالتــه عــى الجلســة العامــة للمصادقــة عليــه يــوم  31مــاي .2016
ت ـ ّم تقديــم الطعــن بعــدم دســتوريّة هــذا املــروع بتاريــخ  07جــوان  ،2016مــن قبــل الن ـ ّواب املذكوريــن أســفله ،وشــمل
الطعــن مختلــف النقــاط التاليــة:

هه
هه
هه
هه
هه

موضــوع املرشوع مل يــرد ضمن املجاالت التي تتد ّخل فيها الســلطة الترشيع ّية
مسألة تســويغ املقاطع الدولية
خــرق مبدأ املســاواة وذلــك بالتمييز بني املســتغلّني دون الحصول عىل ترخيص قانوين
حامســة املرشوع للفســاد وعدم ســن أحكام يف شأن األشخاص املورطني يف رسقة الرثوات
اإلســتغالل املتو ّحش للــروات الطبيعية دون وجه قانوين

تــم الــر ّد عــى هــذا الطعــن بتاريــخ  10جــوان  2016وجــاء فيــه دحــض ملختلــف النقــاط املذكــورة املشــار إليهــا ســابقا
واملذكــورة يف قــرار الهيئــة.
أقــرت الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن بتاريــخ  21جــوان  252016بعــدم دســتورية مــروع القانــون
عــدد  .57/2015تجــدر اإلشــارة يف هــذا اإلطــار ،أن هــذا املــروع مل يتــم إعــادة عرضــه عــى النقــاش مــرة أخــرى داخــل
املجلــس.

25

قرار عدد  03/2016بتاريخ  21جوان  ،2016الرائد الرسمي عدد  52مؤرخ بـ  27جوان  ،2016ص 2341.و ما يليها.
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القائمــون بالـ ّ
ـرد علــى المطاعن
عدد النواب

أصحاب الطعن

1

نعمان العش

بالرد على المطاعن
القائمون
ّ
سفيان طوبال

2

أيمن العلوي

عصام الماطوسي

3

منجي الرحوي

ناجية بن عبد الحفيظ

4

عدنان الحاجي

محمد بوقرة الراشدي
ّ

5

حمد خصخوصي

عبير العبدلي

6

فيصل التبيني

حسن العماري

7

سامية حمودة

نور الدين بن عاشور

8

محمد الحامدي

شاكر العيادي

9

إياد الدهماني

نجالء السعداوي

10

أحمد السعيدي

الخنساء بن الحراث

11

سعاد البيولي الشفي

حاتم الفرجاني

12

عمار عمروسية

فيصل خليفة

13

شفيق العيادي

هدى تقية

14

هيكل بلقاسم

ليلى الشاوي

15

طارق البراق

جيهان العويشي

16

جيالني الهمامي

محمد جالل غديرة
ّ

17

عبد المومن بلعانس

شكيب باني

18

محمد األمين كحلول

سليم بسباس

19

صبري الدخيل

يمينة الزغالمي

20

ابراهيم بنسعيد

سناء مرسني

21

ريم الثايري

هالة العامر

22

سالم لبيض

جميلة الجويني

23

مباركة عواينية

محبوبة بن ضيف الله

24

زياد األخضر

آمنة بن حميد

25

نزار العمامي

صفية خلفي

26

فتحي الشامخي

شهيدة فرج

27

احمد الصديق

رياض المؤخر

28

غازي الشواشي

الحسين جزيري

29

رضا الدالعي

ليلى الوسالتي بوصالح

30

زهير المغزاوي

جميلة كسيكسي
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مشــروع القانــون عــدد  59/2013المتعلــق بالمصادقــة علــى الملحــق عــدد  3المنقــح لالتفاقية
و ملحقاتهــا الخاصــة برخصــة البحــث عــن المحروقــات التــي تعرف برخصــة “مدنيــن” المتأتي
منهــا امتيــاز اســتغالل “الفرانيق”
تــم إيــداع هــذا املــروع مبكتــب املجلــس الوطنــي التأســييس يــوم  13نوفمــر  2013إال أنــه مل يعــرض عــى النقــاش يف لجنــة
الصناعــة والطاقــة واملناجــم إال خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة ملجلــس نــواب الشــعب .وقــد اجتمعــت يف شــأنه اللجنــة يف
س ـتّة اجتامعــات مــن  21جانفــي إىل  16جــوان  2016ومتّــت املصادقــة عليــه يف جلســة عامــة انعقــدت بتاريــخ  23جــوان
.2016
ت ـ ّم الطعــن يف هــذا املــروع يــوم  01جويليــة  2016إال أنــه رفــض مــن قبــل الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع
القوانــن يف قرارهــا الصــادر بتاريــخ  14جويليــة .2016
جــدول  : 17قائمــة النـ ّـو اب الطاعنون والنواب
القائمــون بالـ ّ
ـرد علــى المطاعن
عدد النواب

أصحاب الطعن

بالرد على المطاعن
القائمون
ّ

1

نعمان العش

اسماعيل بن محمود

2

هيكل بلقاسم

حسن العماري

3

شفيق العيادي

عماد أوالد جبريل

4

نزار عمامي

الخنساء بن حراث

5

عمار عمروسية

على باألخوة

6

طارق البراق

الطيب المدني

7

عبد المومن بلعانس

محمد رمزي خميس
ّ

8

أحمد الصديق

توفيق الجملي

9

غازي الشواشي

طارق الفتيتي

10

زهير المغزاوي

كمال هراغي

11

سالم لبيض

نور الدين المرابطي

12

ريم الثايري

عبير عبدللي

13

سعاد البيولي الشفي

أسماء بوالهناء

14

مراد حمايدي

رضا الزغندي

15

منجي الرحوي

حاتم الفرجاني

16

زياد األخضر

بدر الدين عبد الكافي

17

ابراهيم بنسعيد

فريدة العبيدي

18

سامية حمودة عبو

عامر العريض

19

فتحي الشامخي

شهيدة فرج

20

صبري الدخيل

زهير الرجبي

21

فيصل التليلي

العجمي الوريمي

22

عدنان الحاجي

بشير اللزام

23

عماد الدائمي

هالة الحامي
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24

مبروك الحريزي

أروى بن عباس

25

أحمد السعيدي

محمد كمال بسباس
ّ

26

أيمن العلوي

سليم بسباس

27

مباركة عواينية

محمد زريق
ّ

28

الجيالني الهمامي

راضية التومي

29

رضا الدالعي

بسمة الجبالي

30

أحمد الخصخوصي

لطيفة حباشي

31

جميلة الجويني

32

لخضر بالهوشات

مشــروع القانــون عــدد  60/2013المتعلــق بالمصادقــة علــى الملحــق عــدد  4المنقــح لالتفاقية و
ملحقاتهــا الخاصــة برخصــة البحــث عــن المحروقــات التــي تعرف برخصــة «دوز» المتأتــي منها
امتيــاز اســتغالل «باقل»
تــم إيــداع هــذا املــروع أيضــا مبكتــب املجلــس الوطنــي التأســييس يــوم  13نوفمــر  2013و مل يعــرض عــى النقــاش يف لجنــة
الصناعــة إالّ خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة ملجلــس نــواب الشــعب .وقــد اجتمعــت يف شــأنه اللجنــة يف ســت ّة اجتامعــات
مــن  21جانفــي  2016إىل  16جــوان  2016ومتّــت املصادقــة عليــه يف جلســة عامــة انعقــدت بتاريــخ  23جــوان .2016
تــم الطعــن يف هــذا املــروع يــوم  01جويليــة  2016إال أنــه رفــض مــن قبــل الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع
القوانــن يف قرارهــا الصــادر بتاريــخ  14جويليــة .2016
جــدول  : 18قائمــة النـ ّـو اب الطاعنون والنواب
القائمــون بالـ ّ
ـرد علــى المطاعن
عدد النواب

أصحاب الطعن

بالرد على المطاعن
القائمون
ّ

1

نعمان العش

اسماعيل بن محمود

2

هيكل بلقاسم

حسن العماري

3

شفيق العيادي

عماد أوالد جبريل

4

نزار عمامي

الخنساء بن حراث

5

عمار عمروسية

على باألخوة

6

طارق البراق

الطيب المدني

7

عبد المومن بلعانس

محمد رمزي خميس

8

أحمد الصديق

توفيق الجملي

9

غازي الشواشي

طارق الفتايتي

10

زهير المغزاوي

كمال هراغي

11

سالم لبيض

نورالدين المرابطي

12

ريم الثايري
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ّ
عبدلي
عبير

13

سعاد البيولي الشفي

أسماء أبو الهناء

14

مراد حمايدي

رضا الزغندي

15

منجي الرحوي

حاتم الفرجاني

16

زياد األخضر

بدر الدين عبد الكافي

17

ابراهيم بنسعيد

فريدة العبيدي

18

سامية حمودة عبو

عامر العريض

19

فتحي الشامخي

شهيدة فرج

20

صبري الدخيل

زهير الرجبي

21

فيصل التليلي

العجمي الوريمي

22

عدنان الحاجي

بشير اللزام

23

عماد الدائمي

هالة الحامي

24

مبروك الحريزي

أروى بن عباس

25

أحمد السعيدي

محمد كمال بسباس
ّ

26

أيمن العلوي

سليم بسباس

27

مباركة عواينية

محمد زريق
ّ

28

جيالني الهمامي

راضية التومي

29

رضا الدالعي

بسمة الجبالي

30

أحمد الخصخوصي

لطيفة حباشي

31

جميلة الجويني

32

لخضر بالهوشات

وبهــذا بعــد االطّــاع عــى مختلــف املشــاريع التــي طعــن يف دســتوريتها خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة نســتنتج أن آليــة
الطعــن بعــدم دســتورية مشــاريع القوانــن قــد ســاهمت يف فســح املجــال لنــواب املعارضــة إليصــال مواقفهــم وســط هيمنــة
كتــل األغلبيــة عــى مســار التصويــت يف الجلســات العامــة.
ويف جانــب أخــر ميكــن الحديــث عــن الطابــع الوقتــي للهيئــة واقتصارهــا عــى الرقابــة الســابقة يف انتظــار إرســاء املحكمــة
الدســتورية التــي تــم املصادقــة عــى مــروع قانونهــا بتاريــخ  20نوفمــر  2015والتــي يخ ـ ّول لهــا الدســتور أيضــا القيــام
بالرقابــة الالحقــة.
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الباب الثالث
األداء الرقابي
على الســلطة
التنفيذيــة
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ـص الســلطة الترشيعيــة إضافــة إىل مهمــة ســن القوانــن يف مراقبــة الحكومــة عــى مســتوى برامجهــا وأعاملهــا وذلــك
تختـ ّ
بهــدف املتابعــة واملســاءلة واملحاســبة .وإن كان يهــدف هــذا الــدور الرقــايب إىل تكريــس مبــدأ التــوازن بــن الســلطتني والحـ ّد
مــن كل أشــكال التجــاوز املمكنــة فهــو تجســيد يف اآلن ذاتــه ملبــدأ العمــل املشــرك فيــا بينهــا بهــدف تحقيــق تســيري
ناجــع لدواليــب الدولــة.
كـ ّرس الدســتور يف فصولــه املندرجــة يف إطــار البــاب الرابــع املتعلــق بالســلطة التنفيذيــة مختلــف آليــات هــذا الــدور الرقــايب
مفصــل يف النظــام الداخــي للمجلــس
ســواء تعلــق األمــر بالحكومــة أو برئيــس الجمهوريــة .وقــد وردت هــذه اآلليــات بشــكل ّ
املخصصــة لرئيــس الجمهوريــة.
حيــث تــم تخصيــص البــاب األول للرقابــة عــى العمــل الحكومــي والبــاب الثــاين للجلســات
ّ
رصدنــا عــى إثــر متابعتنــا ألشــغال املجلــس خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة مختلــف آليــات الرقابــة وقــد ارتبطــت إجــاال
املخصصــة لرئيــس الجمهوريــة.
بالعمــل الحكومــي مــع غيــاب للجلســات
ّ
يف هــذا اإلطــار ميكــن تقســيم الرقابــة عــى العمــل الحكومــي إىل قســمني :رقابــة ســابقة ورقابــة الحقــة يفصــل بينهــا زمنيــا
التصويــت عــى منــح الثقــة للحكومــة.

القســم ّ
األو ل :الرقابــة القبليــة للتصويــت علــى منح الثقــة للحكومة
تجســدت الرقابــة الســابقة عــى العمــل الحكومــي خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة عــر جلســة منــح الثقــة 26لبعــض الــوزراء
ّ
الذيــن شــملهم التحويــر الــوزاري يف حكومــة الحبيــب الصيــد وذلــك يف  11جانفــي  2016وجلســة منــح الثقــة لحكومــة
يوســف الشــاهد يف  26أوت .2016
ميثّــل الربملــان يف هــذا اإلطــار وســيلة ضغــط عــى الحكومــة ،فمنــح الثقــة لهــا هــو موافقــة أوليّــة عــى برنامــج عملهــا الــذي
ســيكون أداة ملســاءلتها الحقــا بنــاء عــى مبــدأ اســتمراريّة املراقبــة للعمــل الحكومــي.
غــر أن تكريــس رقابــة قبليــة ناجعــة مرتبــط أساســا بالح ّيــز الزمنــي الــذي يحظــى بــه الربملــان لإلطــاع عــى برنامــج
الحكومــة .وقــد نــص النظــام الداخــي يف هــذا اإلطــار يف الفصــل  143عــى أنــه «يــوزع عــى أعضــاء املجلــس قبــل افتتــاح
الجلســة املخصصــة للتصويــت عــى منــح الثقــة للحكومــة ملــف يتضمــن مخت ـرا لربنامــج عمــل الحكومــة وتعريفــا موجــزا
بأعضائهــا».
بعــد رصدنــا للــدورة الربملانيــة الثانيــة الحظنــا أن برنامــج الحكومــة يتــم توزيعــه يــوم جلســة التصويــت عــى منــح الثقــة
وذلــك قبــل انطــاق الجلســة ببضــع دقائــق مــا مينــع النائــب مــن لإلطــاع بالقــدر الــكايف عــى كافــة النقــاط الــواردة
بالربنامــج املعــروض وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل مــن تقييــم هــذا الربنامــج خــال الجلســة تقييــا ســطحيا وغــر مجــد.
وعــى هــذا األســاس يصبــح مــن البديهــي تحديــد آجــال قانونيــة معقولــة (أســبوعا عــى األقــل) تحيــل فيهــا الحكومــة
برنامجهــا عــى أنظــار املجلــس قبــل انعقــاد جلســة منــح الثقــة وميكــن أن يكــون ذلــك عــى إثــر مراســلتها ملكتــب املجلــس
لطلــب تحديــد جلســة.
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الفصول  142-144من النظام الداخيل.

الفــرع ّ
األو ل :التحويــر الــوزاري في حكومــة الحبيــب الصيد
يتمثــل التحويــر الــوزاري يف إدخــال تغيــر عــى تركيبــة الحكومــة وذلــك “إ ّمــا بض ـ ّم عضــو جديــد أو أكــر أو بتكليــف عضــو
بغــر املهمــة التــي نــال الثقــة بخصوصهــا” .27تنعقــد جلســة منــح الثقــة يف حالــة التحويــر الــوزاري وفقــا لنفــس إج ـراءات
انعقــاد جلســة منــح الثقــة لحكومــة جديــدة إالّ أ ّن التصويــت يكــون بشــكل “منفــرد لــكل عضــو ويف املهمــة املســندة لــه”.28
قـ ّدم رئيــس الحكومــة الســابق الحبيــب الصيــد خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة يف جلســة انعقــدت بتاريــخ  11جانفــي 2016
طلبــا ملنــح الثقــة لثالثــة عــر وزي ـرا وذلــك بعــد مــرور ســنة تقريبــا عــى منــح الثقــة للحكومــة األوىل .29شــمل التحويــر
وزارات الســيادة التاليــة:

هه
هه
هه

وزارة الداخلية
وزارة الخارجية
وزارة العدل (عقــب اســتقالة مح ّمــد صالــح بــن عيــى وتعويضــه بصفــة مؤقتــة بفرحــات الحرشــاين وزيــر الدفــاع
الوطنــي)

هذا باإلضافة إىل:

هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه

وزارة الشــؤون املحلية (وزارة تـ ّم إحداثها خالل هذا التحوير)
وزارة الشؤون االجتامعية،
وزارة الشؤون الدينية،
وزارة الوظيفــة العمومية والحوكمة ومكافحة الفســاد
وزارة العالقات مع الهيئات الدســتورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنســان
وزارة الطاقــة واملناجــم (وزارة تـ ّم فصلها عن وزارة الصناعــة وإحداثها خالل هذا التحوير)
وزارة النقل
وزارة التجارة
وزارة الثقافــة واملحافظة عىل الرتاث

كام شــمل التحوير أيضا حقيبة الوزير املكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشــعب والناطق الرســمي باســم الحكومة.

