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  املجلس الوطني التأسيس ي 
 

بعد  (1)3122أكتوبر  32إثر انتخابات ( فيما يلي املجلس)تّم إحداث املجلس الوطني التأسيس ي 

 حّل مجلس النّواب ومجلس املستشارين 
ّ
 عمال باملرسوم املتعل

ّ
 .(2)ت للسلط العموميةق بالتنظيم املؤق

تاريخ التصريح بالنتائج النهائية  3122فمبر نو  32إلى غاية  (3)3122نوفمبر  22امتّد نشاطه من وقد 

  . (4)النتخابات مجلس نّواب الشعب

 

 3122ديسمبر  26املؤّرخ في  3122لسنة  6من القانون التأسيس ي عدد  3الفصل  وحّدد

ق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومّية
ّ
  حيثاملجلس  مهامّ  واملتعل

 
ف بوضع دستور الجمهورية ك
ّ
ل

القيام لسلطة التشريعية وانتخاب كّل من رئيس املجلس ورئيس الجمهورّية و التونسية وممارسة ا

  .رقابة على عمل الحكومةب

 

ى سنة و 
ّ
يخضعون  عونا 233 العاملين باملجلس العدد الجملي لألعوان 3122بلغ في موف

ق بضبط النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية
ّ
 2111لسنة  633ولألمر عدد  (5)للقانون املتعل

 . املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بالسلك إلاداري ملجلس النّواب

 

 ة في إطار ميزانية الدولةواملالي ةإلاداري يةباالستقالل نائبا 323الذي يضّم  ع املجلسيتمتّ و 

ى رئيسو طبقا لقواعد املحاسبة العمومية  هنفقاتويتّم تنفيذ 
ّ
مهّمة آمر املقابيض واملصاريف  هيتول

 .أن يساعده في ذلك آمرون مساعدون ويمكن 

 

تباعا  3122إلى  3123 من خالل السنواتللمجلس الاعتمادات الاعتيادية املرصودة  تبلغو 

د .أ 361ود .أ 2613611د و.أ 3163311على التوالي  مقابل د.م 323122د و.م 323116د و.م 363262

  .اعتمادات العنوان الثانيبعنوان 

 

                                                           
(1)

 .تعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس يامل 3122ماي  21املؤرخ في  3122لسنة  22املرسوم عدد التي وقع تنظيمها ب 
(2)

 . 3122مارس  32املؤرخ في  3122لسنة  22املرسوم عدد  
 .قرار الهيئة املركزية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واملتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي (3)
ة ل (4)

ّ
                 واملتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات التشريعية  3122لسنة  22النتخابات عدد قرار الهيئة العليا املستقل

 .3122لسنة 
ق بضبط النظام ألاساس ي العام للوظيفة العمومية كما تّم  2162ديسمبر  23املؤرخ في  2162لسنة  223عدد  القانون  (5)

ّ
واملتعل

 .تنقيحه الحقا

http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/decrets/dec35.pdf
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ت الدائرة
ّ
أساسا ة ألاعمال الرقابيّ شملت و . أوجه التصرف باملجلس أهّم ر في النظ وقد تول

مجلس نّواب الشعب إلى السنوات السابقة له وإلى فترة وامتّدت عند الاقتضاء إلى  جلساملنشاط فترة 

ق أهّمها بالتنظيم ونظام املعلومات  مالحظات عنوأسفرت عمليات الرقابة  .3126 سر ماموفى 
ّ
تعل

 .والتصّرف في املمتلكات لمهاّم املنوطة بعهدته فضال عن التصّرف املاليوبتأمين املجلس ل
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 املالحظاتأبرز 
 

نظيم -
ّ
 ونظام املعلومات  الت

 

رت عملية متابعة
ّ
عدم  ومنلحسن سير املجلس غياب هياكل ضرورية من  النشاط البرملاني تأث

بعة وهياكل التسيير النيابي التي يوكل مصالح شؤون التنسيق واملتاعلى غرار  تفعيل العديد من املصالح

فضال عن مصالح اللجان الخاصة ولجان املتابعة والتحقيق إليها متابعة النشاط البرملاني وتحليله 

 . ومصالح اللجان التأسيسية والتشريعية

 

تصّرف إلاداري ال الضرورية ملزيد إحكامبعض التطبيقات إلاعالمّية كما تّمت معاينة غياب 

قت باستغالل وصيانةني والبرملا
ّ
التطبيقات والتجهيزات إلاعالمّية  فضال عن تسجيل نقائص تعل

رة
ّ
 .املتوف

 

لم  كما ؤسسة ألارشيف الوطنيإلى ملمجالس النيابّية لرشيف النها ي ألا تحويل  يقعلم و 

