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ملخص محضر جلسة
ندوة الرؤساء
بتاريخ  20ديسم2017 DE
 جدول ٔالاعمال:
 .1متابعة توصيات ندوة الرؤساء املنعقدة ي  24جويلية ،2017
 .2النظر ي مذكرة حول تحس3ن ٔالاداء وتنظيم العمل الرقابي للمجلس،
 .3ضبط برنامج العمل التشري@ي والرقابي للثالثي ٔالاول من سنة .2018

 أهم املداوالت والتوصيات املنبثقة عن ندوة الرؤساء:
بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب ،انعقدت ندوة الرؤساء يوم ٔالاربعاء  20ديسم2017 RS
للنظر ي جدول ٔالاعمال املشار إلWXا أعالﻩ،
ّ
وقد إفتتح السيد رئيس املجلس الاجتماع بال^Rحيب بالحضور ،مذكرا بأنه تم تنفيذ جل
القرارات املتمخضة عن ندوة الرؤساء املنعقدة بتاريخ  24جويلية  2017مثلما يRSزﻩ جدول
املتابعة املوزع عjى الحضور،
ّ
وب3ن أنه سيتم ي هذﻩ الجلسة عرض:
 -1مذكرة حول تحس3ن ٔالاداء وتنظيم العمل الرقابي للمجلس من أجل دفع العمل الرقابي
ودعم نجاعته وإرساء تقاليد ثابتة ي هذا املجال،
 -2مشروع روزنامة للعمل التشري@ي والرقابي للثالثي ٔالاول من سنة  2018من أجل إرساء
رؤية واضحة للعمل النيابي وإضفاء مزيد من النجاعة عjى برمجة وتخطيط عمل املجلس
وتسهيل عملية املتابعة من خالل التنسيق ب3ن اللجان ومكتب املجلس.
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تو}ى السيد حسونة الناصفي ،مساعد الرئيس املكلف بالعالقات مع الحكومة ورئاسة
الجمهورية ،تقديم مذكرة تم إعدادها من قبل وحدة متابعة العمل الرقابي املحدثة بمجلس
نواب الشعب وتتضمن محورين أساسي3ن:
* املحور ٔالاول  :مزيد تفعيل آليات الرقابة التقليدية املعمول Wا منذ انتخاب املجلس:
 ٔالاسئلة الكتابية :الحرص عjى توجيه مراسالت تذك R3إ}ى رئاسة الحكومة لح Wم عjى
تقديم أجوبWم ي ٓالاجال طبقا للنظام الداخjي ملجلس نواب الشعب باعتبار تزامن
ٔالاسئلة مع بعض ٔالاحداث الوطنية واملواضيع الحساسة ي ظرف ّ
مع3ن .واعت RSأن مسألة
متابعة ٕالاجابات واملعطيات املقدمة هامة .كما أشار إ}ى ضرورة مزيد التنسيق مع أعضاء
الحكومة بخصوص تنظيم الجلسات العامة املخصصة لألسئلة الشفاهية والنظر ي
تحديد اليوم املناسب لعقد هذﻩ الجلسات.
 املداخالت وفقا للفصل  118من النظام الداخjي :بدأ العمل منذ الدورة الحالية ي
ّ
ّ
إعداد ملخص حول تدخل النائب وتوجيه نسخة إ}ى الوزير املكلف بالعالقة مع مجلس
نواب الشعب وضرورة متابعة مآل هذﻩ املالحظات واعتماد السلطة التنفيذية لها.
 جلسات الحوار مع الحكومة :تم بقرار من مكتب املجلس وباالتفاق كذلك مع رئيس
الحكومة تخصيص جلسة شهرية لقطاع من القطاعات املعينة طبقا ملقتضيات النظام
الداخjي وذلك حسب روزنامة تم اق^Rاحها ي الغرض وسيتم عرضها عjى مداولة ندوة
الرؤساء ثم عjى مصادقة مكتب املجلس.
* املحور الثاني :تحس3ن ٔالاداء وتنظيم العمل الرقابي بإرساء تقاليد جديدة ي العملية الرقابية:
 متابعة إصدار النصوص ال^Rتيبية املتعلقة بتنفيذ القوان3ن :إذ ستتو}ى الوحدة املعنية
متابعة مدى ال^ام الحكومة بإصدار هذﻩ ٔالاوامر ي أجل ال يتجاوز  6أشهر من إصدار
القانون.
 تقييم السياسات العمومية وإضفاء مزيد من النجاعة عjى أعمال اللجان الخاصة:
إق^Rاح تكليف اللجان الخاصة ي كل دورة نيابية بدراسة ومناقشة موضوع مع3ن من
محاور السياسات العامة للدولة كالسياسات الحكومية الاجتماعية أو الاقتصادية
أوالبيئية عjى أن تخلص إ}ى نتائج عملية ملموسة وتقارير بعيدة عن الجانب السردي.