30

شــهدت الرتكيبــة الجديــدة للحكومــة بعــد التحويــر الــوزاري  3وزراء جــدد عــن نــداء تونــس (النائــب خالــد شــوكات ،أنيــس
غديــرة ،يوســف الشــاهد) إضافــة إىل وزيــر جديــد ممثــل عــن االتحــاد الوطنــي الحــر (وهــو رئيــس الكتلــة الربملانيــة النائــب
محســن حســن) أ ّمــا بالنســبة لــوزارات الســيادة (الداخليــة والعــدل) فقــد وقــع االتفــاق يف شــأنها عــى شــخصيات مســتقلة.
رصــد فريــق مرصــد مجلــس تد ّخــل  114نائــب خــال جلســة التحويــر الــوزاري شــملت مختلــف الكتــل النيابيــة مبــا يف ذلــك
غــر املنتمــن وقــد اســتغرقت  9ســاعات و 20دقيقــة يف ظــل ســاعة واحــدة و 30دقيقــة تأخــر.

الفصل  144من النظام الداخيل.
27
نفس املصدر.
28
ت ـ ّم منــح الثقــة لحكومــة الحبيــب الصيــد بتاريــخ  5فيفــري  .2015ملزيــد مــن التفاصيــل االطّــاع عــى تقريــر البوصلــة حــول أشــغال مجلــس النــواب الشــعب خــال الــدورة
29
الربملانيــة األوىل ص 45.ومـ�ا يليهـ�ا
باإلضافة ايل التحوير تم حذف كتابات الدولة
30
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رســم بياني  : 10نســب المشــاركة فــي المداخالت
حســب الكتل

ولــن تقاطعــت مداخــات النــواب مضمونــا حــول نقــد الحكومــة إالّ أن ذلــك مل يعكــس يف املجمــل حجــم األغلبيــة الهامــة
التــي تحصــل عليهــا بعــض الــوزراء يف التصويــت .وقــد بــدا ذلــك واضحــا خاصــة خــال التصويــت عــى منــح الثقــة لوزيــر
الخارجيــة (خميّــس الجهينــاوي) .فرغــم تعــدد املداخــات الرافضــة لــه إال أن ذلــك مل مينعــه مــن الحصــول عــى أغلبيــة 135
صــوت مقابــل مع ـ ّدل يســاوي  141لبقيــة الــوزراء.
وبنــاء عليــه ،نســتنتج أن مســألة التحويــر ،وإن يجــدر التصويــت فيهــا عــى كل وزيــر عــى حــدة ،أفضــت إىل املوافقــة عــى
الرتكيبــة املقرتحــة بر ّمتهــا.

رســم بيانــي  : 11التصويــت على أعضــاء الحكومة
المقترحيــن فــي إطــار التحوير الوزاري
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حصــول الــوزراء الجــدد عــى ثقــة الربملــان مل يضمــن الدعــم الســيايس الــكايف الســتمرار حكومــة الحبيــب الصيــد .فامل ـ ّدة
الفاصلــة بــن التحويــر وانطــالق املشــاورات التــي أعلــن عنهــا رئيــس الجمهوريــة ،يف بدايــة جــوان  ،2016مل تســمح للمجلــس
بتقييــم األداء الحكومــي بشــكل موضوعــي.
وهــو مــا يؤكّــد ارتهــان املجلــس للخالفــات السياســية .وبالتــايل ميكننــا القــول إن ال ّرقابــة عــى العمــل الحكومــي ال تعــدو أن
تكــون ســوى إجــراء شــكي إلضفــاء شعيــة ومروعيــة عــى االختيــارات السياســية.

الفــرع الثانــي :جلســة منــﺢ الثقة لحكومة يوســف الشــاهد
تختلــف جلســة التصويــت عــى منــح الثقــة للحكومــة عــن جلســة التحويــر الــوزاري عــى مســتوى التصويــت .يكــون
التصويــت يف جلســة منــح الثقــة مــرة واحــدة عــى كامــل أعضــاء الحكومــة واملهمــة املســندة لــكل عضــو.31

رســم بياني  : 12جلســة منــﺢ الثقــة لحكومة
يوســف الشاهد

31

الفصل  ،143نفس املصدر
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مقارنــة بجلســة منــح الثقــة لحكومــة الحبيــب الصيــد خــالل الــدورة الربملانيــة األوىل ،مل نســجل فــوارق تذكــر عــى مســتوى
منــح الثقــة للحكومــة حيــث حــازت عــى نفــس األغلبيــة بـــ 167صــوت.

رســم بيانــي : 13مقارنــة بيــن التصويتين
* التصويــت ّ
األو ل :تصويــت منــﺢ الثقــة لحكومــة الحبيــب الصيد
** التصويــت الثانــي :تصويــت منــﺢ الثقة لحكومة يوســف الشــاهد

شــهدت تركيبــة حكومــة يوســف الشــاهد مشــاركة لأحــزاب الكــربى املمثلــة يف مجلــس نــواب الشــعب عــى غــرار حركــة
نــداء تونــس وحركــة النهضــة مــع تراجــع مشــاركة حــزب آفــاق تونــس وغيــاب لــوزراء منتمــن لالتحــاد الوطنــي الحــر.
يف املقابــل انض ـ ّم نائبــان عــن الكتلــة االجتاعيــة الدميقراطيــة املنتميــة إىل املعارضــة وهــا إيــاد ال ّدهــاين واملهــدي بــن
غربيــة ،كــا انض ـ ّم حــزب املســار غــر املمثّــل يف الربملــان إىل تركيبــة الحكومــة.
تجــدر اإلشــارة يف هــذا اإلطــار إىل أ ّن الركيبــة الجديــدة للحكومــة وإن مل تعكــس بشــكل عــام املشــهد الســيايس داخــل
املجلــس فقــد حظيــت بأغلبيــة مريحــة ،حيــث أن كتلــة الح ـ ّرة برغــم خروجهــا مــن حــزب األغلبيــة (نــداء تونــس) إال أنهــا
ص ّوتــت باملوافقــة عــى حكومــة يوســف الشــاهد دون أن يكــون لهــا متثيــل فيهــا وكذلــك الشــأن بالنســبة لكتلــة االتحــاد
الوطنــي الحــر.
تجــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق أيضــا إىل أن الحكومــة الحاليــة تشــمل  5وزراء مــن الحكومــة الســابقة للحبيــب الصيــد التــي
مل تتـ ّم تجديــد الثقــة فيهــا (جلســة التصويــت عــى مواصلــة الحكومــة لنشــاطها)
رصــد فريــق مرصــد مجلــس مختلــف مداخــالت النــواب يف جلســة التصويــت عــى منــح الثقــة لحكومــة يوســف الشــاهد
وقــد متحــور أغلبهــا حــول املواضيــع التاليــة:
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رســم بيانــي  : 14توزيــع المواضيــع المطروحة في
المداخــات بالـ%
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ّ
البعدية
القســم الثاني :الرقابــة
ـص الدســتور يف فصلــه  96عــى أ ّن
يضطلــع مجلــس نــواب الشــعب بســلطة رقابيــة بعديّــة عــى أداء الســلطة التنفيذيّــة .وينـ ّ
“لــكل عضــو مبجلــس نــواب الشــعب أن يتقــدم إىل الحكومــة بأســئلة كتابيــة أو شــفاهية طبــق مــا يضبطــه النظــام الداخــي
ـص النظــام الداخــي بــدوره عــى كيفيّــة إيــداع األســئلة لــدى مكتــب املجلــس ويضبــط اآلجــال املتعلّقــة
للمجلــس ».وينـ ّ
32
بهــا.
تهــدف الرقابــة البعديّــة إىل متابعــة أداء الحكومــة ومــدى امتثالهــا للربنامــج الــذي التزمــت بــه ومحاســبتها يف حــال عــدم
إيفائهــا بوعودهــا ،وهــو مــا يفتــح البــاب يف مســتوى آخــر إىل ســحب الثقــة منهــا .فالرقابــة البعديّــة هــي اآلل ّيــة التــي
تســمح ببقــاء الحكومــة أو مغادرتهــا مــن خــال متابعتهــا بشــكل دوري.
ـص النظــام الداخــي ملجلــس نــواب الشــعب يف بابــه التاســع عــى جملــة اإلجــراءات املتعلقــة بالرقابــة البعديّــة واملتمثّلــة
ينـ ّ
33
يف األســئلة الكتاب ّيــة واألســئلة الشــفاه ّية وجلســات الحــوار مــع الحكومــة والئحــة اللــوم ضـ ّد الحكومــة.

الفــرع األول :األســئلة الكتابية
يؤكّــد الدســتور أهميّــة األســئلة الكتابيّــة مــن خــال إفرادهــا بفصــل يح ـ ّدد دورهــا كإجــراء متّبــع يف مراقبــة الحكومــة.
ولــن ح ـ ّدد الدســتور املبــدأ العــام لألســئلة ومكانتهــا يف مراقبــة األداء الحكومــي فــإ ّن النظــام الداخــي أىت عــى التفاصيــل
املتعلّقــة بهــذا اإلجــراء .فيح ـ ّدد يف فصلــه  145كيفيّــة إيــداع األســئلة واآلجــال املح ـ ّددة لذلــك .إذ بإمــكان نائــب الشــعب
ـص الســؤال الكتــايب لــدى مكتــب املجلــس الــذي يحيلــه بــدوره إىل
التوجــه بأســئلة كتابيــة ألعضــاء الحكومــة عــر إيــداع نـ ّ
35
أنظــار الحكومــة يف أجــل ال يتجــاوز مثانيــة أيــام مــن تاريــخ تلقيــه .
34

ـص النظــام الداخــي يف هــذا الصــدد عــى رضورة أن تكــون األســئلة موجــزة وأن تت ـ ّم اإلجابــة عــن فحواهــا مــن طــرف
ينـ ّ
الحكومــة يف غضــون عــرة أيــام كح ـ ّد أقــى ،ث ـ ّم يبــادر رئيــس املجلــس بتســليم النائــب الّــذي طــرح الســؤال نســخة مــن
اإلجابــة ومــن ث ـ ّم يت ـ ّم نرشهــا يف الرائــد الرســمي ملــداوالت مجلــس نــواب الشــعب وعــى املوقــع اإللكــروين للمجلــس.
خــال الــدورة الربملانيــة املنقضيــة تـ ّم توجيــه  31ســؤاال كتابيــا إىل  15عضــوا مــن الحكومــة ،واملالحــظ أ ّن اآلجــال املنصــوص
عليهــا يف النظــام الداخــي واملقـ ّدرة بعــرة أيــام إلجابــة الحكومــة عــن األســئلة مل يتـ ّم احرتامهــا ،حيــث بلــغ معـ ّدل الفــرق
بــن تاريــخ طــرح الســؤال وتاريــخ اإلجابــة عنــه  36يومــا ،علــا وأ ّن أدىن مع ـ ّدل تأخــر بلــغ  12يومــا (إجابــة وزيــر أمــاك
الدولــة حاتــم العــي عــن ســؤال النائــب فيصــل التبينــي) وأقــى معــ ّدل بلــغ  71يومــا (إجابــة وزيــر البيئــة والتنميــة
املســتدامة نجيــب درويــش عــن ســؤال النائــب غــازي الشــوايش).
وتصـ ّدر ســليم شــاكر وزيــر املاليــة املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد األســئلة املو ّجهــة إليــه التــي بلــغ عددهــا  5أي مــا يعــادل
كل مــن وزيــر الرتبيــة ورئيــس الحكومــة ووزيــر الشــؤون
 16%مــن مجمــوع األســئلة اإلحــدى والثالثــن املطروحــة ،ويتلــوه ّ
الخارجيــة مبعـ ّدل ثالثــة أســئلة لــكل منهــم.
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الفصالن  145و 146من النظام الداخيل http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reg_int_arp.pdf
هذا الرتتيب خاضع للتقسيم املوجود بالنظام الداخيل الفصول 145-148
الفصل  96من الدستور “ :لكل عضو مبجلس نواب الشعب أن يتقدم إىل الحكومة بأسئلة شفاهية أو كتابية طبق ما يضبطه النظام الداخيل للمجلس”
الفصل  145من النظام الداخيل

رســم بيانــي : 15الــوزراء المعنيــون باألســئلة الكتابية

وبالنســبة إىل النــواب األكــر طرحــا لألســئلة فهــم مــن غــر املنتمــن إىل كتــل برملانيــة بنســبة بلغــت قرابــة  30%مــن
كل مــن الكتلــة االجتامعيــة الدميقراطيــة
مجمــوع األســئلة املطروحــة مبع ـ ّدل  9أســئلة عــى امتــداد الــدورة العاديــة ،يليهــا ّ
ـكل كتلــة منهــا .واملالحــظ أ ّن الكتلتــن
ـكل كتلــة) لتبلــغ نســبة مســاءلتها للحكومــة  19%لـ ّ
والجبهــة الشــعبية ( 6أســئلة لـ ّ
املذكورتــن والنــواب غــر املنتمــن إىل كتــل ميثّلــون جبهــة املعارضــة ونســبة مســاءلتهم للحكومــة مجتمعــ ًة بلغــت 68%
مـ ّـا يعنــي أ ّن الن ـ ّواب عــن املعارضــة -مــن الناحيــة الكميّــة -حريصــون عــى أداء دورهــم الرقــايب عــى أعــال الحكومــة
فيــا يتعلــق باألســئلة الكتابيــة .علــا وأ ّن الــدورة الربملانيّــة األوىل مل يت ـ ّم فيهــا طــرح أســئلة كتابيّــة عــى أعضــاء الحكومــة.
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رســم بيانــي  : 16توزيــع المداخالت حســب الكتل

واملالحــظ يف األســئلة الكتاب ّيــة أ ّن أغلبهــا طُــرح يف شَ ــه َري أفريــل وجــوان  10( 2016أســئلة يف الفرتتــن) يف حــن أ ّن شــه َري
أي ســؤال كتــايب ،فيــا طُــرح ســؤال يف شــهر جانفــي وثالثــة أســئلة خــال شــهر فيفــري كــا
ديســمرب ومــارس مل يُــودع فيهــا ّ
هــو مبـ ّـن بال ّرســم البيــاين أدنــاه ،وهــو مــا يعكــس تبعــات األزمــة السياس ـ ّية ال ّناجمــة عــن انقســام نــداء تونــس واملمت ـ ّدة
مــن شــهر نوفمــر إىل غايــة شــهر مــارس ومــا أفرزتــه مــن تل ّكــؤ عــى مســتوى عمــل املجلــس.