 هذا يتسّن للعموم الاطالع على 
ّ
إحالة لم يتّم  فضال عن ذلك. العألارشيف بالرغم من حلول أجل الاط

 قانون 
ّ

التسجيالت الصوتية لكّل من كذلك و  311جلسة عاّمة من جملة  366ومحاضر  أّي ملف

 .لألرشيف التشريعي الجلسات العامةمداوالت اللجان و 

 

املسار  وعرضوشابت املوقع الالكتروني للمجلس نقائص خّصت أساسا تقديم هياكله 

 . التشريعي ومداوالت الجلسة العاّمة

 

إلى تدعو الدائرة مزيدا من النجاعة على متابعة النشاط البرملاني للمجلس،  وقصد إضفاء

ضرورة تفعيل املصالح ذات العالقة وتدعيم منظومته املعلوماتية فضال عن العمل على إثراء املوقع 

إلالكتروني وإيالء جانب التصّرف في ألارشيف ما يستحّقه من عناية بما يساهم في توثيق وتثمين العمل 

 .لنيابيا

 

  نشاط املجلس الوطني التأسيس ي -

 

شهرا مقارنة باألجل املحّدد باألمر  22أي بتأخير تجاوز  3122جانفي  33تّم ختم الدستور في 

ق بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسيس ي
ّ
ولم يتّم إرساء املجلس ألاعلى . املتعل

وتّمت املصادقة على . ستور من الد 226بالفصل  ّددةاملحللقضاء واملحكمة الدستورية في آلاجال 
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فترة الفراغ التشريعي سارية  سنها خاللمرسوما تّم  226 وظّل مرسوم ثالث مرسومين فحسب وإلغاء 

 .املفعول 

 

العديد من مشاريع ومقترحات  على الجلسة العامة 3126عرض إلى حدود موفى مارس يلم و 

رت املصادقة علىكما  .على املجلسالتي وردت القوانين 
ّ
لتبلغ في بعض الحاالت مشاريع القوانين  تأخ

ورودها على مكتب الضبط واملصادقة عليها من قبل الجلسة العامة ثالث  يلفترة الفاصلة بين تاريخا

 . سنوات

 

ى مارس واقتصرت إلى حدود 
ّ
نسبة الجلسات العامة التي تّم نشر محاضرها بالرائد  3126موف

مما يحول دون الاطالع على ألاسئلة وألاجوبة الكتابية للحكومة في % 22ت املجلس على الرسمي ملداوال 

ه لم يتّم نشر هذه ألاسئلة وألاجوبة على املوقع إلالكتروني إطار مهّمة رقابة املجلس عليها
ّ
 .خاّصة وأن

 

يم فضال عن وتدعو الّدائرة إلى إلاسراع بالنظر في مشاريع القوانين العالقة والنظر في املراس

 . ضرورة نشر محاضر الجلسات العاّمة بالّرائد الّرسمي ملداوالت املجلس وإلكترونيا بموقع واب املجلس

 

 التصّرف في املوارد البشرّية  -

 

بساعات إضافية ومنح بعنوان ساعات العمل الليلي ومنح وظيفية دون  انتفع أعوان املجلس

 أقّرها د.م 23232بزيادات في املنح بقيمة  في آلان نفسه لنّواباكما انتفع . د.أ 363211وجه حّق بقيمة 

وباالمتيازات العينية عبر تكّفل املجلس بهذه  تغطية مصاريف إلاقامة وإلاطعام بهدفرئيس املجلس 

 .3122علما بأنه تّمت تسوية وضعية هذه الزيادات عبر املصادقة على قانون املالية لسنة املصاريف 

 

                    من  حضور النّواب خالل الجلسات العاّمة سوى بداية من جانفي متابعة يقعلم و 

                   عذرمعّدل النّواب الغائبين شهريا عن كافة الجلسات العامة دون ها خاللتجاوز التي  3122 سنة

                 جلسات العامة بلغبأّن معّدل العلما  (1)د.أ 2263121منحهم والبالغة اقتطاع من أّي  دون نّواب  6

 .شهريا جلسات 1

 

ويستدعي ذلك مزيد إحكام التصّرف في املوارد البشرّية للمجلس من نواب وأعوان وخاّصة 

ق بإسناد 
ّ
 .املنح وفق التراتيب الجاري بها العملفيما يتعل

 
 

                                                           
(1)

 .د.أ 23332ر املبلغ الخام الراجع لنائب باملجلس الوطني التأسيس ي بقيمة تّم اعتبا  
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 في املمتلكاتوالتصّرف التصّرف املالّي  -    

 