واق^Rح السيد حسونة الناصفي عقد جلسات عمل ب3ن رؤساء اللجان الخاصة ومكتب
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املجلس لتحديد املحاور املتعلقة بالسياسات العامة ،مشR3ا إ}ى ضرورة تكوين مستشاري
اللجان الخاصة ي مجال تقييم السياسات العمومية لتحقيق النقلة النوعية للعمل
الرقابي وتنظيم سلسلة من الورشات للتعمق ي منهجية تقييم هذﻩ السياسات العامة
بمشاركة كل أعضاء املجلس.
 الرقابة عjى العمل الحكومي من خالل التقارير السنوية ال ¤¥يتم إعدادها من قبل
ّ
مختلف هياكل الرقابة ي الدولة كمحكمة املحاسبات والبنك املركزي واملوفق ٕالاداري،
مشR3ا إ}ى غياب املتابعة داعيا إ}ى ضرورة تنسيق العمل الرقابي ملجلس نواب الشعب
ليكون متالئما مع إفرازات هذﻩ التقارير الرقابية الصادرة عن هذﻩ الهياكل الرسمية.
 التقييم واملتابعة للجلسات العامة املخصصة ملناقشة التقا ير الّ ¤¥
تعدها لجنة التنمية
ر
الجهوية ،ي ظل أهمية املشاريع التنموية للجهات وخاصة م§Wا املشاريع املعطلة مضيفا
بأن الحل يكمن ي مبادرات تشريعية تصدر عن نواب الشعب لتخطي بعض التعقيدات
واملعوقات ٕالاجرائية والتشريعية.
وخالل النقاش ،ثمن املتدخلون ما جاء باملذكرة ودعوا إ}ى تبنWXا مؤكدين عjى ضرورة اتخاذ
القرارات ومناهج العمل الالزمة لتحس3ن الدور الرقابي ملجلس نواب الشعب وتقدموا بعدد من
املالحظات واملق^Rحات تتمثل ي ما يjي:
 تعديل الهيكلة ٕالادارية للمجلس ببعث وحدة العمل الرقابي تتو}ى مهام املتابعة والتنسيق. ضرو ة ّمد مكتب املجلس بتقارير دورية وملخصات ٔالاعمال الرقابية باملجلس وأعمال املتابعة
ر
قصد تفعيل الدور الرقابي وإعالم النواب بالعالقات والتنسيق مع الحكومة ومع رئاسة
الجمهورية.
 ضبط صالحيات الهيكل الجديد الذي سيتم إحداثه، مزيد دفع الجانب الاتصا}ي وٕالاعالمي للتعريف بالنشاط التشري@ي و الرقابي للمجلس، التعريف بنشاط اللجان الخاصة وضرورة تثم3ن التقارير ال ¤¥تعدها ،وتخصيص جلسة عامةسنوية ملناقشة تقارير اللجان الخاصة
 ضرورة وضع سقف زم® ¤لجلسات ٔالاسئلة الشفاهية وتحديد مدة املداخالت مع ٕالابقاء عjى يومالسبت ملناقشWا،
 ضرورة إرساء آلية ملتابعة تنفيذ القوان3ن وضمان تناسقها مع إرادة املشرع :تنفيذ امل3انية،إصدار ٔالاوامر ال^Rتيبية ومراعاW°ا للسياق التشري@ي الذي صدرت لتنفيذﻩ،
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 تعزيز دور املجلس ي املشاركة مع املؤسسات أو الهيئات الRSملانية الاقليمية والدولية، تعزيز مشاركة أعضاء اللجان بحسب اختصاص ي التظاهرات ال ¤¥تنظمها الوزارات عjىاملستوى الخار±ي ،
 تعزيز مشاركة اللجان ي الندوات املتعلقة باإلصالحات القطاعية ح ³¥يكون النائب عjى علممسبق Wا قبل عرضها ي إطار تشريعات عjى أنظار املجلس،
واعت RSالسيد رئيس املجلس أن إحداث هذﻩ الوحدة قادر عjى تعزيز الجانب الرقابي لعمل
املجلس .وأوضح بأن هناك نقائص عjى مستوى متابعة ٔالاسئلة الكتابية والشفاهية وتنفيذ
الحكومة للقوان3ن ال ¤¥يتم إصدارهاّ .
وب3ن بأن املجلس بصدد وضع مناهج وطرق عمل جديدة
لتفعيل الدور الرقابي وهو يطورها تدريجيا ي ظل عدم وجود تقاليد راسخة ي املجال ،مبينا أن
دراسة م3انية الدولة حسب ٔالاهداف يتطلب مد مجلس نواب الشعب باألهداف املرسومة
بصفة مسبقة ح ³¥يتس® ³ي ما بعد تقييم النتائج ومدى تجسيم التعهدات الواردة ي امل3انية
وضمن مشاريع القوان3ن املحالة.