رســم بيانــي : 17التوزيــع الشــهري لألســئلة الكتابية
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ـر القفــزة التــي
مت ّكــن املجلــس مــن تجــاوز األزمــة وال ّنســق البطــيء الّــذي طــال أعاملــه خــال شــهر أفريــل ،وهومــا يفـ ّ
حقّقهــا مــن حيــث عــدد األســئلة املطروحــة والتــي بلــغ عددهــا  10أســئلة .وقــد بــادر فيصــل تبينــي عــن الكتلــة االجتامعيــة
الدميقراطيــة بطــرح ســتة أســئلة عــى أربعــة وزراء (الخارجيــة مرتــان وأمــاك الدولــة مرتــان واملاليــة والداخليــة مــرة
واحــدة) .واملحتــوى هــو تقريبــا نفســه بخصــوص التعويــض الــذي ســتمنحه تونــس للواليــات املتحــدة االمريكيــة بعــد
أحــداث الســفارة يف ســبتمرب .2012
ويف جــوان  ،2016بــادر فتحــي الشــامخي عــن الجبهــة الشــعبية بطــرح أربعــة أســئلة عــى أعضــاء الحكومــة وهــم عــى
التــوايل وزراء املاليــة والصناعــة والتنميــة والتجــارة.
وفيــا ييل قامئة مواضيع األســئلة الكتابيّة :
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مــروع القانــون املتعلــق بالتفويــض إىل رئيــس الحكومــة يف إصــدار مراســيم طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 70
مــن الدســتور
إقالة املدير العــام للتلفزة الوطنية
أســعار توريد الزيت النبايت والسكر
قضية حجــز حاوية عىل ملك أجنبي
املفاوضــات حــول اتفاق التبادل الحر املعمق والشــامل مع االتحاد األورويب ALECA
بيانــات تقريــر دائرة املحاســبات املتعلق بغلق ميزانية الدولة للترصف لســنة 2013
شــبهات فســاد تتعلــق بإتتدابات قام بهــا الرئيس املدير العام الحايل للديــوان الوطني لألرسة والعمران البرشي
الصفة واألســاس القانوين ألشــغال البناء عىل قطعة األرض املســتغلة من قبل املدرســة التعاون ّية األمريك ّية بتونس
الصفة واألســاس القانوين ألشــغال البناء عىل قطعة األرض املســتغلة من قبل املدرســة التعاون ّية األمريك ّية بتونس
الصفة واألســاس القانوين ألشــغال البناء عىل قطعة األرض املســتغلة من قبل املدرســة التعاون ّية األمريك ّية بتونس
رح بهــا واملداخيــل حســب قامئــة الحرفــاء أثنــاء الفــرة املمت ـ ّدة بــن
تفســر الفــارق بــن مداخيــل النفــط الخــا ّم امل ـ ّ
 2008إىل  2013الــواردة يف تقريــر هيئــات الرقابــة الثــاث
تعاقــد الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز مــع رشكــة “جــرال الكرتيــك” إلنجــاز مولــد بوشــمة ( 250ميغــاوات) دون
أدىن منافســة وعــدم احــرام قانــون املناقصــات العموميــة وعــدم احــرام الفصــل  13مــن الدســتور
عــدم احــرام الضابطــة العدل ّيــة لقــرارات الســلطة القضائ ّيــة يف نطــاق تنفيــذ ملرســوم املصــادرة تعلقــت باســرجاع
رف مجموعــة مــن األشــخاص
بعــض األمــاك العقاريــة املوجــودة تحــت ت ـ ّ
بخصــوص اإلتفاقيتــن املربمتــن مــع الجانــب األمريــي حــول تعويــض خســائر أرضار اإلعتــداء عــى الســفارة األمريكيــة
واملدرســة التعاونيــة األمريكيــة بتونــس
طلــب تحديــد معينــات الكــراء املتوجــب دفعهــا عــى املدرســة التعاونيــة األمريكيــة بعنــوان تســوغها لقطعــة األرض
موضــوع الرســم العقــاري عــدد 88924
تنفيــذ الحكــم القضــايئ الصــادر ضــد املدرســة التعاونيــة األمريكيــة بتونــس والقــايض بدفعهــا مبالــغ ماليــة لفائــدة
خزينــة الدولــة إثــر مراجعــة جبائيــة
تأخر انطالق أشــغال معهد مكنني 3
غلــق املعهد العايل لعلوم وتكنولوجيــا الطاقة بقفصة
الصناديــق الخاصــة للخزينة املدرجة وغــر املدرجة مبيزانية الدولة
وضعيــة البلديــات القامئــة مــن حيــث أمثلــة التهيئــة ومــن حيــث اإلمكانيــات املاليــة والبرشيــة واملعايــر التــي
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ســتعتمد لتوزيــع املبلــغ املخصــص لفائــدة البلديــات املحدثــة
ظروف حبس الطالبني التونســيني شــعيب نوايقي وحســام املولهي مبدينة “أوديســا” بأوكرانيا
اإلجــرءات املتخــذة لحامية املحيط واملتســاكنني مــن االنبعاثات الغازية الصادرة من مصنع اآلجــر بالقلعة الصغرى
حادث فقدان الســفينة التونســية “أمرية  ”Iعرض الســواحل األوكرانية بالبحر األســود بتاريخ  9جانفي 2003
دور املستشــار الجبــايئ يف إجــراءات التقــايض الجبــايئ وحــول الصناديــق الخاصــة للخزينــة املدرجــة وغــر املدرجــة
مبيزانيــة الدولــة وحــول مراجعــة أحــكام األمــر عــدد  492لســنة  1994املــؤرخ يف  28فيفــري  1994وحــول عــدم
تنقيــح أحــكام الفصــول  39و 42و 60و 130مــن مجلــة الحقــوق واإلجــراءات الجبائيــة وحــول اعتــاد املصادقــة عــى
الحســابات مــن قبــل مراقبــي الحســابات كــرط لالنتفــاع باالســرجاع امليــر لفوائــض األداء
مراجعــة أحــكام األمر عدد  492لســنة  1994املؤرخ يف  28فيفري 1994
مراجعــة أحــكام األمر عدد  492لســنة  1994املؤرخ يف  28فيفري 1994
شــل املجلــس الوطني للخدمات املكلــف بتأهيل قطاع الخدمات
تــدين أعداد الفرنســية لتالميذ البكالوريا باملعهــد النموذجي بصفاقس
شــبهات تجــاوزات إدارية بالجملة يف املركــز الوطني البيداغوجي
التغيري الكيل ملشــاريع التنمية يف املجال الصحي بوالية بنزرت عند مناقشــة املخطط الخاميس بوزارة اإلســتثامر
برمجــة القيــام بدراســة إلنجــاز مينــاء تجــاري مــن الجيــل الثالــث مبنطقــة الرمــال مــن واليــة بنــزرت خــال املخطــط
الخــايس
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الفــرع الثاني :األســئلة الشــفاهية
ـص األســئلة الشــفاه ّية بالذّكــر فيــا يتعلّــق
كــا هــو الشــأن بالنســبة إىل األســئلة الكتاب ّيــة فــإ ّن الفصــل  96مــن الدســتور خـ ّ
بإجــراءات الرقابــة املناطــة بعهــدة الربملــان عــى الســلطة التنفيذيّــة .36وتع ـ ّد األســئلة الشــفاهية آليــة مــن آليــات مراقبــة
الحكومــة املعتمــدة مــن مجلــس نـ ّواب الشّ ــعب .ويحـ ّدد النظــام الداخــي إجــراءات طــرح األســئلة واآلجــال املحـ ّددة لذلــك
الســؤال والوزيــر املعنــي باإلجابــة .ويتــ ّم إعــام
واملتمثلــة يف تســليم إعــام كتــايب إىل رئيــس املجلــس يحتــوي موضــوع ّ
الحكومــة مبوعــد انعقــاد الجلســة العامــة التــي ســتت ّم فيهــا اإلجابــة عــن األســئلة يف أجــل ال يتجــاوز الخمســة عــر يومــا
37
منــذ تاريــخ اإلعــام.
خــال الــدورة الربملانيــة املنقضيــة تـ ّم طــرح  87ســؤاال مــن ِقبــل  39نائبــا مو ّجهــة إىل  24وزيــرا ،وتـ ّم طــرح  13ســؤاال عــى
كل مــن وزراء الدفــاع والوظيفــة
وزيــر الداخليــة يليــه وزيــر الفالحــة بـــ 10أســئلة يف حــن مل يُطــرح ســوى ســؤال واحــد عــى ّ
العموميــة والبيئــة وأمــاك الدولــة.
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الفصل  96من الدستور
الفصل  146من النظام الداخيل

رســم بياني : 18توزيع األســئلة الشــفاهية حســب
الوزارات

طرحــت األحــزاب املشــاركة يف الحكومــة أغلبيــة األســئلة الشــفاهية بنســبة بلغــت قرابــة  54%مــن جملــة األســئلة املطروحــة
كل مــن غــر املنتمــن والجبهــة الشــعبية والكتلــة االجتامعيــة
طيلــة الــدورة الربملانيــة ،وطرحــت املعارضــة ممثلــة يف ّ
الدميقراطيــة  46%لتقتســم الســلطة واملعارضــة مســؤولية مســاءلة الحكومــة .ومــن الناحيــة الكميّــة تبــدو أســئلة األحــزاب
املك ّونــة للســلطة أكــر تواتــرا يف مســاءلة الحكومــة مــن األحــزاب املعارضــة ،ولك ـ ّن فحــوى األســئلة هــي التــي تح ـ ّدد مــدى
نجاعتهــا.
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رســم بياني : 19توزيع األســئلة الشــفاهية حســب
الكتــل البرلمانيــة

أ ّمــا فيام يتعلّق بتواتر األســئلة الشــفاهية فقد كانــت موزعة عىل النحو التايل:

رســم بياني : 20التوزيع الشــهري لألســئلة
الشــفاهية
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يعكــس الرســم البيــاين أعــاه تــوزّع األســئلة الشــفاهية املو ّجهــة إىل أعضــاء الحكومــة ،واملالحــظ أ ّن شــهر أفريــل شــهد
طفــرة عــى مســتوى طــرح األســئلة كــا هــو الشــأن بالنســبة إىل األســئلة الكتاب ّيــة ،وهــو يعــود لألســباب نفســها املتعلقــة
باألســئلة الكتاب ّيــة واملتمثلــة يف األزمــة السياســية املمت ـ ّدة مــن نوفمــر  2015إىل غايــة مــارس  2016والتــي ألقــت بظاللهــا
عــى أشــغال املجلــس وعطّلــت أشــغاله .ويشــر الرســم البيــاين إىل أ ّن كالّ مــن أكتوبــر ونوفمــر وجانفــي وفيفــري ومــارس
أي ســؤال شــفاهي ،يف حــن أ ّن شــهر ديســمرب متّــت فيــه مســاءلة الحكومــة مــن خــال طــرح خمســة
مل تت ـ ّم فيهــا طــرح ّ
أســئلة ،وهــي فــرة تتزامــن مــع مناقشــة قانــون املاليــة الّــذي يت ـ ّم التصويــت عليــه خــال الجلســة العا ّمــة ،مـ ّـا يفســح
املجــال أمــام النــواب لطــرح أســئلتهم.

الفــرع الثالث :جلســات الحوار
ينــص النظــام الداخــي عــى تنظيــم جلســات حــوار مــع الحكومــة يف إطــار األداء الرقــايب الــذي ميارســه مجلــس نــواب
ّ
كل شــهر ويتـ ّم خاللهــا متابعــة السياســات
الشــعب عــى الحكومــة عــى أن ت ُنظَّــم هــذه الجلســة بشــكل دوري مبعـ ّدل مــرة ّ
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القطاعيّــة والتوجهــات العا ّمــة للحكومــة.
خــال الــدورة الربملان ّيــة الثانيــة انتظمــت  5جلســات حــوار مــع الحكومــة ،كانــت األوىل يــوم  26نوفمــر  2015والثانيــة
امتـ ّدت عــى يومــي  27و 28جانفــي  ، 2016الثالثــة كانــت بتاريــخ  28مــارس  2016والرابعــة كانــت يــوم  10جــوان 2016
أمــا الخامســة فكانــت بتاريــخ  21جــوان  .2016تــأيت األوىل عــى خلف ّيــة حادثــة تفجــر حافلــة األمــن الرئــايس بشــارع مح ّمــد
مخصصــة للعــودة عــى أحــداث القرصيــن
الخامــس بتونــس العاصمــة التــي جــدت يــوم  24نوفمــر  .2015الثانيــة كانــت ّ
إثــر التحــركات االجتامعيــة املطالبــة بالتشــغيل والتــي اندلعــت إثــر إصابــة رضــا اليحيــاوي بصعقــة كهربائيــة إثــر تســلقه
عمــود الكهربــاء يــوم  18جانفــي  .2016الثانيــة والثالثــة تعلقتــا باألوضــاع األمنيــة للبــاد ومقاومــة اإلرهــاب .أمــا األخــرة
فتمحــورت حــول قضيــة إغتيــال الشــهيدين شــكري بالعيــد ومحمــد الرباهمــي.
وفيــا يتعلّــق بــروح هــذا اإلجــراء ومــدى نجاعتــه ميكــن القــول إ ّن طــرح الســؤال يف ح ـ ّد ذاتــه ال يكفــي ،إذ يجــب ضــان
آليــات املراقبــة واملتابعــة لــدى الســلطة التنفيذيّــة ومتابعــة امللفــات لــدى املصالــح املعن ّيــة .كــا أ ّن اآلجــال املنصــوص
عليهــا بال ّنظــام الداخــي واملتمثلّــة يف أجــل أقصــاه  15يومــا بــن تاريــخ إيــداع مطلــب الســؤال وتاريــخ إجابــة الحكومــة
ـتهل مبق ّدمــة يت ـ ّم فيهــا التّشــي مــن عــدم التّجــاوب الج ـ ّدي مــع مطالــب
مل يتــم احرتامهــا .فأغلــب مداخــات ال ّنــواب ت ُسـ ّ
مســاءلتهم ألعضــاء الحكومــة وتجــاوز اآلجــال القانون ّيــة يف الــر ّد عــى أســئلتهم ويف تنظيــم جلســة عا ّمــة لســاع أجوبــة مــن
الحكومــة.
ـص عــى رضورة
تبــدو هــذه الجلســات مناســبات ّية ومرتبطــة بســياق ســيايس واجتامعــي معـ ّـن ،والحــال أ ّن النظــام الداخــي ينـ ّ
كل شــهر .ويف هــذا خــرق واضــح للنظــام الداخــي وتعطيــل لســر الوظيفــة الرقابيــة ملجلــس نــواب الشّ ــعب.
تنظيمهــا مــرة ّ

جلســة الحوار األولى
الســواء،
خــال هــذه الجلســة ت ـ ّم توزيــع الكلمــة بالتســاوي عــى جميــع رؤســاء الكتــل الربملانيّــة وغــر املنتمــن عــى ح ـ ّد ّ
ون ـ ّدد املتدخلــون الســبعة بالحادثــة اإلرهابيّــة وعـ ّـروا عــن دعمهــم ومســاندتهم لقــوات األمــن والجيــش الوطنــي.
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الفصل  147من النظام الداخيل
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تــوزّع مداخالت الن ّواب خالل جلســة الحــوار األوىل مع الحكومة كام ييل:

رســم بيانــي  :21توزيــع المداخالت حســب الكتل
خــال جلســة الحوار األولى

جلســة الحــوار الثانية
كانــت االحتجاجــات الشــعبية التــي انطلقــت مــن واليــة القرصيــن والتــي شــملت مناطــق أخــرى محــور جلســة الحــوار
التــي انتظمــت مــع الحكومــة .وشــهدت هــذه الجلســة التــي انتظمــت عــى يومــي  27و  28جانفــي  2016تدخــل 112
نائبــا موزّعــن عــى ال ّنحــو التــايل:

رســم بيانــي  : 22توزيــع المداخالت حســب الكتل
خــال الحصــة الثانيــة من جلســة الحــوار الثانية
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جلســة الحــوار الثالثة
بتاريــخ  28مــارس  ،2016عقــد املجلــس جلســة حــوار مــع وزيــري العــدل والداخليــة .تــم التصويــت عــى رسيــة الجلســة،
ب 143مــع و  2محتفظــن و 16ضــد  ،التــي دامــت قرابــة  3ســاعات.

جلســة الحــوار الرابعة
متــت جلســة الحــوار مــع وزيــر الداخليــة ووزيــر العــدل بتاريــخ  10جــوان  2016بنــاء عــى طلــب بعــض النــواب الذيــن
قدمــوا عريضــة ملكتــب املجلــس حــول قضيــة إطــاق رساح عنــارص مـ ّـا يس ـ ّمى بكتيبــة أبــو مريــم.
تطـ ّرق النــواب إىل العديــد مــن النقــاط منهــا رضورة القيــام بإصــاح عميــق يف املنظومــة األمنيــة والقضائيــة ورضورة تعــاون
هذيــن املنظومتــن ملكافحــة اإلرهــاب .كــا أضافــوا بــأن هنالــك الكثــر مــن اإلخــاالت يف قضايــا شــهداء الثــورة ،وأن الفســاد
ظاهــرة عامــة أغرقــت هيــاكل الدولــة حيــث أن هنالــك مامرســات مــن هــذا النــوع يف ملــف الشــهيدين بلعيــد والرباهمــي.
وأكّــد بعــض النــواب عــى رضورة مقاومــة التعذيــب داخــل املراكــز األمنيــة ودعــى البعــض منهــم ملؤمتــر وطنــي حــول
اإلرهــاب.
شــهدت جلســة الحوار هذه تد ّخل  21نائبا موزّعني عىل ال ّنحو التايل:

رســم بيانــي  : 23توزيــع المداخالت حســب الكتل
خالل جلســة الحــوار الرابعة

جلســة الحوار الخامســة
متــت جلســة الحــوار الخامســة مــع كل مــن وزيــر الداخليــة والعــدل يــوم  21جــوان  2016بنــاء عــى طلــب  94نائــب ،كانــوا
قدمــوا عريضــة ملكتــب املجلــس لتنظيمهــا وكانــت متعلقــة بقضيــة إغتيــال الشــهيدين شــكري بالعيــد ومحمــد الرباهمــي.
توزّعــت مداخالت الن ّواب التــي بلغت  31تدخال كام ييل:
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رســم بيانــي  : 24توزيــع المداخالت حســب الكتل
خالل جلســة الحوار الخامســة

الفــرع الرابــع :جلســة التصويــت علــى الثقة فــي مواصلة حكومــة الحبيــب الصيد
لنشــاطها
انعقــدت جلســة التصويــت عــى الثقــة يف مواصلــة حكومــة الحبيــب الصيــد لنشــاطها يف أواخــر الــدورة الربملانيــة األوىل
بتاريــخ  30جويليــة  .2016عقــدت هــذه الجلســة بنــاء عــى مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  98مــن الدســتور حيــث:
«ميكــن لرئيــس الحكومــة أن يطــرح عــى مجلــس نــواب الشــعب التصويــت عــى الثقــة يف مواصلــة الحكومــة لنشــاطها،
ويتــ ّم التصويــت باألغلبيــة املطلقــة ألعضــاء مجلــس نــواب الشــعب ،فــإن مل يجــدد املجلــس الثقــة يف الحكومــة اعتــربت
مســتقيلة».