ى ما لم يتّم إلى
ّ
 املباشر ملداوالت الجلسات العامة على  3126رس موف

ّ
تركيز تجهيزات للبث

أي ما يعادل  دوالر أمريكّي  222.266بقيمة  3122منذ نوفمبر  ذلك بالرغم من برمجةاملوقع الالكتروني 

 . (1)د.أ 2623232حوالي 

 

ة عدم توسيع املنافسة وتأدية نفقات على سبيل التسوية وعقدها قبل تأشير  كما لوحظ

اقتناء و مراقب املصاريف العمومية مثلما تبّين ذلك بخصوص إصالح السيارات واقتناء قطع غيار 

باإلمكان املجلس النيابي من شروط تفاضلية كان  حرمتتّم إبرام مالحق على سبيل التسوية و . الزهور 

لتي تّم تجاوز مبلغها بها في صورة إعمال املنافسة على غرار الصفقة املتعلقة بإطعام النّواب واالتمّتع 

 .%612322ألاقص ى بنسبة  اتجاوز مبلغهتّم مع نزل  وصفقة %216ألاقص ى بنسبة 

 

أخّل املجلس بمبدإ املساواة عند قيامه بإصدار طلبات العروض وباالستشارات على غرار و 

علقة الاستشارة املتطلب العروض املتعلق باقتناء وتركيز تجهيزات صوتية لقاعة الجلسات العامة و

 . بتركيز هيكلة جديدة للشبكات الاعالمية وتوفير تجهيزات وتركيبها

 

قة بتركيز منظومة  صفقةالعلى غرار  ببنود عقود الصفقات دائما يلتزم املجلسولم 
ّ
املتعل

تكوين مهندسين للقيام بعمليات إلاشراف  إعالمية للصوتيات بقاعة الجلسات العاّمة فيما يخّص 

جوء إلى مؤسسة خاات في حين تّم الفني وصيانة املعّد 
ّ
د .أ 2263622للقيام بهده ألاعمال بقيمة ة صّ الل

 .دون إبرام عقد في الغرض

 

م في نفقاته، ينبغي على املجلس الحرص على التقّيد بالتراتيب الجاري بها العمل 
ّ
وملزيد التحك

 .تنفيذ النفقات العموميةفي مجال 

                                                           
(1)

م املجلس التجهيزات 3122جوان 2د بتاريخ 236261بحساب الدوالر ألامريكي رف تّم اعتماد سعر ص  
ّ
 .املوافق لتاريخ تسل
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I- نظيم
ّ
 نظام املعلوماتو   الت

 

قت بالتنظيم إلاداري والتصّرف في املوارد البشرية  مالحظاتألاعمال الرقابية  تفكش
ّ
تعل

 .وكذلك بنظام املعلومات
 

  والتصرف في املوارد البشرّيةإلاداري التنظيم  - أ
 

 وكذلك في شؤون النّواب تبّين أّن جانب التصّرف في التنظيم إلاداري للمجلس وفي أعوانه

 .ميحتاج إلى مزيد من التدعي
 

 إلاداري  التنظيم -1
 

تنظيم املصالح ل (1)3123نوفمبر  6بتاريخ أصدر رئيس املجلس الوطني التأسيس ي قرارا 

ى إلى حدود ال يزال ساري املفعول إلادارية للمجلس 
ّ
ب التنظيم املعتمد املزيد و  .(2)3126 مارسموف

ّ
يتطل

ه 
ّ
ر باملجلس ملذكور، من القرار ا الثانيو ألاّول  ينلفصلل اخالفمن التحسين حيث أن

ّ
راتلم يتوف

ّ
 مذك

 
ّ
صلب التابعة لكّل من الّديوان والكتابة العاّمة والهيئة العاّمة للمصالح املشتركة املصالح م تنظ

 دون تحديدلها  ةبعاتالاقتصار على ذكر املصالح الالهياكل هذه تّم بالنسبة إلى وحدات ومكاتب إذ 

مهرمي التسلسل ال
ّ
  .لعالقة بينهال املنظ

 

مهاّمه على الوجه املجلس ب قيامضرورية لتعتبر هياكل عدد من الالتنصيص على  ولم يقع

أّن العديد من البرملانات ألاجنبّية علما ب التفقديةو  الشؤون القانونية والنزاعات على غرار  املطلوب

 .السويسري البرملان البرتغالي و رملان بالالبرملان ألاملاني و غرار لى ع تشمل على هذين الهيكلين
 

لم يتّم بخصوص الهيئة العامة  ع حيثالواقمع دم تطابق الهيكل التنظيمي وتبّين ع

تنمية الكفاءات مصلحة التطوير إلاداري و مصلحة على غرار صالح عدد من امل للمصالح املشتركة تفعيل