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تو}ى السيد الصح¸ ¤عتيق ،مساعد رئيس املجلس املكلف بشؤون التشريع ،عرض مشروع
روزنامة العمل التشري@ي والرقابي بالنسبة للثالثي ٔالاول من سنة  2018ال ¤¥تم إعدادها تنفيذا
لقرار مكتب املجلس املؤرخ ي  12ديسم 2017 RSاملتعلق بتفعيل الفصل  89القا½¼ ¤بضرورة
التنسيق ب3ن املكتب واللجان لضبط آجال النظر ي املشاريع واملسائل املعروضة،
وأوضح أنه تم تخصيص يوم الثالثاء للجلسات العامة التشريعية ويوم السبت ملناقشة
ٔالاسئلة الشفاهية ويوم ٔالاربعاء من ٔالاسبوع الرابع من كل شهر لجلسة حوار قطاعية يحضرها
الوزارء املعني3ن و ّ
يقرر موضوهها مكتب املجلس،
وأشار إ}ى أن الروزنامة تم إعدادها وفقا ملق^Rحات السادة رؤساء اللجان التشريعية القارة ولم
تتضمن مشاريع القوان3ن ال ¤¥لم تتوصل الكتل النيابية إ}ى التوافق حولها إ}ى حد ٓالان.
ولدى مناقشWم ملشروع الروزنامة املعروضةّ ،ثمن املتدخلون املجهود املبذول لضبط روزنامة
تقديرية للعمل النيابي وأكدوا عjى أهمية الRSمجة والتخطيط لضمان الرؤية والوضوح ي العمل
النيابي ،وتقدموا ببعض التوصيات واملق^Rحات حولها تعلقت خاصة بما يjي:
 ضرورة أن تRSز الروزنامة بوضوح أولويات املجلس ي مجال إستكمال ترك 3الهيئاتالدستورية وسن التشريعات املتعلقة بمكافحة الفساد وٕالاثراء غ R3املشروع ،
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 ضرورة إدراج كل املسائل ال ¤¥تم فWXا طلب استعجال النظر وم§Wا ما هو مرتبط بمطالبشعبية عjى غرار عضوية املحكمة الدستورية ومق^Rح القانون املتعلق بتجريم التطبيع،
 التسريع باملصادقة عjى قوان3ن تتما ³¼Àمع أوضاع البالد وخاصة تلك املرتبطة باالنتخاباتالبلدية مثل مشروع القانون الجماعات املحلية ومشروع القانون املتعلق بسٓ RSالاراء،
 التسريع ي النظر ي مشاريع القوان3ن املرتبطة بالجانب الاقتصادي ي ظل الوضع املا}يالصعب الذي تمر به البالد،
 أهمية التنسيق ب3ن أعمال الجلسات العامة وأعمال اللجان والنظر ي إمكانية برمجةجلسات عامة مسائية كي يتس® ³للجان عقد اجتماعاW°ا صباحا.
 أهمية الال^ام بالروزنامة املضبوطة واح^Rام مواعيد الجلسات العامة، تخصيص الوقت الكاي للتوافقات قبل الجلسات العامة بما يمكن من الحسم ي املسائلالعالقة.
 النظر ي إمكانية إقرار أسبوع الجهات مرت3ن كل ثالثية بحكم أن النواب املمثل3ن لوالياتالجنوب ال يتس® ³لهم حضور املجالس الجهوية واملحلية كزمالWÁم القاطن3ن ي الواليات القريبة
من العاصمة،
ّ
وي تعقيبه ،ذكر السيد رئيس املجلس بمضمون الفصل  89من النظام الداخjي الذي ينص
عjى أن يضبط مكتب املجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجال للنظر ي ٔالامور املحالة علWXا .كما
ّ
أشار إ}ى إمكانية النظر ي تمك3ن اللجان من عقد جلساW°ا أثناء انعقاد الجلسة العامة .وأكد عjى
أهمية الال^ام بروزنامة العمل التشري@ي ال ¤¥يتم ضبطها وذلك حسب ٔالاولويات ،مبديا ارتياحه إ}ى
إمكانية أن يكون مشروع القانون املتعلق بالجماعات املحلية جاهزا ي منتصف شهر فيفري 2018
إضافة إ}ى أهمية الانWاء من ترك 3الهيئات الدستورية خالل هذﻩ الدورة عالوة عjى ضرورة إعطاء
ٔالاولوية ملشاريع القوان3ن املرتبطة بمقاومة الفساد.
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