رســم بيانــي  : 25الحبيــب الصيد خــالل الجلســة ّ
ّ
المخصصة
العامــة
للتصويــت علــى تجديــد الثقة فــي حكومته
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وفقــا ألحــكام النظــام الداخــي الــواردة يف الفصــل  149مــن العنــوان الخامــس مــن البــاب التاســع “ :إذا ورد عــى املجلــس
طلــب للتصويــت عــى الثقــة يف مواصلــة الحكومــة لنشــاطها مــن رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة ,يدعــو رئيــس
املجلــس مكتــب املجلــس لالجتــاع يف غضــون يومــن مــن تلقيــه امللــف املتضمــن للطلــب .ويتــوىل املكتــب يف اجتامعــه ذاك
تحديــد موعــد الجلســة العامــة بعــد أســبوع عــى األقــل وأســبوعني عــى األكــر مــن اجتــاع املكتــب.
يعلــم رئيــس املجلــس كال من رئيــس الحكومة ورئيس الجمهورية مبوعد تلك الجلســة وموضوعها”.
كــا جــاء الفصــل  150عــى مختلــف تفاصيــل ســر هــذه الجلســة حيــث “ إذا كان طلــب التصويــت عــى الثقــة يف مواصلــة
الحكومــة نشــاطها صــادرا عــن رئيــس الحكومــة فــإن رئيــس املجلــس يدعــو للجلســة رئيــس الحكومــة وكامــل أعضائهــا.
يفتتــح رئيــس املجلــس الجلســة العامــة بعــرض موجــز ملوضــوع الجلســة وبالتذكــر مبقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل
 93مــن الدســتور ثــم يحيــل الكلمــة لرئيــس الحكومــة لعــرض طلبــه مفصــا ومعلــا.
تحــال الكلمــة بعــد ذلك ألعضــاء املجلس يف حدود الوقت املخصص للنقاش العام يف تلك الجلســة.
املخصص.
وتحــال الكلمــة لرئيــس الحكومــة مجددا للتفاعل مع تدخالت أعضــاء املجلس يف حدود الوقت
ّ
بعــد إنهــاء رئيــس الحكومــة كلمتــه ترفــع الجلســة ثــم تســتأنف يف نفــس اليــوم للتصويــت عــى الثقــة يف مواصلــة الحكومــة
نشــاطها.
ويشــرط لنيــل ثقــة املجلس يف مواصلة الحكومة نشــاطها الحصول عىل موافقة اآلغلبيــة املطلقة من اآلعضاء”.
مــن خــال رصدنــا لســر جلســة التصويــت عــى الثقــة يف مواصلــة حكومــة الحبيــب الصيــد لنشــاطها ،تــم تســجيل حضــور
 209نائــب.
ســجلّنا خالل هذه الجلســة  60مداخلة توزعت كالتايل:

رســم بيانــي  : 26توزيــع المداخالت حســب الكتلة خالل جلســة
التصويــت علــى مواصلــة الحكومة لنشــاطها
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الفــرع الخامــس :الئحة اللوم
الئحــة اللــوم هــي آليــة مــن آليــات الرقابــة والضغــط عــى الحكومــة تك ـ ّرس التــوازن بــن الســلط التــي ال يت ـ ّم االلتجــاء
إليهــا إالّ يف الحــاالت القصــوى.
يحـ ّدد الفصــل  97من الدســتور رشوط تقديم الئحــة اللوم واإلجراءات املتّبعة يف ذلك.

39

مل يقــع اعتــاد هــذه اآلليــة مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب ال يف الــدورة الربملانيــة األوىل وال يف الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
غــر أ ّن املجلــس يف وظيفتــه الرقابيــة التجــأ إىل آليــات أخــرى يف مناســبتني .أ ّولهــا عنــد التحويــر الــوزاري يف جانفــي .2016
وثانيهــا مبناســبة التصويــت عــى تجديــد الثقــة يف حكومــة الحبيــب الصيــد عــى معنــى الفصــل  98مــن الدســتور.
وتتطلّــب هــذه اآلليــة عديــد اإلجــراءات منهــا تعيــن جلســة التصويــت عــى الالئحــة بعــد  15يــوم مــن تقدميهــا واشــراط
مــي  6أشــهر مــن الالئحــة
األغلبيــة املطلقــة ألعضــاء املجلــس لقبولهــا وعــدم إمكانيــة تقديــم الئحــة جديــدة إالّ بعــد
ّ
األوىل ،لذلــك فــإ ّن تغيــر الحكومــة ال يرتبــط فقــط بالئحــة اللّــوم بــل ميكــن أن يكــون عــر آليــات أخــرى أكــر مرونــة منهــا.

الفــرع الســادس :الرقابــة البعدية داخــل اللجان
ـص الدســتور يف فصلــه  59عــى تشــكيل لجــان قــارة وخاصــة داخــل مجلــس نــواب الشــعب كــا منــح للمجلــس إمكانيــة
نـ ّ
تكويــن لجــان تحقيــق .ك ـ ّرس النظــام الداخــي آليــات مختلفــة ملراقبــة األداء الحكومــي عــى مســتوى هــذه اللجــان عــى
غــرار الجلســة العامــة كــا أســلفنا الذكــر وذلــك يف الفصــول التاليــة:
الفصــل “ :73تتمتــع اللجــان بحــق اإلطــاع عــى جميــع امللفــات وكذلــك الحصــول عــى كل الوثائــق التــي تطلبهــا وعــى كل
اإلدارات واملؤسســات واملنشــآت العموميــة توفــر الوســائل الالزمــة لهــا لتيســر قيامهــا مبهامهــا”.
الفصــل ...“ :81ميكــن للجــان طلــب االســتامع إىل ممثــل عــن رئاســة الجمهوريــة أو ممثــل عــن الحكومــة أو أحــد مسـ ّـري
املؤسســات والهيئــات العموميــة.
كام ميكن ملمثل عن رئاســة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلســات اللجان لتوضيح مســألة ما”.
الفصــل “ : 86يحــق ألي لجنــة أن تــؤدي زيــارات ميدانيــة ســواء يف إطــار متابعــة ســر قطاعــات ال ّنشــاط ال ّداخلــة يف دائــرة
اختصاصاتهــا أو دراســتها ملوضــوع مح ـ ّدد (.)...
مل يكــرس الــدور الرقــايب داخــل اللجــان باملســتوى نفســه ،فقــد اقــرن أساســا باللجــان الخاصــة وذلــك طبقــا ألحــكام الفصــل
 93مــن النظــام الداخــي يف حــن أنــه كان نســبيا عــى مســتوى اللجــان القــارة وذلــك اعتبــارا لدورهــا الترشيعــي كــا ســبق
وتعرضنــا إليــه (أداء اللجــان القــا ّرة)
ســنتط ّرق يف الفقرتــن التاليتــن إىل مامرســة الــدور الرقــايب عــى األداء الحكومــي يف كل مــن اللجــان الخاصــة ولجــان
التحقيــق.
الفصــل  97مــن الدســتور “ميكــن التصويــت عــى الئحــة لــوم ضــد الحكومــة ،بعــد طلــب معلــل يقــدم لرئيــس مجلــس نــواب الشــعب مــن ثلــث األعضــاء عــى األقــل .وال يقــع
39
ــي خمســة عــر يومــا عــى إيداعهــا لــدى رئاســة املجلــس.
التصويــت عــى الئحــة اللــوم إال بعــد ُم ّ
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ّ
الخاصة
اللجــان
تختــص اللجــان الخاصــة أساســا بالــدور الرقــايب عــى األداء الحكومــي ولكــن ميكنهــا إبــداء رأيهــا يف مســائل تدخــل يف نطــاق
اختصاصهــا وذلــك بطلــب مــن إحــدى اللجــان القــارة.
فيام يــي قامئة اللجان الخاصة:

هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه
هه

لجنة األمن والدفاع
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد ومراقبة الترصف يف املال العام
لجنــة التنمية الجهوية
لجنــة شــهداء الثــورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العــام والعدالة االنتقالية
لجنة شــؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة
لجنة شــؤون املرأة واألرسة والطفولة والشــباب واملسنني
لجنة شــؤون التونسيني بالخارج
اللجنة االنتخابية
لجنــة مراقبة عمليــات التصويت وإحصاء األصوات

كــ ّرس الفصــل  ،93كــا أرشنــا ســابقا ،الــدور الرقــايب للجــان الخاصــة وذلــك وفقــا الختصــاص كل منهــا .خــال الــدورة
الربملانيــة الثانيــة ،رصدنــا  99اجتــاع للجــان الخاصــة مبعــدل  191ســاعة عمــل ســجلت فيهــا  56ســاعة تأخــر.
متابعة ومراقبة العمل الرقايب داخل هذه اللجان شــمل  26جلســة اســتامع انقســمت كالتايل:

جــدول  : 19األطــراف المســتمع إليهــا من قبل
اللجــان الخاصة
اللجان

اإلستماعات
مدير العام للديوانة :التطرق للوضع العام بالمناطق الحدودية ومقاومة التهريب

لجنة األمن والدفاع

وزير الداخلية :وضع األمن العام بالبالد بعد أحداث بن قردان

استماع خارج المجلس لوزير الدفاع الوطني :األستعدادات العسكرية في ظل
احتمال توجيه ضربات عسكرية للقطر الليبي
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وزير العدل
رئيس مدير عام شركة اتصاالت تونس:عملية اقتناء مساهمات في رأس مال
ّ
المشغل  GOبمالطا
الرئيس األول لدائرة المحاسبات
ّ
ممثلين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة والنقابة
الوطنية لمستشاري المصالح العمومية :إصالح اإلدارة العمومية

لجنة اإلصالح اإلداري
والحوكمة الرشيدة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد :إصالح الوظيفة العمومية
ومكافحة الفساد
وخطة عمل الوزارات في المجاالت التي هي من مشموالت أنظارها
ّ
ومراقبة التصرف في
سلسسلة استماعات في نفس اليوم:
المال العام
رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية
رئيس الهيئة الرقابية العامة للمصالح العمومية
رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية
ّ
العقارية
رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
التصرف في األموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو
وزير المالية :ملف
ّ
اإلسترجاع لفائدة الدولة

وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي ( 09ماي  )2016حول البرامج اإلصالحية
المضمنة بالمخطط التنموي.
ّ

لجنة التنمية الجهوية انضمام إلى اإلستماعات لوزير التنمية في إطار لجنة المالية والتخطيط والتنمية

لجنة شهداء الثورة
وجرحاها وتنفيذ
قانون العفو العام
والعدالة االنتقالية
لجنة شؤون ذوي
اإلعاقة والفئات
الهشة
لجنة شؤون المرأة
واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين
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انضمام إلى اإلستماع إلى وزير المالية  14جويلية 2016
لم يتم نشر تقرير
وزير الشؤون اإلجتماعية
وزير التربية
مدير عام النهوض اإلجتماعي بوزارة الشؤون اإلجتماعية
وزيرة شؤون المرأة واألسرة :أوضاع المرأة والطفولة
ّ
قضية اغتصاب  41طفل من
وممثل عن وزارة الخارجية:
وزير العدل ووزيرة المرأة
ّ
قبل سائح أجنبي

وزير السياحة والصناعات التقليدية
ّ
المكلف بالعالقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم
الوزير
الحكومة
لجنة شؤون
التونسيين بالخارج

وزير الشؤون الخارجية
وزير المالية
ّّ
ممثلين عن وزارة الداخلية
ّ
ممثلين عن وزارة المالية
ّ
ممثلين عن وزارة الشؤون اإلجتماعية

وبالرجــوع إىل التقاريــر الســنوية لهذه اللجــان ،فقد بلغ عدد الزيارات امليدانية  19زيارة انقســمت أيضا كالتايل:
جــدول  : 20الزيــارات الميدانية
اللجان

الزيارات
مقر القاعدة العسكرية الجوية سيدي أحمد ببنزرت
نقاط المراقبة البحرية من حلق الوادي إلى منطقة
ّ
المكي
سيدي على

لجنة األمن والدفاع

مقر القاعدة العسكرية البحرية ببنزرت
المدرسة العسكرية للطيران ببرج العامري
القطب األمني لمكافحة اإلرهاب والجريمة
سفارة ألمانيا

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال القطب القضائي المالي
العام

لجنة التنمية الجهوية

المستشفيات والمستوصفات داخل الجهات للوقوف
على النقائص في التجهيزات واإلطارات الصحية
واألدوية
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لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون
العفو العام والعدالة االنتقالية

لم يتم نشر تقرير
مؤسستين تربويتين للمكفوفين ببئر القصعة لإلطالع
على أوضاعها الداخلية
المدرسة اإلبتدائية النور للمكفوفين
معهد المكفوفين

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة

مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين
المركز اإلجتماعي والتربوي “السند”
الضيعة التربوية للمعاقين سيدي ثابت من والية أريانة
المختصة وإعادة تأهيل ببنزرت
المركز الجهوي للتربية
ّ
المختصة وتأهيل المعوقين برأس الجبل
ومركز التربية
ّ

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

والية القيروان
المعهد الوطني لرعاية الطفولة
مطار النفيضة والمنستير
متابعة ميدانية على متن سفينة “تانيت” في رحلتها
“تونس-مرسيليا” و”تونس-جنوة”

تجــدر االشــارة يف هــذا اإلطــار إىل أن تنصيــب اللجــان الخاصــة كان متأخــرا ج ـ ّدا مقارنــة بتاريــخ انطــاق الــدورة الربملانيــة
العاديــة حيــث أىت يف مــارس  .2016ويعــود ذلــك باألســاس إىل األزمــة التــي شــهدها املجلــس خــال األشــهر األوىل مــن بدايــة
الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
بعــد رصدنــا ملختلــف اجتامعــات اللجــان الخاصــة عــى امتــداد الــدورة الربملانيــة الثانيــة مل نرصــد نتائــج واضحــة وملموســة
عــى مســتوى أدائهــا الرقــايب خاصــة وأن هــذه اللجــان غــر مطالبــة بنــر تقاريــر بشــكل دوري لزياراتهــا امليدانيــة
واملتابعــات الخارجيــة التــي تقــوم بهــا ملراقبــة األداء الحكومــي .وهــذا مــا يجعــل مــن الــروري مراجعــة النظــام الداخــي
فيــا مــن شــأنه تكريــس الشــفافية عــى مســتوى األداء الرقــايب لهــذه اللجــان خاصــة وأن التقريــر الســنوي لــن ميكــن مــن
متابعــة فعليــة للمســائل القامئــة.
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افتقــر عمــل هذه اللجان إىل النجاعة أيضا وذلك لعدة أســباب ،أه ّمها:

هه
هه

عــدم تعــرض النظام الداخيل بشــكل مفصل لدور هذه اللجان،
غيــاب نــص قانــوين ينظــم عالقــة هــذه اللجــان بالســلطات املعنيــة .حيــث ال وجــود آلليــات تضمــن مامرســة هــذه
اللجــان لدورهــا الرقــايب عــى األداء الحكومــي،
تــم تخصيــص يــوم عمــل واحــد لهــا يف مقابــل إدخــال تغيــرات عــى الرزنامــة يف الكثــر مــن األحيــان وتزامــن
اجتامعاتهــا مــع اجتامعــات لجــان قــارة وهــو مــا جعــل مــن الحضــور فيهــا ضعيفــا جــ ّدا،
تنســيق العمــل مــن حيــث تنظيــم جلســات االســتامع جابهتــه العديــد مــن العقبــات تعلقــت يف الغالــب بتدخــل
رئاســة املجلــس يف تحديــد رزنامــة عمــل اللجــان وأحيانــا أخــرى بعــدم اســتجابة بعــض الــوزراء للحضــور.40

هه
هه

بنــاء عــى هــذه النقــاط ،نســتنتج أن اإلشــكال الرئيــي يكمــن يف غيــاب نــص قانــون ينظــم عمــل اللجــان .وقــد ورد يف
هــذا الشــأن مقــرح قانــون عــدد  20/2016متعلــق بتنظيــم اللجــان الربملانيــة ،41متــت إحالتــه إىل لجنــة النظــام الداخــي
والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة ومل يتــم النظــر فيــه إىل حــدود نهايــة الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
إىل حــن املصادقــة عــى قانــون ينظــم هــذه اللجــان ،ســيبقى عملهــا مفرغــا مــن محتــواه دون جــدوى وفاعليــة مــن شــأنها
أن تكشــف وتح ـ ّد مــن كل التجــاوزات املمكنــة خــال األداء الحكومــي.
ال يختلــف مــردود عمــل هــذه اللجان الخاصة عــن لجان التحقيق التي كان أداؤهــا ضعيفا وغري واضح ودون نتائج.