 منهاخمس  لم يتّم تفعيل ابعة للكتابة العاّمةتمصالح من جملة تسعة و  .الخدمات العاّمةمصلحة و 

مركز البحوث والدراسات والتوثيق ومصالح متابعة أنشطة املؤسسات العمومية ومصالح شؤون  وهي

فةالتنسيق واملتابعة وهياكل التسيير النيابي 
ّ
متابعة النشاط البرملاني وتحليله وإعداد تقارير دورية ب املكل

ومصالح اللجان التأسيسية فضال عن مصالح اللجان الخاصة ولجان املتابعة والتحقيق  بشأنه

 . والتشريعية

                                                           
(1)

ح إلادارية ملجلس النّواب املصادق عليه بقرار رئيس مجلس النّواب املؤرخ تواصل إلى حين املصادقة على القرار املذكور اعتماد الهيكل التنظيمي للمصال 

 .3111أوت  21كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقرارات الالحقة وآخرها في  3113فيفري  22في 
(2)

رة داخلّية صادرة عن رئيس مجلس نوّ  
ّ
  .3122أوت  33اب الشعب في باستثناء بعض التغييرات خّصت الهيئة العاّمة للمصالح املشتركة عمال بمذك
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رتو 
ّ
لم يتوّل املجلس كما . نشاط البرملانيلل سلبا على متابعة الكتابة العاّمة هذه الوضعية أث

 الحصول علىقصد  (1)3113لسنة  3216وعدد  3213باألمرين عدد مراسلة املؤسسات املشمولة 

   .الوثائق املنصوص عليها
 

فقسم ال إلحاق أعاله تّم  يس املجلس املذكور بقرار رئوخالفا ملا جاء 
ّ
بالخدمات الفنية  املكل

مصالح ألانظمة املعلوماتية  ا عنعوضلكتابة العامة بامباشرة لقاعات اللجان والجلسات العاّمة 

 . والخدمات الرقمية
 

جمع التي يتّم فيها معمول به في عدد من التجارب املقارنة هو  وخالفا ملا، وعلى صعيد آخر

موّحدة عاّمة إدارة  إدارة املكتبة والتوثيق بإدارتي إلاعالم والعالقات العاّمة وتكنولوجيا املعلومات ضمن

فة ب
ّ
إلاعالم والاتصال مصالح و والجمعيات مع املواطن  اتمصالح العالق ألحقت ،اإلعالم والتوثيقمكل

صلب إدارة  عوضا عن تجميعها ّمةمصالح ألارشيف التشريعي واملكتبة إلى الكتابة العاو  بديوان املجلس

 . موّحدة تعنى كذلك بالتوثيق
 

  إعادة (2)3122أوت  33 ذولئن تّم من
ّ
 إلحاقأّن  تنظيم الهيئة العامة للمصالح املشتركة إال

فضال عن صعوبة اضطالعها بمهاّمها تجاهها  تهايحّد من استقالليبهذه الهيئة  التفقد والحوكمةإدارة 

  .لكتابة العاّمةإلى الديوان و اإلى  ملصالح التي تعود بالنظر ابالنسبة إلى بقية 
 

تة بين الديوان والهيئة العامة ومن ناحية أخرى 
ّ
، لوحظ أّن مصالح ألارشيف إلاداري مشت

كما تبّين وجود تداخل وعدم وضوح في . ئهايحّد من نجاعة أداوهو ما من شأنه أن للمصالح املشتركة 

ى هذه املهاّم بالنسبة إلى عدد 
ّ
من املصالح على غرار مصالح الشؤون املالية ومصالح التزويد حيث تتول

ه اعتمادا على قواعد حسن التصّرف 
ّ
ألاخيرة إعداد مقترحات التعّهد وإحالتها للشؤون املالية في حين أن

ي مصا
ّ
ى مصالح التزويد تحديد الحاجيات ومتابعة استهالك املخزون مقابل تول

ّ
لح من املفترض أن تتول

ه . املالية إعداد اقتراحات التعّهد
ّ
          تّم تصحيح هذه الوضعية بداية من قد وأفاد مجلس نّواب الشعب أن

 .3126سنة 
 

قة
ّ
مشروع دعم املسار التأسيس ي والتنمية البرملانية والحوار ب وخالفا ملا جاء باالتفاقية املتعل

تكوين لجنة يتّم  لم، حدةمج إلانما ي لألمم املتّ البرناالوطني للجمهورية التونسية املمّول من طرف 

ى متابعة تقّدم 
ّ
في تأخير في  وهو ما تسّبب، وع وإلادالء بتوصيات لحسن تنفيذهاملشر هذا قيادة تتول

ا ساهمتهملالجهة اليابانية  إلغاءإلى  أّدىسنة مقارنة باآلجال التجاوز  هذا املشروع تحديد مكّونات

  .د.م 2بحوالي املقّدرة 
                                                           

 .املتعلقين بكيفية ممارسة إلاشراف تباعا على املنشآت واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إداريةو  3113أكتوبر  3املؤّرخين في  (1)
(2)

رة صادرة عن رئيس مجلس نّواب الشعب  
ّ
 .طبقا ملذك
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رة باإلدارة إلى موفى مارس  للمشروع قيادةوفي غياب لجنة 
ّ
 3126بقيت املعطيات املتوف

ن منمنقوصة 
ّ
 . نجاز وتقارير النشاطإلا تابعة املشروع على غرار جداول تحوصل مدى تقّدم م وال تمك

 

 التصّرف في ألاعوان -2
 

ي الخطط الوظيفية ف تسمياتاليتطلب التصّرف في ألاعوان مزيدا من العناية فيما يخّص 

. الساعات إلاضافية وساعات العمل الليلي والتصرف في الامتيازات العينية فضال عن التكوين وإسناد

تبّين أّن املجلس لم يسّن النظام ألاساس ي العاّم ألعوانه وألانظمة ألاساسية الخاصة ملختلف قد ف

           مجلس نّواب الشعب إلى موفى فترة  خاللعلما بأن هذه الوضعية تواصلت ألاسالك التابعة له 

من النظام الداخلي للمجلس وملجلس نّواب على التوالي  2و 226وذلك خالفا للفصلين  3126مارس 

  .(1)الشعب
 

ه يضبط التعيين بمختلف املصالح وتجرى  (2)خالفا لقرار رئيس املجلسو 
ّ
ذي ينّص على أن

ّ
ال

ة في  فضال عن غيابمقررات في الغرض  ّم إصدار لم يت ،النقل بينها بمقرر من رئيس املجلس
ّ
الدق

قة بكّل تسمية
ّ
 انجّر عنه (3)تسمية 101في الخطط الوظيفية والبالغ عددها  تحديد الوظيفة املتعل

في ظّل خاّصة  عدم إحكام توزيع الصالحيات وضعف التنسيق بين مصالح املجلسو تداخل في املهاّم 

 العالقات الخارجّيةبمصالح  مثلما تّم الوقوف عليه ودليل إجراءاتغياب بطاقات وصف ملهاّم ألاعوان 

 .تعّد مديرين عاّمين والتي
 

تكليف سبعة موظفين بمهام رؤساء أقسام ودوائر بالنيابة  3122أكتوبر  36تّم بتاريخ و 

تّم لم ي (4)3116لسنة  2322من ألامر عدد  2خالفا للفصل و  .عن الوزير ألاّول صادرة قرارات بمقتض ى 

تاريخ صدور  3122ماي  22 غاية إلى 3123أكتوبر   36الفترة من خالل السنوية تجديد هذه القرارات 

ونتج عن هذه الوضعية تمتيع ألاعوان املذكورين بمنح وظيفّية . أوامر تسميتهم في الخطط الوظيفية

 .د.أ 23123بقيمة جملية بلغت  خالل الفترة املذكورةحّق  وجهدون 
 

لتر من  261بكمية  3122وإلى غاية أكتوبر  3122منذ جويلية نتفاع مديرة عاّمة لوحظ اكما 

من  2وذلك خالفا للفصل سيارة وظيفية لترا بالرغم من عدم إسناداها ل 311عوضا عن الوقود شهرّيا 

دون بامتيازات وقد أفضت هذه الوضعّية إلى انتفاع املوظفة املذكورة  .(5)2166لسنة  261ألامر عدد 

 .د.أ 33263جه حّق بقيمة مالّية بلغت و 

                                                           
(1)

 .3122فيفري  3وفي  3123جانفي  31اعا في املصادق عليهما بالجلستين العامتين املنعقدتين تب 
(2)

 .    واملتعلق بتنظيم املصالح إلادارية للمجلس الوطني التأسيس ي 3123نوفمبر  6املؤّرخ في  
(3)

 .بعنوان مدير عاّم طيلة فترة املجلس 8بعنوان مدير و 19بعنوان كاهية مدير و 5 3بعنوان رئيس مصلحة و 39تتفرع إلى  
(4)

 . واملتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة املركزية وإلاعفاء منها 3116أفريل  32املؤرخ في  
(5)

 .واملتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية 2166فيفري  26املؤرخ في  
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ر فيهم الشروط بالعدد ألاقص ى من الساعات إلاضافّيةانتفو 
ّ
ذين تتوف