لجــان التحقيق
تهــدف لجــان التحقيــق الربملانيــة إىل تكريــس رقابــة ،باألســاس ،عــى الســلطة التنفيذيــة وذلــك مــن خــال التحقيــق يف مســائل
تطــرح إشــكاال ومــن شــأنها أن تخلــف تبعــات عــى الســر العــادي لدواليــب الدولــة أو االســتقرار العــام للبــاد.
مكــن الدســتور مجلــس نــواب الشــعب مــن تكويــن لجــان تحقيــق 42ومنــح عــى وجــه الخصــوص الحــق للمعارضــة يف
“تكويــن لجنــة تحقيــق كل ســنة وترؤســها” .43وقــد تعــرض النظــام الداخــي ملســألة تشــكيل هــذه اللجــان بشــكل مفصــل.44
بعــد غيــاب كيل لهــذه اللجــان خــال الــدورة الربملانيــة األوىل ،رصدنــا تشــكيل لجنــة تحقيــق وحيــدة خــال الــدورة الربملانيــة
الثانيــة حيــث تقــدم  128نائبــا طبقــا ألحــكام الفصــل  97مــن النظــام الداخــي مبطلــب تشــكيل لجنــة تحقيــق برملانيــة ،حــول
موضــوع الفســاد املــايل والتهـ ّرب الرضيبــي الــذي تــم الكشــف عنــه يف مــا يسـ ّمى “أوراق بنــا” ،تــم التصويــت عــى تشــكيلها
خــال جلســة عامــة بتاريــخ  08أفريــل  2016وذلــك بـــ 124صــوت مــع مقابــل صــوت ضــد.45
عقــدت هــذه اللجنــة أول اجتــاع لهــا بتاريــخ  09مــاي  2016تــم خاللــه انتخــاب مكتــب اللجنــة .هــذا وقــد تــم اعتــاد
قاعــدة التمثيــل النســبي بــن الكتــل بالنســبة لرتكيبــة اللجنــة كــا هــو معتمــد بالنســبة لباقــي اللجــان وذلــك تطبيقــا ألحــكام
الفصــل  64مــن النظــام الداخــي.

هذه املالحظات متت اإلشارة إليها خالل الجلسات الختامية لبعض اللجان الخاصة وقد وردت أيضا يف بعض تقاريرها.
40
تــم إيــداع هــذا املقــرح بكتابــة املجلــس يــوم  03مــاي مــن قبــل  13نائبــا  .2016بعــد إحالتــه إىل لجنــة النظــام الداخــي والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة تــم النظــر فيــه
41
خــال ثــاث اجتامعــات ( 25مــاي و 30جــوان و 14جويليــة .)2016
الفقرة الثالثة من الفصل  ،59دستور  14جانفي .2014
42
الفصل  ،60نفس املصدر.
43
الفصول  ،97-100النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.
44
النائب الذي ص ّوت بالرفض :صالح الربقاوي (كتلة الحرة).
45
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مــا يثــر الجــدل يف هــذه الرتكيبــة هــو وجــود متثيليــة لكتلــة الحــرة ،املمثــل لحــزب مــروع تونــس يف املجلــس ،رغــم أن
التحقيــق قــد شــمل أحــد رمــوز هــذا الحــزب وهــو األمــن العــام محســن مــرزوق .وعليــه يعتــر التحقيــق مفرغــا مــن
املوضوعيــة والحياديــة ومكرســا لتضــارب للمصالــح .تــم التعــرض لهــذا اإلشــكال ســابقا وذلــك خــال تركيــز لجنــة  9أفريــل يف
املجلــس الوطنــي التأســييس حيــث تــم انتخــاب زيــاد العــذاري عــن حركــة النهضــة آنــذاك رئيســا للجنــة يف حــن أن التحقيــق
يف جانــب هــام منــه تعلــق مبســاءلة وزيــر الداخليــة عــى العريــض الــذي كان ممثــا عــن حــزب حركــة النهضــة.
يدفعنا هذا اإلشــكال إىل مزيد التأكيد عىل رضورة املصادقة عىل قانون ينظم تركيبة اللجان وســر عملها.
اجتمعــت لجنــة التحقيــق منــذ انتخــاب مكتبهــا  4م ـرات فقــط :اجتــاع أول خــال شــهر مــاي 46و 3اجتامعــات خــال شــهر
جــوان .وقــد تــم تخصيــص اجتامعــن منهــا لالســتامع إىل كل مــن محافــظ البنــك املركــزي ووزيــر أمــاك الدولــة والشــؤون
العقاريــة .إال أنــه ونظ ـرا لرسيــة 47اجتامعــات هــذه اللجنــة مل نتمكــن مــن رصــد فاعليــة دورهــا الرقــايب .وقــد اعتــر أعضــاء
مكتــب اللجنــة خــال مؤمتــر صحفــي عقــد بتاريــخ  30مــاي  2016أن “الهــدف مــن الرسيــة هــو حاميــة األشــخاص واملعطيــات
الشــخصية” 48هــذا باإلضافــة إىل أن “ األصــل يف أعــال التحقيــق الرسيــة” .49ولــن كانــت مناقشــة مســألة رسيــة اجتامعــات
هــذه اللجنــة تبقــى قابلــة للنقــاش فــان ذلــك ال يتعــارض مــع رضورة نــر هــذه اللجنــة لتقاريــر عــن مــدى ســر أعاملهــا.
أثــار تركيــز هــذه اللجنــة ،يف جانــب أخــر ،إشــكاال تعلــق مبســألة التحقيــق حيــث اعتــرت بعــض الجهــات القضائيــة أن فتــح
تحقيــق يف مســألة مطروحــة عــى أنظــار القضــاء مــن شــأنه خلــق “قضــاء مــواز” .50يف ظــل غيــاب نــص قانــوين ينظــم هــذه
املســألة وبالرجــوع إىل القانــون املقــارن فقــد تــم تفــادي هــذا اإلشــكال مــن خــال حــل كل لجنــة تحقيــق برملانيــة بعــد أن
تــم عــرض ملــف يف نفــس املوضــوع عــى أنظــار القضــاء .51يف نفــس هــذا الســياق ،نجــد أن القانــون املقــارن يضبــط آجــاال
لعمــل هــذه اللجــان بحيــث يكــون أعضائهــا ملزمــن بالعمــل وتقديــم تقريــر يف شــأن امللــف موضــوع التحقيــق.
مل نرصــد أي تعليــق رســمي ملجلــس نــواب الشــعب فيــا يتعلــق بهــذا اإلشــكال إال أن املســألة طرحــت إثــر تقديــم املبــادرة
الترشيعيــة عــدد  20/2016املتعلقــة بتنظيــم اللجــان الربملانيــة أمــام أنظــار لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن
الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة .حيــث نصــت املبــادرة يف فصلهــا  11عــى أنــه “ال ميكــن إحــداث لجــان تحقيــق بالنســبة إىل
وقائــع موضــوع قضايــا لــدى املحاكــم”.52
بعــد رصدنــا ملختلــف هــذه النقــاط ،تبقــى املالحظــة هــي نفســها قامئــة وهــي الحاجــة املاســة إىل قانــون يفصــل يف صالحيــات
هــذه اللجــان وعالقتهــا خاصــة بالســلطة التنفيذيــة وذلــك ملــا مــن شــأنه أن يدعــم مامرســتها لدورهــا الرقــايب.

اجتامع بتاريخ  30ماي .2016
46
الفقرة األوىل من الفصل  76من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.
47
تقريــر حــول النــدوة الصحفيــة التــي عقدهــا مكتــب لجنــة التحقيــق حــول موضــوع الفســاد املــايل والتهــرب الرضيبــي ‹أوراق بنــا» ،املوقــع الرســمي ملجلــس نــواب الشــعب:
48
http://www.arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=93800&t=13
نفس املصدر.
49
مراسلة وردت عىل مجلس نواب الشعب من قبل قايض تحقيق يف القطب القضايئ املايل .و بيان صدر عن نقابة القضاة التونسيني.
50
القانون الفرنيس :املرسوم عدد  58-1100املؤرخ يف  17نوفمرب 1958كام تم تنقيحه بالقانون عدد  2008-1187املؤرخ يف  14نوفمرب 2008
51
واملتعلق بسري عمل املجالس الربملانية.
ملزيد التفاصيل حول املبادرة الترشيعية:
52
http://majles.marsad.tn/2014/lois/57307af012bdaa3facececfc/texte
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ال يقتــر دور مؤسســة مجلــس نــواب الشــعب عــى ترشيــع القوانــن واملصادقــة عليهــا وعــى مســاءلة الحكومــة ومراقبتهــا،
يتجســد يف مســتويني ،األ ّول خــارج املجلــس واملتمثــل يف تنظيــم أســبوع الجهــات والبعثــات
بــل تضطلــع كذلــك بــدور متثيــي ّ
الربملانيــة ،والثــاين داخــل املجلــس مــن خــال االســتقباالت الرســم ّية.

القسم ّ
األول :أســبوع الجهات
متكّــن هــذه اآلليــة نــواب الشــعب مــن االنتقــال إىل املناطــق التــي تــ ّم انتخابهــم فيهــا لرصــد واقــع تلــك الجهــات
واالســتامع إىل مختلــف مشــاغل املواطنــن حتّــى يضطلعــوا بدورهــم التمثيــي ويبلّغــوا أصــوات املواطنــن إىل األطــراف
وينــص
املعن ّيــة بهــدف إيجــاد حلــول للمشــاكل العالقــة يف الصحــة والتعليــم والنقــل واملرافــق الحيويــة وغــر ذلــك.
ّ
الصــدد عــى رضورة تخصيــص أســبوع مــن كل شــهر للتواصــل مــع املواطنــن يف الجهــات،
النظــام الداخــي يف هــذا ّ
53
ويتع ّهــد مكتــب املجلــس مــن جهتــه بتوفــر الدعــم املــا ّد ي واللوجيســتي لتســهيل هــذه امله ّمــة.
ولــن كان ألســبوع الجهــات أهم ّيــة مــن حيــث القــرب مــن املواطنــن مــن ناحيــة والتعــ ّرف إىل واقــع الجهــات مــن
ناحيــة أخــرى فإ نّــه ال ينتظــم بصفــة دور يّــة فاعلــة .فانتقــال النــواب إىل الجهــات أمــر رضوري ،ولكــن مــا فائــدة
هــذه اآلليــة إن مل تتبعهــا إجــراءات فعل ّيــة؟ فأســبوع الجهــات ليــس غايــة بح ـ ّد ذاتهــا ،بــل هــو وســيلة لدعــم الــدور
التمثيــي لنائــب الشــعب ،وهــو مــا قــد يفــرغ آليــة أســبوع الجهــات مــن محتواهــا التمثيــي.
ـص عليــه النظــام الداخــي ،لكــن
هــذا طبعــا إذا س ـلّمنا أ ّن أســبوع الجهــات ينتظــم بصفــة دور يّــة م ـ ّرة كل شــهر كــا ينـ ّ
مل يتـ ّم اإلعــان عــن هــذا اإلجــراء خــال الــدورة الحاليــة ســوى  4مــرات.
يتــول املجلــس نــر وثائــق وتقاريــر تحتــوي عــى املعلومــات املتعلّقــة بأســبوع الجهــات يف
ّ
ومــن ناحيــة أخــرى ،ال
حــال تنظيمــه ،وال تتوفّــر أرقــام ومعطيــات حــول الجهــات التــي متــت زيارتهــا والنقائــص واملشــاكل التــي تعانيهــا مـ ّـا
يضمــن متابعــة دور النــواب يف الدفــع نحــو إيصــال صــوت املواطنــن إىل الجهــات املعنيّــة ،وهــو مــا يع ـ ّد رضبــا ملبــدأ
الشــفافيّة.
ويبــدو أيضــا أن النـ ّواب ال يتمتّعــون باملــوارد املاليّة الكافيــة لضــان تنقلهم وتأمينهــم لتأدية واجبهــم التمثييل.
مــع العلــم أن البوصلــة ق ّد مــت مطلــب نفــاذ إىل املعلومــة فيــا يتعلــق بتقاريــر أســبوع الجهــات ،وإىل حــ ّد كتابــة
هــذه األســطر مل يتــ ّم التفاعــل عــن هــذا املطلــب.

القســم الثانــي :البعثــات البرلمانية
املحــي فقــط ،بــل يتجــاوزه ليشــمل الصعيــد
ّ
مــن الناحيــة النظريــة ال يقتــر دور النائــب التمثيــي عــى الصعيــد
الــدويل .ويتجـ ّـى ذلــك مــن خــال البعثــات الربملانيــة التــي ح ّد دهــا النظــام الداخــي يف فصلــه  163واملتمثلــة يف تعيــن
مــن ميثــل املجلــس يف الهيئــات واملجالــس الوطنيــة والدوليّــة مــع الحــرص عــى إرشاك أعضــاء مــن مختلــف الكتــل مبــا
يعكــس حجمهــا  .54هــذا الفصــل يؤكّــد رضورة ضــان التــوازن واملســاواة بــن أعضــاء مجلــس نــواب الشّ ــعب مبــا يتــاىش
وحجــم الكتلــة التــي ينتمــون إليهــا.
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أمــا مــن الناحيــة التطبيق ّيــة ،فــإ ّن املعلومــات املتعلّقــة بآل ّيــة التمثيــل الديبلومــايس تــكاد تكــون منعدمــة ،فــا نجــد أثــرا
لتقاريــر أو وثائــق أُع ـ ّدت بخصــوص نشــاطات الن ـ ّواب ضمــن الهيئــات املنصــوص عليهــا بالنظــام الداخــي .كــا أنّــه مل يت ـ ّم
ـول
اإلعــان عــن تنظيــم مثــل هــذه النشــاطات يف الجلســات العا ّمــة ،حيــث يذكــر النظــام الداخــي أ ّن رئيــس املجلــس “يتـ ّ
[ ]...إعــام الجلســة العا ّمــة بالتعيينــات التــي ت ـ ّم إقرارهــا ويعلــم بهــا الجهــة املعن ّيــة خــارج املجلــس.
غيــاب الوثائــق وانعــدام الشــفاف ّية يف هــذا البــاب يحيلنــا عــى أمريــن ،فإ ّمــا أ ّن املجلــس يتبــع هــذا اإلجــراء التمثيــي ولك ّنــه
ال ينــر الوثائــق ،أو أنّــه ال ينظّــم مثــل هــذه البعثــات الربملانيــة أصــا.
مــع العلــم أن البوصلــة قدمــت مطلــب نفــاذ إىل املعلومــة فيــا يتعلــق بتقاريــر أســبوع الجهــات ،وإىل ح ـ ّد كتابــة هــذه
األســطر مل يت ـ ّم التفاعــل عــن هــذا املطلــب.