ّ
ة ألاعوان ال

ّ
 (1)ع كاف

إلى معايير موضوعية  الاستنادوذلك دون  3122-3123خالل فترة د .أ 2333662التي بلغت قيمتها 

ه الساعات وحجمها اعتمادا على قرارات تسوية يتّم تحديد املنتفعين بهذو . كضرورة العمل ومتطلباته

 . في آخر كّل سنة

 

تفع بها التي انالفترة العدد الفعلي للساعات إلاضافّية نفس تجاوز خالل  ،عالوة على ذلك

مما أّدى إلى  (2)العدد ألاقص ى الذي تّم ضبطه بقرارات رئيس الحكومة أعوان ديوان رئيس املجلس

 .دون وجه حّق  د.أ 33612بمبلغ جملي قدره  تأدية نفقات بهذا العنوان

 

ة املحاسبة العمومّية  22لفصل ا ولم تتّم مراعاة مقتضيات
ّ
عونا  16حيث تمّتع من مجل

خالل انتفاعهم د .أ 23322دون وجه حّق بقيمة  بمنح ساعات إضافية 3122إلى  3123 الفترةخالل 

  .بعطل راحة سنوية أو مرض

 

فين  2جمع  ،(3)2162لسنة  623من ألامر عدد  3 الفصل هوخالفا ملا نّص علي
ّ
أعوان مكل

يلي بين املنحة 
ّ
ى و . د 2313611بقيمة  3122ومنح الساعات إلاضافّية خالل سنة الليلية بالعمل الل

ّ
يتول

يلي مباشرة مهامهم بمعّدل أربع ليال يتمتعون إثرها براحة لنفس املّدة
ّ
فون بالعمل الل

ّ
. ألاعوان املكل

يلي بقيمة ة منحصل ألاّول من ألامر املذكور حّدد الفو 
ّ
يم  211ساعة العمل الل

ّ
ع ألاعوان انتف في حينمل

ى أفريل  3123جانفي  2القائمين بخدمات ليلّية خالل املّدة من 
ّ
د  61بمبلغ جزافي قدره  3122إلى موف

 . شهرّيا

 

ف عن صرف هذه املبالغ جزافّيا بداية من شهر 
ّ
ه  3122ماي  ولئن تّم التوق

ّ
 أن

ّ
تّم صرفها إال

م ألاسبوع خالل الفترة من  بعنوان
ّ
ى نوفمبر  إلى 3122ماي  2العمل كامل أيا

ّ
ب عنو . 3122موف

ّ
هذه  ترت

ساعات منح  د بعنوان.أ 23221منها  د.أ 63211 بقيمة ذكور نفقات مخالفة لألمر املتأدية الوضعّية 

يلي خالل العطل
ّ
            ر منذ داصمراجعة ألامر املذكور والضرورة إلى الّدائرة  شير وت .السنوية العمل الل

 .2162سنة 

 

بين الديوان والهيئة العامة ودون تنسيق بقي جانب التكوين مشتتا على صعيد آخر، و 

ة تكوينية الاستناد إلى وتّم إنجاز العمليات التكوينية دون . للمصالح املشتركة والكتابة العامة
ّ
خط

                                                           
(1)

واملتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل إلاضافية لفائدة أعوان  2116مارس  21املؤرخ في  2116 لسنة 336الفصل ألاّول من ألامر عدد  

 .الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية
  .املتعلقة بالترخيص لتمتيع أعوان ديوان رئيس املجلس بالساعات إلاضافّية 3122و 3122و 3123قرارات رئيس الحكومة لسنوات  (2)
(3)

 .يتعلق بمنحة العمل الليلي 2162جوان  22مؤّرخ في  
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االت والفئات املستهدفة وروزنامة لإلنجاز وذلك خالفا ملناشير رئيس الحكومة تتضّمن ألاهداف واملج

د .أ 21وتجدر إلاشارة إلى أّن الاعتمادات املرصودة سنوّيا للتكوين بلغت . (1)3122إلى  3122لسنوات 

على التوالي  استهالكهالم تتعّد نسبة  3122د بالنسبة إلى سنة .أ 21و 3122و 3123خالل سنتي 

 . %26362و %22366و 31336%
 

واب -3
ّ
 التصّرف في شؤون الن

 

                          وذلك إلى إلى النّواب  املنح الشهرية الراجعة (2)3111لسنة  263ضبط ألامر عدد 

هذه الترفيع في  اهاتّم بمقتض (3)في الغرضقرارات لتاريخ إصدار رئيس املجلس  3123جويلية  32غاية 

 رجعي بمفعول وتّم الانتفاع بهذه الزيادات . مصاريف إلاقامة بالنزل وإلاطعامكّل من املنح بهدف تغطية 

ى أكتوبر  3122نوفمبر  22بداية من 
ّ
في آلان الجمع خالل الفترة املذكورة لذلك، تّم  وتبعا .3123إلى موف

              الّنواب منحفي الشهرية وبلغت الزيادات . وإلاقامة بالنزل وإلاطعام في املنح بين الزياداتنفسه 

 بالنسبة إلى النّواب املمثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهوريةالتوالي  على د.أ 63263ود .أ 23661

ل لدوائر انتخابية خارج الجمهورية املجلس رئيسنائب ل د.أ 33132و وخارجها
ّ
وهو ما أّدى إلى  .املمث

ى 3122نوفمبر  22د طيلة الفترة من .م 23232 إلى (4)للزياداتارتفاع املجموع الخام 
ّ
                       إلى موف

 .       3123أكتوبر 
                                                                                          

ه على إثر صدور قرارات املحكمة إلادارّية 
ّ
قةوتجدر إلاشارة إلى أن

ّ
 (5)ذتوقيف تنفيب املتعل

ف عن صرف قيمة  قرارات
ّ
في املنح بداية من  الزياداتالرفع في منح النواب ونائبي الرئيس تّم التوق

واملتعلق بقانون  3123لسنة  33تّم صلب القانون عدد  وبهدف تفادي هذا إلاخالل،. 3123مبر نوفشهر 

ضبط املنح املسندة قّر أالذي  36تسوية هذه الوضعية عبر املصادقة على الفصل  3122املالية لسنة 

             أثر رجعّي على أن ال يتعدى ايمكن أن يكون لهالتي بمقتض ى قرارات من رئيس املجلس و للّنّواب 

 .3122نوفمبر  22

 

                  سوى بداية خالل الجلسات العاّمة اب لم يتّم متابعة حضور النوّ على صعيد آخر، و 

سنة نسبة الحضور هذه الوبلغت خالل . املنظومة الالكترونية للتصويتتاريخ تركيز  3122من جانفي 

 . % 62حوالي

 

                                                           
(1)

 .املتعّلقة بإعداد خمّططات التكوين السنوية بعنوان السنوات املذكورة 
 .واملتعلق بضبط مقدار املنح البرملانية 2161جانفي  36ر ال ينشر يتعلق بتنقيح ألامر املؤرخ في وهو أم 3111جويلية  22املؤّرخ في  (2)
(3)

 .تفع رئيس املجلس الوطني التأسيس ي بالترفيع في املنح النيابيةلم ين 
(4)

 .تّم اعتبار تمتع كّل النواب بالتأجير خالل الفترة املذكورة 
(5)

 .3123أكتوبر  26بتاريخ  222636وعدد  222633وعدد  222636وعدد  222632عدد  القضايا 
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من النظام الداخلي  (1)جديد 236لفصل ولمن مجلة املحاسبة العمومية  22لفصل ل خالفاو 

ه الذي ينّص للمجلس 
ّ
إذا تجاوز الغياب دون عذر ثالث جلسات في نفس الشهر، على املكتب "على أن

ريا عن كافة ل النّواب الغائبين شهتجاوز معّد  3122تبّين خالل سنة  " تطاع من املنحةأن يقّرر الاق

علما بأّن  أّي اقتطاع دون  (2)د.أ 2263121 تحّصلوا على منح قدرها نّواب 6ر الجلسات العامة دون عذ

 .شهريا جلسات 1الجلسات العامة بلغ  (3)معّدل
 

منح سّيارتين لفائدة نائبيه دون  3123فيفري  1تّم بمقتض ى قراري رئيس املجلس بتاريخ و 

امتيازاتهما في حدود  (4)3116لسنة  263من ألامر عدد ( جديد)لفصل ألاّول حيث ضبط  ا وجه حّق 

لتر من الوقود شهرّيا لكّل منهما وذلك عالوة على املنح البرملانية املسندة لبقية أعضاء مجلس  311

  .ي الرئيس بسيارة يعّد جريان عمل دأب عليه املجلس سابقا وحالياوجاء بالرّد أّن تمتيع نائب. النواب
 

 نظام املعلومات - ب
 

قنظام املعلومات  يشكو
ّ
التصّرف في بو  ينظام املعلوماتالبخصوص الب باملجلس نقائص تتعل

 .ألارشيف
 

 ينظام املعلوماتال -1
 

رة أو يحتاج املجلس إلى مزيد تدعيم نظامه املعلوماتي عبر تطوير التطبيقات إلا 
ّ
عالمية املتوف