ّ
الرسمية
القســم الثالث :االســتقباالت
يــرف رئيــس مجلــس نــواب الشــعب عــى اســتقبال ممثّــي الحكومــة والهيئــات الرســمية وممثّلــن عــن املجتمــع املــدين
باإلضافــة إىل الوفــود األجنب ّيــة يف إطــار دعــم ســبل التواصــل بــن مختلــف هــذه الهيــاكل .ومــا يُحســب ملجلــس نــواب
الشــعب يف هــذا البــاب هــو نــر مختلــف محــارض اللقــاءات والزيــارات الرســمية واالســتقباالت التــي يؤ ّديهــا رئيــس
مجلــس نــواب الشــعب .ولكــن الشــفاف ّية املعتمــدة يف هــذا اإلطــار ال تنفــي وجــود بعــض النقائــص منهــا عــى ســبيل املثــال
احتــكار رئيــس املجلــس لهــذا الــدور التمثيــي بحيــث يــرف دون ســواه عــى اســتقبال الوفــود الوطنيــة والدول ّيــة وهــو
تتجســد يف شــخص رئيــس املجلــس .ومــا يؤكّــد هــذا
مــا مينــع بق ّيــة الن ـ ّواب مــن القيــام بدورهــم ويك ـ ّرس مركزيّــة متثيل ّيــة ّ
األمــر إدراج االســتقباالت الرســمية واملهــات بالخــارج ضمــن نشــاط رئيــس املجلــس.
وقد بلغ عدد االســتقباالت  83اســتقباال موزّعة عىل النحو التّايل:
جــدول  : 21مختلــف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر أكتوبر 2015
21/10/2015

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الوزيرة األولى لمقاطعة “سار” األلمانية

22/10/2015

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الجمهورية

26/10/2015

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس حزب اإلتحاد الوطني الحر

27/10/2015

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء الهيئة المديرة لجامعة مديري الصحف

30/10/2015

رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بوفد هام من النساء صاحبات األعمال

05/10/2015

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء مكتب البرلمان العربي
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جــدول : 22مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر نوفمبر 2015
02/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل النائبة األولى لرئيس البرلمان النرويجي

03/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل النائبة األولى لرئيس البرلمان النرويجي

04/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل نائب رئيس البرلمان األوروبي  

04/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير المكسيك بتونس

05/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي

06/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل

10/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الواليات المتحدة األمريكية بتونس

11/2015/10

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل مجموعة من مصدري التمور والمهنيين

10/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير اليابان بتونس

13/11/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس المنظمة العالمية للسياحة

جــدول : 23مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر ديسمبر 2015
03/12/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الرئيس السابق لجمهورية تركيا

04/12/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير إيران بتونس

18/12/2015

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

جــدول : 24مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر جانفي 2016
06/01/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان األوروبي

18/01/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من منظمة كارنيجي للسالم

21/01/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس جمهورية النمسا

28/01/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيس مجلس الشيوخ االيطالي

28/01/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيسة مجلس النواب االيطالي

29/01/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بالجالية التونسية المقيمة بايطاليا
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جــدول : 25مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر فيفري 2016
01/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الرئيس األول لدائرة المحاسبات

01/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس منظمة كنراد اديناور

05/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد

05/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أرملة الشهيد شكري بلعيد

10/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الشؤون الخارجية الدنماركي

12/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الواليات المتحدة األمريكية بتونس

12/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفـــــدا امريكيا

15/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل السفير الجديد لدولة فلسطين بتونس

15/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفيرة سويسرا بتونس

15/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل السفير الجديد لدولة الكويت بتونس

15/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير صربيا بتونس

15/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس االتحاد الدولي
لجمعيات الهالل والصليب األحمر

16/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الخارجية العراقي

22/06/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الباكستان بتونس

22/06/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة جمعية “ البوصلة”

22/06/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير المجر بتونس

24/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الخارجية البرتغالي

26/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة “صلتك” القطرية

26/02/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري
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جــدول : 26مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر مارس 2016
01/03/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الداخلية األلماني

02/03/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل المديرة العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

10/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني
والوفد المرافق له

13/03/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس اللجنة االولمبية الدولية

16/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الرئيس األول لدائرة المحاسبات الفرنسية

16/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفيرة كندا بتونس

17/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس البرلمان اليوناني والوفد المرافق له

18/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي

21/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة جمعية القضاة التونسيين

22/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس البندستاغ األلماني

24/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكامروني

28/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي باألمين العام لألمم المتحدة وبرئيس البنك الدولي

29/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

29/03/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ االيطالي

جــدول : 27مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر أفريل 2016
01/04/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل

07/04/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب األمريكي
والوفد المرافق له

07/04/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من البندستاغ األلماني

15/04/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة بعثة االتحاد األوروبي بتونس

07/04/2016
18/04/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل السيدة فدوى البرغوثي
  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة جمهورية مالطا

27/04/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل عضو اللجنة التنفيذية للبنك األوروبي إلعادة األعمار
والتنمية

28/04/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس المجلس الوطني الفرنسي
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جــدول : 28مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر ماي 2016
04/05/2016

  رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي الوزيرة األولى النرويجية وعددا من رجال األعمال

06/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل المدير التنفيذي للحزب الديمقراطي المسيحي األلماني

12/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة البرلمان الفنلندي

13/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

19/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفيرة اليونان بتونس

19/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من مجلس النواب التشيكي

20/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة

25/05/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي مع رئيس مجلس الدوما الروسي

جــدول : 29مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر جوان 2016
01/06/2016

رئيس مجلس نواب يستقبل الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية

02/06/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل نائب رئيس جمهورية الهند

03/06/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل

14/06/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل مجموعة من المسنين والمتقاعدين

25/06/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من الكنغرس األمريكي

جــدول : 30مختلف االســتقباالت الرســمية خالل
شــهر جويلية 2016

18/07/2016
22/07/2016

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا ّ
يمثل األحزاب السياسية المساندة لمبادرة حكومة
ّ
الموقعين على ميثاق قرطاج
الوحدة الوطنية من
رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيسة بعثة االتحاد األوروبي بتونس
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وتنقســم االســتقباالت عىل النحو التّايل :

رســم بيانــي : 27توزيع االســتقباالت حســب الهياكل

واملالحــظ أ ّن اســتقبال الهيــاكل الدول ّيــة اســتأثر بثالثــة أربــاع االســتقباالت الرســم ّية ،فيــا مل يحــظ اســتقبال الهيــاكل املحل ّيــة
ســوى بنســبة  24%كــا هــو مبـ ّـن بال ّرســم البيــاين أعــاه.
وقد توزّعت االســتقباالت كام ييل :

رســم بيانــي  :28توزيع اإلســتقباالت حســب الوفود
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ينــص الفصــل  57مــن الدســتور عــى إمكانيــة انعقــاد دورة اســتثنائية حيــث “ويف صــورة تزامــن بدايــة الــدورة األوىل مــن
املــدة النيابيــة ملجلــس نــواب الشــعب مــع عطلتــه تعقــد دورة اســتثنائية إىل غايــة منــح الثقــة للحكومــة.
و يجتمــع مجلــس نــواب الشــعب أثنــاء عطلتــه يف دورة اســتثنائية بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة أو مــن رئيــس الحكومــة
أو مــن ثلــث أعضائــه للنظــر يف جــدول أعــال محــدد”.
تــم اإلعــان عــن الــدورة االســتثنائية الثانيــة مببــادرة مــن كتلتــن هــا كتلــة حركــة النهضــة و كتلــة نــداء تونــس يــوم 26
أوت  2016ثــم تــم تقديــم الئحتــن وقــع عليهــا أكــر مــن  100نائــب تــم تبنــي هــذه املبــادرة بقــرار مــن مكتــب املجلــس
يــوم  28أوت  2016وذلــك بهــدف النظــر يف املصادقــة عــى القانــون االنتخــايب و تعديــل بعــض أحــكام النظــام الداخــي و
مــروع القانــون عــدد  3لســنة  2014املتعلــق بصنــدوق الودائــع و األمانــات و كذلــك املصادقــة عــى مجلــة االســتثامر
حيــث تــم توضيــح ذلــك عــر جــدول األعــال التــايل:

هه

أيــام  6و 7و 8و 9ســبتمرب اجتــاع اللجــان وخاصــة لجنــة املاليــة للنظــر يف مــروع القانــون عــدد  61لســنة 2016
املتعلــق باملوافقــة عــى اتفــاق القــرض املــرم يف  14جويليــة  2016بــن حكومــة الجمهوريــة التونســية والبنــك
اإلفريقــي للتنميــة و الخــاص بتمويــل برنامــج دعــم تعصــر القطــاع املــايل بتونــس . 2016/2017
•مــروع القانــون املتعلق بدفع النمو االقتصادي عدد  66لســنة .2016

•مــروع قانون إمتام املرســوم املتعلــق بصندوق الودائع واألمانات عدد .68/2016

•اجتــاع “لجنــة التوافقــات” ملناقشــة مــروع مجلــة االســتثامر و مــروع القانــون األســايس املتعلــق بتنقيــح
وإمتــام القانــون األســايس عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ يف  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات و الســتفتاء.

•اجتــاع لجنــة النظام الداخيل للنظــر يف تعديالت النظام الداخيل.
أيــام  16و 17ســبتمرب  2016جلســة عامــة الســتكامل املصادقــة عــى مــروع القانــون األســايس املتعلــق بتنقيــح
وإمتــام القانــون األســايس عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ يف  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء و النظــر
يف مــروع القانــون املتعلــق بدفــع النمــو االقتصــادي.

هه

• 20اىل  24ســبتمرب مواصلة عمل اللجان.

• 27و  28و 29و 30ســبتمرب جلســات عامــة للتصويــت عــى تعديــات النظــام الداخــي وقانــون إمتــام املرســوم
املتعلــق بصنــدوق الودائــع واألمانــات املذكــور أعــاه.
نصــت الرزنامة عىل أن تختتم هذه الدورة االســتثنائية وجوبا قبل  30ســبتمرب .2016
كــا ّ
مــن أه ـ ّم األحــداث التــي حصلــت خــال هــذه الــدورة االســتثنائية نذكــر انتخــاب النائــب عــن الجبهــة الشــعبية منجــي
الرحــوي يف رئاســة لجنــة املاليــة وحـ ّـل الكتلــة االجتامعيــة الدميقراطيــة بعــد عــدم انضــام النائبــن املع ّوضــن ملهــدي بــن
غربيــة و ايــاد الدهــاين للكتلــة .
و تــم يف هــذه الــدورة تعويــض النــواب الذيــن أصبحــوا وزراء متاشــيا مــع مقتضيــات الفصــل  90مــن الدســتور الــذي مينــع
الجمــع بــن عضويــة الحكومــة وعضويــة مجلــس نــواب الشــعب وكذلــك مقتضيــات القانــون االنتخــايب ضمــن فرعــه الســابع
املتعلــق بحــاالت عــدم الجمــع حيــث عوضــت فاتــن الوســايت إيــاد الدهــاين عــن الحــزب الجمهــوري وأخــذت كرميــة
التقــاز مــكان الســيدة الونيــي (حركــة النهضــة) يف مــا آل مقعــد ريــاض املؤخــر لهاجــر بــن الشــيخ احمــد (آفــاق تونــس)و
عوضــت مليــاء الدريــدي عــن حــزب التحالــف الدميقراطــي املهــدي بــن غربيــة.
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مــن الناحيــة العمليــة تــم مناقشــة قانونــن و التصويــت عليهــا و هــا مــروع القانــون عــدد  68/2015املتعلــق مبجلــة
االســتثامر ومــروع القانــون عــدد  61لســنة  2016املتعلــق باملوافقــة عــى اتفــاق القــرض املــرم يف  14جويليــة  2016بــن
حكومــة الجمهوريــة التونســية والبنــك اإلفريقــي للتنميــة و الخــاص بتمويــل برنامــج دعــم تعصــر القطــاع املــايل بتونــس
.2016/2017
كــا عقــدت لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة يــوم  20ســبتمرب ،2016اجتامعهــا
املخصــص ملناقشــة  5مقرتحــات لتعديــل النظــام الداخــي تــ ّم تحديدهــا ضمــن “لجنــة التوافقات”.غــر أنهــا مل تناقــش
ّ
خاصــة و أنّهــا
مضمــون املقرتحــات إذ ت ـ ّم الوقــوف عــى مــدى ص ّحــة إجــراءات اإلحالــة مــن مكتــب املجلــس إىل اللجنــةّ ،
ســبق أ ّن قـ ّررت مراجعــة النظــام الداخــي بر ّمتــه .وقــد صـ ّوت جميــع أعضــاء اللجنــة الحارضيــن برفــض النظــر يف مقرتحــات
التعديــل الخمســة وبالتــايل ق ـ ّررت اللجنــة تأجيــل النظــر يف التعديــل إىل الــدورة العاديّــة الثالثــة بإجــاع الحارضيــن.
إجامال بلغت نســبة الحضور خالل الدورة االســتثنائية  % 71يف الجلســات العامة و  % 54يف اجتامعات اللجان القارة.
بالتــايل ال ميكــن الحديــث عــن أهميــة “اســتثنائية” لهــذه الــدورة إذ مل تحقــق العديــد مــن األهــداف التــي طرحــت يف
املبــادرة فقــد تــم ترحيــل مناقشــة القانــون االنتخــايب إىل الــدورة العاديــة الالحقــة كــا ســحب مــروع القانــون الــذي
طرحتــه الحكومــة حــول إمتــام املرســوم املتعلــق بصنــدوق الودائــع و األمانــات إضافــة إىل أنــه مل يتــم النظــر يف التعديــات
املقرتحــة عــى النظــام الداخــي.
ميكــن االســتنتاج يف هــذا الســياق بــأن االلتجــاء إىل عقــد دورة اســتثنائية مــن عدمــه إمنــا يعــر باألســاس عــن رشوط
موضوعيــة تتعلــق بحســن إدارة العمــل النيــايب خــال الــدورة العاديــة .نتبــن هــذا مــن خــال قــراءة بســيطة ملــا تحقــق
خــال هــذه الــدورة لــرى مــدى قصورهــا عــن اإليفــاء مبــا التزمــت بــه يف جــدول األعــال إذ كان ميكــن اســتغالل الــدورة
العاديــة بشــكل أمثــل لتفــادي اللجــوء لــدورة اســتثنائية.
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ّ الباب
السادس
الشــفافية
و”التوافقات”
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تعتــر الشــفافية مبــدأ ها ّمــا يف العمــل الترشيعــي نظــرا إلظهارهــا القيمــة الحقيق ّيــة للعمــل الــذي يقــوم بــه مجلــس نــواب
مؤسســات وهيــاكل الدولــة يف هــذا
الشــعب كــا يجــب عــى الســلطة الترشيع ّيــة يف هــذا الصــدد إعطــاء املثــال لبق ّيــة ّ
املجــال تحديــدا.
املخصصــة
ميكــن قــراءة هــذا املبــدأ يف درجــة أوىل مــن خــال رضورة نــر محــارض الجلســات وقامئــات الحضــور يف اآلجــال
ّ
لذلــك إذ يعتــر ذلــك الح ـ ّد األدىن الــذي مــن دونــه ال ميكــن رصــد أعــال املجلــس بصفــة كاملــة.
ـص اللّجــان القــا ّرة فقــد لوحــظ تفــاوت يف نســبة نــر محــارض الجلســات إذ شــهدت لجنــة الترشيــع العــا ّم أقـ ّـل
يف مــا يخـ ّ
نســبة يف النــر مبــا يقــارب  % 32يف حــن شــهدت لجنــة الصحــة والشــؤون االجتامعيــة  % 100مــن نــر محــارض جلســاتها
وتراوحــت نســب نــر بقيــة محــارض جلســات اللجــان بــن  50و %. 96

رســم بيانــي  : 29توزيع عــدد اإلجتماعات وعــدد المحاضر
وقائمــات الحضــور المنشــورة بالنســبة للجــان القارة

املخصصــة لذلــك كــا نتبـ ّـن أيضــا
نالحــظ كذلــك أ ّن نســبة كبــرة مــن محــارض الجلســات تـ ّم نرشهــا بعــد اآلجــال القانونيّــة
ّ
أن أيّــام التأخــر يف نــر املحــارض شــهدت ارتفاعــا يف الفــرة بــن شــهري ديســمرب ومــارس وهــي الفــرة التــي شــهد فيهــا
املجلــس تراجعــا يف نســق العمــل (اإلشــارة إىل “املجلــس رهينــة الخالفــات السياســية”).
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رســم بيانــي 30 :توزيع عــدد المحاضر المنشــورة
وغيــر المنشــورة بالنســبة للجــان القارة

أ ّمــا بالنســبة لنــر قامئــات الحضــور فقــد كانــت يف مجملهــا نســبا محرتمــة بلغــت مع ـ ّدل  % 88.41وتراوحــت بــن % 65
بالنســبة للجنــة املاليــة و  % 100بالنســبة للجنــة الصحــة.
ومل تكــن اللجــان الخاصــة بعيــدة عــن ذلــك إذ ســجلت أرقامــا مشــابهة يف هــذا املجــال حيــث تراوحــت نســب نــر قامئــات
الحضــور بــن  % 78و  % 100عــدا لجنــة شــهداء و جرحــى الثــورة التــي س ـ ّجلت  % 75و لجنــة األمــن و الدفــاع التــي مل
تنــر ســوى نصــف قامئــات الحضــور.
و بالنســبة لنــر محــارض الجلســات فقــد تراوحــت النســبة بــن  59%و  % 100عــدا لجنــة االنتخابــات التــي ســجلت
نســبة  % 27ولجنــة األمــن والدفــاع التــي مل تنــر أيــا مــن محــارض جلســاتها .أ ّمــا عــن احــرام اآلجــال فقــد كانــت لجنــة
التونســيني بالخــارج اللجنــة األقــل احرتامــا لهــا إذ نــرت تســع محــارض بعــد اآلجــال يف حــن نــرت لجنــة التنميــة الجهويــة
جميــع محارضهــا يف اآلجــال املحــددة .وكانــت أكــر أيــام التأخــر خــال شــهر ديســمرب بالنســبة للجنــة االنتخابيــة و لجنــة
التونســيني بالخــارج وخــال شــهر مــارس بالنســبة للجنــة شــهداء الثــورة وجرحاهــا و لجنــة شــؤون املــرأة و األرسة.
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رســم بيانــي  : 31توزيع عــدد المحاضــر وقائمات
الحضــور المنشــورة بالنســبة للجــان الخاصة

رســم بيانــي  : 32توزيع عــدد اإلجتماعات وعــدد المحاضر
وقائمــات الحضــور المنشــورة بالنســبة للجــان الخاصة
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ـص النظــام الداخــي يف فصلــه  94عــى رضورة إعــداد كل لجنــة مــن اللجــان الخاصــة ،باســتثناء اللجنــة االنتخابيــة
كــا ينـ ّ
ولجنــة مراقبــة عمليــة التصويــت وفــرز األصــوات ،لتقريــر يف نهايــة كل دورة نيابيــة يرفــع إىل مكتــب املجلــس الــذي يعرضــه
وجوبــا عــى الجلســة العامــة ملناقشــته إالّ أن لجنــة األمــن والدفــاع مل تلتــزم بهــذا األمــر.
ميكــن االســتنتاج هنــا بــأن لجنــة األمــن والدفــاع كانــت أقـ ّـل اللجــان الخاصــة التزامــا مببــدأ الشــفافية ســواء مــن ناحيــة نــر
محــارض الجلســات أو التقريــر الســنوي وكذلــك نرشهــا نصــف قامئــات الحضــور فقــط.
متــس مببــدأ الشــفافية مــن خــال الــدور التمثيــي للســلطة الترشيعيــة .ففــي
كــا نالحــظ أيضــا عديــد الثغــرات التــي ّ
يتــول املجلــس نــر الوثائــق و التقاريــر التــي تهــ ّم عمــل النــواب يف الجهــات
ّ
أســبوع الجهــات عــى ســبيل املثــال ال
ومختلــف النقاشــات التــي دارت خــال زياراتهــم مــا ميكّــن مــن متابعــة نشــاطاتهم عــن كثــب خــال هــذه الفــرة.
كذلــك ال توجــد معطيــات عــن أماكــن الزيــارات والنقائــص التــي ت ـ ّم تســجيلها هنــاك مـ ّـا يطــرح عديــد التســاؤالت عــن
جــدوى اعتــاد هــذه اآلليــة و مــدى تأثريهــا عــى العمــل الربملــاين خصوصــا وأنــه مــن املفــرض أن تكــون وســيلة لضــان
فاعليــة العمــل الترشيعــي إذ توفــر االحتــكاك املبــارش مبشــاغل املواطنــن .لــذا ميكــن أن تصبــح بالتــايل عنــر إســناد لســلطة
االقــراح لــدى الن ـ ّواب إذا تــم االســتفادة منهــا ايجابيــا كــا مت ّكــن مــن تعريــف املواطــن عــن قــرب بالــدور الــذي تقــوم
بــه الســلطة الترشيعيــة عــى مســتوى النظــام الســيايس عا ّمــة .تســاعد هــذه التقاريــر كذلــك يف التمييــز بــن مــدى ج ّديــة
النــواب يف التعاطــي مــع املشــاغل املقرتحــة واســتغالل البعــض لهــا عــى املســتوى الحــزيب للقيــام بدعايــة سياســية أو حملــة
انتخابيــة مســبقة(.الباب الرابــع الــدور التمثيــي)
هــذا وتجــدر اإلشــارة أ ّن منظّمــة البوصلــة ق ّدمــت مطلــب نفــاذ إىل املعلومــة فيــا يتعلــق بتقاريــر أســبوع الجهــات ،لكــن
ت ـ ّم تجاهــل هــذا األمــر إىل ح ـ ّد اللحظــة( .املالحــق :مطلــب نفــاذ إىل الوثائــق اإلداريــة بتاريــخ ســبتمرب )2016
نفــس اإلشــكال يطــرح أيضــا مــع البعثــات الدبلوماســية أو مــا يصطلــح عــى تســميته مــن الناحيــة السياســية بالدبلوماســية
الربملانيــة حيــث يؤكّــد النظــام الداخــي للمجلــس مــن خــال الفصــل  163عــى تعيــن مــن ميثــل املجلــس يف الهيئــات و
املجالــس الوطنيــة والدوليــة مبــا يعكــس حجــم الكتــل يف املجلــس .إالّ أن إجــراءات الشــفافية يف هــذا املجــال منعدمــة حيــث
ال توجــد تقاريــر أو وثائــق تبـ ّـن ماه ّيــة عمــل النــواب ضمــن هــذه البعثــات كــا مل يت ـ ّم اإلعــان عــن تنظيــم مثــل هــذه
الجلســات خــال الجلســة العامــة عــى عكــس مــا يقتضيــه النظــام الداخــي.
يخــص االســتقباالت الرســمية فنالحــظ اقتصــار املجلــس عــى نــر نقــاط إعالميــة تل ّخــص موضــوع اللقــاءات
أمــا يف مــا
ّ
والزيــارات الرســمية واالســتقباالت التــي يؤديهــا رئيــس مجلــس نـ ّواب الشــعب لكــن يبقــى هــذا اإلجــراء يف حاجــة إىل مزيــد
مــن املراجعــات نظــرا الحتــكار رئيــس املجلــس لهــذه امله ّمــة مـ ّـا يعيــق بق ّيــة الن ـ ّواب مــن القيــام بــدور فاعــل يف هــذا
املجال(.البــاب الرابع:الــدور التمثيــي)
إجــاال فــان مبــدأ الشــفافية و بالرغــم مــن الجهــود املبذولــة يف الغــرض يبقــى يف حاجــة إىل مزيــد مــن التطويــر مــن
خــال نــر مختلــف التقاريــر املتعلقــة بالعمــل الربملــاين والحــرص عــى االلتــزام باآلجــال يف نــر محــارض الجلســات .إال أن
اإلشــكال األهــم يف مــا يخــص هــذا املبــدأ يتعلــق أساســا بـ»لجنــة التوافقــات» وهــو مــا ســنبينه مــن خــال الفقــرة التاليــة.
ميكــن تعريــف «لجنــة التوافقــات» بأنّهــا اجتــاع غــر رســمي لكافّــة األحــزاب السياس ـيّة املمثّلــة داخــل املجلــس يف جلســة
مغلقــة لتخــرج بالتوافــق حــول املســائل الخالفيّــة بــدل مناقشــتها فصــا فصــا داخــل الهيــاكل املنصــوص عليهــا بالنظــام
الداخــي مــن لجــان وجلســة عا ّمــة.
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ت ـ ّم اعتــاد هــذه اآلليــة منــذ فــرة املجلــس الوطنــي التأســييس وذلــك قبــل شــهر مــن التصويــت عــى مــروع الدســتور
تعســفي وذلــك لتعويــض اآلليــات املعتمــدة يف مثــل
ثــم أقحمــت يف النظــام الداخــي للمجلــس الوطنــي التأســييس بشــكل ّ
هــذه األمــور.
الجديــر بالذكــر أن هــذه اآلليــة وإن كان لهــا مــا ي ّربرهــا يف ظــرف ســيايس معـ ّـن مــن الناحيــة العمل ّيــة إليجاد حلول إلشــكاالت
قامئــة إالّ أن عــدم التنصيــص عليهــا يف الدســتور أو النظــام الداخــي يطــرح جملــة مــن االنتقــادات حــول مرشوع ّيتهــا نظــرا
ميســها يف أهـ ّم صالح ّياتهــا.
ملــا ميثّلــه مــن تهديــد لإلجــراءات العاديّــة املعتمــدة ولــدور الســلطة الترشيع ّيــة خصوصــا إذ ّ
مــا يعــاب عــى آليــة عمــل «لجنــة التوافقــات» خضوعهــا إىل تل ّقــي قــرارات مســقطة مــن قبــل الحكومــة أو مــن األحــزاب
السياســية مــن دون تبــن طريقــة النقــاش التــي متــت مــن خــال القوانــن بــل والحظــت منظّمــة البوصلــة يف بعــض األحيــان
حضــورا لبعــض ممثّــي الســلطة التنفيذيــة لهــذه الجلســات وتأثريهــم عــى مســار مشــاريع القوانــن كــا حصــل عــى ســبيل
املثــال يف النقــاش حــول القانــون األســايس املتعلّــق بحـ ّـق النفــاذ إىل املعلومــة حيــث تـ ّم الرتاجــع يف إحــدى جلســات «لجنــة
التوافقــات» عــن عديــد التوصيــات التــي أوضحهــا املجتمــع املــدين للنــواب حــول االســتثناءات والتــي كانــت رضبــا ملبــدأ
حــق النفــاذ مــن أساســه وخرقــا للفصــل  49مــن الدســتور.55
فضــا عــن ذلــك يعــد االعتــاد عــى «لجنــة التوافقــات» رضبــا ألحــد أهــم املبــادئ التــي يقــوم عليهــا العمــل الترشيعــي
وهــو مبــدأ الشــفافية حيــث ال متــارس جلســاتها بشــكل علنــي مــن جهــة كــا ال تس ـ ّجل حضــورا مــن قبــل ممثّــي املجتمــع
املــدين و اإلعالميــن للمراقبــة.
أي محــارض جلســات أو تقاريــر تبـ ّـن طبيعــة عملهــا بشــكل موضوعــي كــا
الجديــر بالذكــر أن «لجنــة التوافقــات» ال تنــر ّ
ال ميكــن عــرض التعديــات التــي قامــت بهــا ،األمــر الــذي ال يــرز رشحــا ضافيــا للمواقــف وللمســار الــذي م ـ ّر بــه مــروع
القانــون.
كل هــذا ال يوجد مقياس واضح ميكّن من قياس شــفافية أداء جلســات هــذه اللجان التوافقية.
إضافــة إىل ّ
نالحــظ بشــكل عــام اعتــادا كبــرا عــى «لجنــة التوافقــات» يف عــدد ال بــأس بــه مــن مشــاريع القوانــن وخصوصــا يف مشــاريع
القوانــن ذات األهميــة عــى غــرار قانــون الدفــع االقتصــادي ومجلــة االســتثامر ومــروع تعديــل النظــام الداخــي ملجلــس
نــواب الشــعب ومــروع قانــون املجلــس األعــى للقضــاء ومــروع قانــون املحكمــة الدســتورية.
نالحــظ تأثــرا ســلبيا لهــذه اللجنــة عــى الجلســة العامــة حيــث يتــم التصويــت عــى فصــول مشــاريع القوانــن بشــكل
مسرتســل (إذ تــم االتفــاق مســبقا يف «لجنــة التوافقــات» عــى النقــاط الخالفيــة و الصيــغ و بالتــايل لــن نجــد يف الجلســة
العامــة رأي مــع و رأي ضــد بــل وأحيانــا يتــ ّم ســحب املقرتحــات األساســية لصالــح املقرتحــات املق ّدمــة مــن قبــل لجنــة
التوافقــات مــن دون بيــان رشح أســباب بذلــك.
كــا تتدخــل «اللجنــة التوافقيــة» بعــد اللجــان و يف مرحلــة مــا قبــل الجلســة العا ّمــة .إالّ أنــه و باإلضافــة إىل هــذه الحالــة
تــ ّم رصــد انعقــاد «لجنــة التوافقــات» خــال الــدورة االســتثنائية برئاســة رئيــس مجلــس نــواب الشــعب حيــث نظــرت
يف مقرتحــات تعديــل النظــام الداخــي قبــل أن تعــرض أصــا عــى لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة
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والقوانــن االنتخابيــة مـ ّـا ســبب عائقــا كبــرا لعمــل هــذه األخــرة.
وبال ّرغــم مــن عــدم قانونيــة هــذه اللجنــة نجــد إدراجهــا ضمــن جــدول أعــال االجتامعــات بــل ويف الالفتــة االلكرتونيــة
والخاصــة:
املخصصــة لإلعــان عــن اجتامعــات اللجــان الترشيعيــة
داخــل املجلــس
ّ
ّ

رســم بياني : 33اإلعــان عن اجتمــاع “لجنة
التوافقــات” فــي خانــة اجتماعــات اللجان التشــريعية
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بنــاء عــى رصــد فريــق البوصلة ،تق ّدم املنظّمــة التوصيات التالية ،علام و أ ّن تـ ّم جمعها حول  5مواضيع وهي:

الشــفافية و التشـ ّ
ـاركية:
عــدم احترام بعــض ضوابط الشــفافية
تؤكّــد منظمــة البوصلــة للســنة الثانيــة عــى التــوايل عــى رضورة احــرام مقتضيــات الدســتور املتعلقــة بالشــفافية
وحــق النفــاذ إىل املعلومــة ،وتذكّــر بــأ ّن بعــض أشــغال املجلــس ال يــزال يكتنفهــا الغمــوض باعتبــار أ ّن عديــد املعلومــات
والوثائــق مل يتــم نرشهــا أو تــ ّم ذلــك بعــد اآلجــال املحــ ّد دة ،نذكــر مــن ذلــك :محــارض جلســات اللجــان والجلســات
العامــة وقامئــات الحضــور املتعلقــة بهــا ،التقاريــر املتعلقــة بالبعثــات الربملانيــة وبأســبوع الجهــات وبالزيــارات امليدانيــة
وباالســتقباالت الرســمية ،مالحــق أجوبــة أعضــاء الحكومــة عــى األســئلة الكتابيــة للنــواب ،التعديــات املتعلقــة مبشــاريع
القوانــن والتقاريــر املتعلقــة بأعــال ونشــاطات مســاعدي رئيــس املجلــس.
كل اإلجــراءات املتعلّقــة بالشّ ــفافية ،وهــو مــا ميكــن أن يأخــذ شــكل تحســيس
تــويص البوصلــة كذلــك أن يت ـ ّم تهذيــب ّ
مبــارش للن ـ ّواب واإلطــار اإلداري بــرورة االلتــزام مببــدأ الشــفافية وإصــدار قامئــة يف الوثائــق الواجــب نرشهــا وتحديــد
آجــال معقولــة لنــر هــذه املعلومــات بطريقــة اســتباقية.

الوضــع غيــر الدســتوري وغير القانونــي ل»لجنــة التوافقات»:
ر عــى اســتبدال هياكلــه الداخليــة القانونيــة التــي تعتــر
الحظــت منظمــة البوصلــة أن مجلــس نــواب الشــعب مــ ّ
ينــص عليــه الدســتور وال النظــام الداخــي
الفضــاء الرســمي الوحيــد للتفــاوض ومامرســة الدميقراطيــة بهيــكل مل
ّ
للمجلــس وال تنطبــق عليــه أي قاعــدة تضمــن نجاعتــه أو شــفافية أعاملــه.
كــا الحظــت منظمــة البوصلــة أيضــا االلتجــاء املتكــرر إىل هــذه «اللجنــة» قبــل انطــاق أعــال الجلســة العامــة حيــث
نــددت بتعطيــل هــذه اآلليــة ألعــال اللجــان كــا وقــع يف  06ســبتمرب  2016مــع لجنــة النظــام الداخــي.
تدعــو منظمــة البوصلــة املجلــس للتخــي عــن العمــل بآليــات موازيــة لهياكلــه الرســمية وإن كان اإلرصار للجــوء إليهــا
ال يــزال قامئــا فعليــه رضورة إدراجهــا ضمــن النظــام الداخــي مــع تبيــن اإلجــراءات التــي تكفــل التزامهــا مببــدأ
الشــفافية.

ّ
غيــاب إجــراءات تنظيم الدخــول لمجلس ّنو اب الشــعب:
نظــرا لتواصــل تجاهــل مطالــب مختلــف األطــراف يف وضــع إجــراءات واضحــة لتنظيــم دخــول املجلــس  ،تجــدد
البوصلــة موقفهــا ال ّد اعــي إىل رضورة ا لّتّقيــد بــروط تكفــل املشــاركة واملســاواة ملختلــف مكونــات املجتمــع
املــدين واملعنيــن بنشــاط املجلــس يف متابعــة أشــغاله .غيــاب مثــل هــذه اإلجــراءات ميكــن أن يفــي إىل التضييــق
مــن حــق النفــاذ إىل املعلومــة مــن خــال منــع دخــول بعــض الجمع ّيــات للمجلــس باالعتــاد عــى الســلطة
التقديريــة املوكولــة إىل إدارتــه.
يف هــذا اإلطــار ،تذكّــر منظمــة البوصلــة مبحاولــة إقصــاء جمع ّيــات مــن الحضــور يف اللّجــان الربملان ّيــة و املوقــف
املناهــض لذلــك مــن قبــل مختلــف مكونــات املجتمــع املــدين .كــا تذكــر بتقدميهــا ملقــرح حــول إجــراءات تنظيــم
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الحضــور يف مجلــس نــ ّواب الشّ ــعب بتاريــخ  27نوفمــر  . 2015مل تشــر قــرارات مكتــب املجلــس إىل أي تغيــر
يف هــذا املجــال.
يف األخــر ،تشــدد منظمــة البوصلــة عــى رضورة الحســم يف هــذه املســألة بتبنــي إجــراءات واضحــة و شــفا فّة
للحضــور يف املجلــس يتــم االتفــاق عليهــا بطريقــة تشــارك ّية مــا يضمــن حســن ســر العمــل الربملــاين مــن ناحيــة
و ترشيــك واســع لألطــراف املعنيــة بنشــاط املجلــس مــن ناحيــة أخــرى.

االســتقاللية الماليــة واإلدارية وتركيبــة المجلس
ّ
عــدم ســن القانــون المتعلــق باالســتقاللية الماليــة واإلداريــة للمجلس
طبقــا للفصــل  52مــن الدســتور تــويص منظمــة البوصلــة ،مجلــس نــواب الشــعب ،باملصادقــة عــى مقــرح قانــون
متعلــق باإلســتقاللية املاليــة واإلداريــة للمجلــس قصــد توفــر كل الظــروف املالمئــة إلنجــاح عمــل الســلطة
الترشيعيــة ،عــى أن يتطــرق هــذا املقــرح إىل التفاصيــل املتعلقــة بظــروف عمــل اللجــان وتنظيــم عالقتهــا ببقيــة
مؤسســات الدولــة ،وعــدم االكتفــاء بالنظــام الداخــي.

غمــوض فــي معاييــر إحالــة مشــاريع القوانين علــى اللجان من قبــل مكتــب المجلس
تدعــو البوصلــة يف مســتوى أ ّول إىل ترشــيد عمل ّيــة إحالــة مشــاريع القوانــن مــن قبــل مكتــب املجلــس إذ يجــب
كل لجنــة مــن العلــم مســبقا بــأ ّن مــروع القانــون الــذي ســيتم النظــر فيــه
وضــع رشوط متّكــن ن ـ ّواب ومكاتــب ّ
ســيكون مــن اختصاصهــم .مــن شــان هــذا األمــر أن مي ّكــن مــن تخفيــف نزاعــات االختصــاص بــن اللّجــان و وضــع
لــكل واحــدة منهــا بحســب املشــاريع التّــي أحيلــت أو التّــي ســيت ّم إحالتهــا إليهــا وذلــك بغايــة
جــدول عمــل ّ
التّرسيــع يف عمل ّيــة ال ّنظــر يف هــذه املشــاريع.

عــدم احتــرام النظــام الداخلــي في إعــادة تركيبة اللجــان فــي ّأو ل كل دورة برلمانية
الحظــت منظمــة البوصلــة أ ّن الخالفــات السياســية قــد ألقــت بظاللهــا عــى نســق العمــل داخــل هيــاكل املجلــس
خــال الــدورة الثانيــة كــا ت ُبــن ذلــك اإلحصائيــات التــي رصدناهــا أثنــاء فــرة األزمــة السياســية التــي شــهدتها
كتلــة حركــة نــداء تونــس.
تــويص منظمــة البوصلــة بتطبيــق مــا جــاء بــه الفصــل  47مــن النظــام الداخــي عــر مراجعــة تركيبــة اللجــان
ومكتــب املجلــس يف مفتتــح كل دورة برملانيــة وبالتــايل عــدم مراجعــة هــذه الرتكيبــة خــال الــدورة النيابيــة إ الّ
يف ذلــك املوعــد.
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األداء التشــريعي
فشــل نســبي في تحديــد األولويات التشــريعية
مــن خــال قــراءة ملنهجيــة العمــل داخــل املجلــس ،تــرى منظمــة البوصلــة غيابــا لخارطــة طريــق واضحــة وتحديــد أولويــات
يخــص التطبيــق الترشيعــي للدســتور وســن قوانــن
يلتــزم املجلــس بالســعي إىل تحقيقهــا خــال الــدورة الربملانيــة يف مــا
ّ
الهيئــات الدســتورية ،إضافــة إىل النظــر يف مشــاريع القوانــن املوروثــة مــن املجلــس التأســييس ومــن الــدورة الربملانيــة األوىل.
تــويص منظّمــة البوصلــة بــأن يعتمــد املجلــس قامئــة يف أهــم األولويــات عــى مــدى الــدورة الربملانيــة القادمــة أو تحديــد
أهــداف مســبقة يتعهــد بااللتــزام بهــا ،مــع ضــان التــوازن بــن املصادقــة عــى مشــاريع قوانــن متعلقــة بالتعهــدات املاليــة
للدولــة ومشــاريع القوانــن املتعلقــة بالبنــاء الدميقراطــي ســواء مــن ناحيــة هيكليــة أو ترشيعيــة و ذلــك حتــى يتســ ّنى
للمواطنــن وملكونــات املجتمــع املــدين مراقبــة أشــغال املجلــس عــن كثــب قصــد مســاءلته.

تواصــل ظاهــرة الغيــاب مرفوقة بعدم المشــاركة فــي التصويت
تعتــر مواظبــة النــواب رشطا ال غنى عنــه لنجاح العمل النيايب والحرتام املواعيد واألهــداف التي حددها املجلس.
تــم رصــد الغيابــات ســواء كان ذلــك عــى مســتوى الجلســات العامــة أو إجتامعــات اللجــان .لهــذه الظاهــرة وقــع ســلبي
عــى حســن ســر أعــال املجلــس ألن تغيــب النــواب ميكــن أن يؤخــر التئــام اجتامعــات اللجــان والجلســات العامــة :تقريبــا
كل االجتامعــات والجلســات العامــة ال تنطلــق يف املواعيــد املحــددة مســبقا بــل بعــد مــي 30دق عــى األقــل ،وذلــك لغيــاب
النصــاب الـاّزم.
مــا
وباإلضافــة إىل نســبة الحضــور الضعيفــة يف الجلســات العامــة ،كانــت نســبة املشــاركة يف التصويــت أكــر انخفاضــا ّ
انعكــس ســلبا عــى مردوديــة العمــل الترشيعــي.
ويجــدر الذكــر يف هــذا املجــال أ ّن املجلــس مل ينظــر بعــد يف مقــرح تعديــل النظــام الداخــي لتضمــن االقتطــاع اآليل ملبلــغ
 100دينــار عــن كل يــوم غيــاب.
ظاهــرة التغيــب هــذه تــم مالحظتهــا منــذ املجلــس الوطنــي التأســييس ،وكانــت منظمــة البوصلــة قــد أشــارت لهــا يف مـ ّرات
ع ـ ّدة ســابقا ،حيــث مثلــت و ال تــزال عائقــا يجــب عــى املجلــس التصــدي جديــا لــه نظــرا ملــا يرســمه مــن صــورة ســلبية
حــول أداء املجلــس ومــدى جديــة نوابــه األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل أزمــة ثقــة بــن املواطــن وممثليــه.
تقــرح منظّمــة البوصلــة بــأن تت ـ ّم املصادقــة عــى مقــرح القانــون املذكــور أعــاه يف أ ّول الــدورة العاديــة الثالثــة وتدعــو
جميــع النــواب إىل االلتــزام بالحضــور داخــل هيــاكل املجلــس وبالتعبــر عــن آرائهــم مــن خــال التصويــت اآليل.

عــدم مواصلــة مســار المبــادرات التشــريعية للنواب إلــى نهايته
رصــدت منظّمــة البوصلــة ارتفاعــا يف عــدد املبــادرات الترشيعيــة مــن طــرف النــواب (مقرتحــات قوانــن) مــن  2خــال
الــدورة الربملانيــة األوىل إىل  25خــال الــدورة الربملانيــة الثانيــة .وتذكّــر البوصلــة أ ّن هــذا حـ ّـق منحــه الدســتور لــكّل 10
نــواب وقــد يفــرغ مــن محتــواه إن مل يلتــزم املجلــس بدراســة املقرتحــات والتصويــت عليهــا إ ّمــا بالقبــول أو بالرفــض.
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تش ـ ّجع منظّمــة البوصلــة كافــة النــواب عــى اســتغالل كل اآلليــات التــي منحهــا لهــم الدســتور ألداء واجبهــم الترشيعــي
وتؤكّــد عــى رضورة مواصلــة املبــادرات واســتكاملها.

الخلــط بيــن آليــات التصويــت والطابــع الشــخصي للتصويت
منــذ انطــاق أشــغال مجلــس نــ ّواب الشّ ــعب ،ســمح رئيــس املجلــس بالجمــع بــن طريقتــي تصويــت ،هــا التّصويــت
االلكــروين و التّصويــت برفــع األيــدي خــال نفــس الجلســة بــل وشـ ّجع عــى ذلــك يف بعــض األحيــان .تـ ّم تربيــر هــذا الجمــع
يف معظــم الحــاالت بعــدم توفّــر البطاقــات الشّ ــخصيّة لل ّنــواب و التّــي متكّنهــم مــن التّصويــت ،وكذلــك بدخــول ال ّنــواب
املخصــص للتّصويــت و رغبتهــم بالتّــايل يف املشــاركة يف التّصويــت برفــع األيــدي.
إىل قاعــة الجلســات بعــد انقضــاء الوقــت
ّ
كل ال ّنــواب و عــى رئاســة املجلــس تطبيــق آليّــة واحــدة هــي التّصويــت االلكــروين
تذكّــر البوصلــة أنّــه مــن األســايس عــى ّ
ملــا توفّــره مــن رسعــة يف احتســاب األصــوات و ســهولة يف التّثبّــت مــن ال ّنتيجــة.
كذلــك ،تذك ـ ّر املنظّمــة أ ّن التّصويــت برفــع األيــدي يبقــى حالــة اســتثنائ ّية مرتبطــة بــرط يعمــد املجلــس إىل تناســيه دامئــا
أال وهــو اإلعــان يف بدايــة الجلســة عــن هــذه الحــاالت االســتثنائ ّية.
ـروري التّأكيــد عــى مســؤول ّية ال ّنــواب يف جلــب بطاقاتهــم قصــد التّصويــت ،وذلــك يف إطــار احــرام ال ّنظــام
أخــرا ،مــن الـ ّ
ال ّداخــي و حســن ســر جلســات التّصويــت.
تؤكّــد منظّمــة البوصلــة عــى مســؤول ّية ال ّنــواب وأهم ّيــة احرتامهــم إلجــراءات وآل ّيــات التّصويــت التــي تتجــاوز مســألة عــدم
جــواز اختــاط طــرق التّصويــت وتطــال باألســاس رضورة احــرام الطّابــع الشّ ــخيص للتّصويــت.
ـص ال ّنظــام ال ّداخــي الـذّي يتطـ ّرق إىل هــذه املســألة يف فصلــه الـــ 42حيــث يؤكّــد عــى أ ّن التّصويــت شــخيص
فعــاوة عــى نـ ّ
ـص يف
داخــل ّ
كل هيــاكل املجلــس و ال ميكــن تفويضــه ،فــإ ّن هــذا املبــدأ يرقــى إىل درجــة ال ّدســتوريّة باعتبــار أ ّن ال ّدســتور نـ ّ
فصلــه  61عــى أ ّن «التصويــت يف مجلــس نــواب الشــعب شــخيص وال ميكــن تفويضــه».
تش ـ ّدد البوصلــة مــن هــذا املنطلــق عــى رضورة احــرام ال ّدســتور مــن قبــل ال ّنــواب وعــى قدس ـ ّية مه ّمتهــم مـ ّـا ال يــرك
يصوتــوا هــم عوضــا عــن زمالئهــم ،وهــو الــيء الـذّي وقــع مــرارا
للســاح لزمالئهــم بالتّصويــت عوضهــم أو أن ّ
مجــاال لهــم ّ
وتكــرارا خــال هــذه الــ ّدورة الربملان ّيــة الثانيــة .نذكــر مــن ذلــك الحادثــة التّــي وقعــت خــال التّصويــت عــى القانــون
املتعلّــق باملجلــس األعــى للقضــاء حــن صـ ّوت السـ ّيد نعــان العــش عــوض السـ ّيدة ســامية ع ّبــو أو يف إطــار املصادقــة عــى
قانــون املاليــة لســنة  2016حينــا ص ـ ّوت النائــب منجــي الحربــاوي عــوض إحــدى زميالتــه.

احتــرام قــرارات الهيئــة الوقتيــة لمراقبة دســتورية مشــاريع القوانين
املؤســس يف  2014هيئــة وقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن يف انتظــار إحــداث املحكمــة الدســتورية
أحــدث ّ
لتســليط رقابــة عــى الســلطة الترشيعيــة ومنعهــا مــن خــرق الدســتور .وتعتــر منظّمــة البوصلــة الطعــن بعــدم الدســتورية
وقبولــه مــن طــرف الهيئــة تجســيام ملســار يســاهم يف تركيــز الدميقراطيــة ودولــة القانــون وأ ّن مــن الطبيعــي أن يقــع هــذا
يف مســار املصادقــة عــى مشــاريع القوانــن.
تــويص البوصلــة بالرغــم مــن ذلــك مجلــس نــواب الشــعب بااللتــزام بقــرارات الهيئــة و املحكمــة الدســتورية مســتقبال
املؤســس أو األعضــاء الذيــن تـ ّم انتخابهــم كلّــا تـ ّم اإلقــرار بعــدم دســتورية
وتج ّنــب التشــكيك يف الصالحيــات التــي ح ّددهــا ّ
مــروع صــادق عليــه املجلــس كــا وقــع ذلــك يف مــروع قانــون املجلــس األعــى للقضــاء.
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األداء الرقابي
احتــرام دورية جلســات الحوار مــع الحكومة
خالفــا ملــا ينــص عليــه النظــام الداخــي ،مل يلتــزم مجلــس نــواب الشــعب بالقيــام بجلســات حــوار شــهرية مــع الحكومــة
لتباحــث الوضــع العــام بالبــاد ،بــل ت ـ ّم تنظيــم ســوى  5جلســات حــوار أثنــاء الــدورة الربملانيــة التــي امتــدت عــى أكــر
مــن  9أشــهر .تــأيت األوىل عــى خلف ّيــة حادثــة تفجــر حافلــة األمــن الرئــايس بشــارع مح ّمــد الخامــس بتونــس العاصمــة التــي
مخصصــة للعــودة عــى أحــداث القرصيــن إثــر التحــركات االجتامعيــة املطالبــة
جــدت يــوم  24نوفمــر  .2015الثانيــة كانــت ّ
بالتشــغيل يــوم  18جانفــي  .2016الثالثــة و الرابعــة تعلقتــا باألوضــاع األمنيــة للبــاد ومقاومــة اإلرهــاب .أمــا األخــرة
فتمحــورت حــول قضيــة اغتيــال الشــهيدين شــكري بالعيــد ومحمــد الرباهمــي.
يف هــذا اإلطــار  ،تــويص منظمــة البوصلــة باحــرام مقتضيــات النظــام الداخــي يف مــا يخــص جلســات الحــوار الشــهرية
نظــرا لطبيعتهــا اإللزاميــة مــن جهــة ،فضــا عــن رضورتهــا مــن الناحيــة العمليــة ملزيــد التنســيق بــن الســلطتني الترشيعيــة
والتنفيذيــة.

األداء التمثيلــي
ســوء تنظيــم وانعــدام الشــفافية بالنســبة ألســبوع الجهــات والبعثات الدبلوماســية
رصــدت منظمــة البوصلــة فيــا يتعلــق بــاألداء التمثيــي ملجلــس نــواب الشــعب عديــد الثغــرات املرتبطــة بأســبوع الجهــات
والبعثــات الربملانيــة.
فبالنســبة ألســبوع الجهــات الحظنــا عــدم التــزام املجلــس بالطابــع الــدوري املفــروض احرتامــه لهــذا النشــاط ،إضافــة
لخضوعــه إلجــراءات اعتباطيــة حــال تنظيمــه ،إذ ال يتــم نــر رزنامــة نشــاط النائــب بشــكل مســبق وال يتــم أيضــا نــر
تقريــر شــامل بشــكل الحــق يوضّ ــح ماه ّيــة أعــال النــواب خــال هــذا «األســبوع».
أمــا بالنســبة للبعثــات الربملانيــة ،تجــد منظمــة البوصلــة جملــة مــن اإلشــكاالت املتعلقــة بكيفيــة اختيــار النــواب املمثلــن
للمجلــس بالخــارج وذلــك لغيــاب معايــر واضحــة ميكــن مــن خاللهــا تحديــد النــواب املعنيــن باملشــاركة يف هــذه البعثــات.
ومــن ناحيــة أخــرى ال وجــود ألي إعــام بهــذه البعثــات ومــن شــارك فيهــا مــن النــواب ،إضافــة إىل أي التــزام بنــر تقاريــر
عــن نشــاط النــواب.
تــويص منظمــة البوصلــة العمــل عــى مزيــد تفعيــل آليــة أســبوع الجهــات بطريقــة منظّمــة وشـفّافة تحــرم النظــام الداخــي
نظــرا ألهميــة هــذه اآلليــة يف تقريــب النــواب مــن واقــع املواطنــن.
أمــا فيــا يخــص البعثــات الربملانيــة ،فتــويص أيضــا بنــر قامئــة النــواب املشــاركني يف هــذه البعثــات وإىل اعتــاد املزيــد مــن
الشــفافية.
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