 .تركيز أخرى فضال عن حسن استغالل التجهيزات
 

لم تعد  التطبيقة املستعملة من طرف مصالح ألارشيف إلاداري  وتبّين في هذا إلاطار اّن 

. بغاية تحديد مواقعها مّما أّدى إلى إعادة ترقيم امللّفات يدوّيا مواكبة للتطّورات التكنولوجية في املجال

ن
ّ
من تحويل قاعدة بيانات تخّص ألارشيف الوسيط  3122إلى غاية ديسمبر مصالح إلاعالمية  ولم تتمك

  6.211تضّم 
ّ

  .ملف
 

الواردات الخاصة بالطعون في الدستور ومشاريع  مكتب الضبط تتضّمن تطبيقة لمكما 

جان وطلب
ّ
جان ومقترحات الل

ّ
ات العروض القوانين والترشحات للهيئات الدستورّية ومطالب الانضمام لل

مة وال تحمل تاريخا . والاستشارات
ّ
  وهو ماوتّم تسجيل هذه الواردات يدوّيا في دفاتر غير مرق

ّ
من ن ال يمك

                                                           
(1)

 .3122مارس  33نّقح بالقرار املؤّرخ في  
(2)

 .دأ 23332 بقيمةتبار املبلغ الخام الراجع لنائب باملجلس الوطني التأسيس ي تّم اع 
(3)

 .لم يتّم احتساب شهر أوت املوافق للعطلة البرملانية 
(4)

 .يتعلق بإسناد امتيازات خصوصية للنائب ألاّول وللنائب الثاني لرئيس مجلس النواب 3116أوت  3خ في مؤّر  263أمر ال ينشر عدد  
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ة الواردات أو حذف بعضها
ّ
هذه التطبيقة ولوحظ أيضا أّن مستخدمي  .التأكد من تسجيل كاف

أو حدوث تجاوزات على وهو ما من شأنه أن ال يضمن سالمة املعطيات نفس كلمة العبور  ون ستعملي

م الواردات غرار 
ّ
 .واردات تّم تسجيلها من قبل مكتب الضبط دون ترك أثر حذف وأتغيير تاريخ تسل

 

 يتوفر ال كّل الواردات الخاّصة بنشاط املجلس حيث مكتب الضبط ال تعكس تطبيقة و  

وهو ما سنوات السابقة بقاعدة بياناتها سوى معطيات السنة الجارية وال يتسنى الرجوع إلى معطيات ال

استغالل "أنه يتّم برّد املجلس جاء و  .البحث عن هذه املعطيات عند الاقتضاء أماميشكل عائقا 

 ". التي أخذت بعين الاعتبار هذه النقائص... منظومة مكتب الضبط املنجزة 
 

                         آلة طابعة رقمية بقيمة 21 ما مجموعه 3122جانفي  6منذ  استلم املجلسكما 

ه ل (1)د.أ 2213216أي ما يعادل  دوالرا أمريكياألف  332
ّ
 أن

ّ
 مفي إطار البرنامج إلانما ي لألمم املتحدة إال

ىاستكمال يتّم 
ّ
ى لم يو . أي خارج فترة الضمان 3122 تركيز هذه آلاالت سوى في موف

ّ
                 تّم إلى موف

بالّرغم من استالمها منذ  (2)ربطه بالخادم املركزي املزمع  من حاسوب 361استكمال تركيب  3126 سر ما

  .(3) د.أ2113333وهو ما يعادل  دوالرا أمريكيا 262.262بكلفة قدرها  3122جوان  32
 

ة التجهيزاتوتدعو الّدائرة إلى إلا 
ّ
لى تفعيل توصيات تقرير الوكالة وإ سراع باستغالل كاف

نظام استغالل  التي تنّص خاّصة على تحيين 3122جويلية  33 الوطنية للسالمة املعلوماتية بتاريخ

خادم الواب بإرساء نظام تخزين فضال عن القيام دورّيا باإلصالحات وعمليات التحيين املتعلقة 

 .وحدات هذا املوقعب
 

تطبيقة تصّرفه كملسايرة  ضروريةيفتقر املجلس إلى تطبيقات إعالمّية وعلى صعيد آخر، 

املخزون حيث يتّم تسجيل املواّد عند الاستالم والتزويد يدويا مّما ال يساعد على  تعنى بالتصرف في

 3122ولئن تّم خالل أكتوبر . متابعة هذا املخزون والقيام بعمليات الجرد وإحكام برمجة الشراءات

 أّنه
ّ
 .املوادّ  تشمل كافةلم  اتركيز تطبيقة تعنى بالّتصّرف في املخزون إال

 

لم يتّم تركيز تطبيقة إعالمّية خاّصة  (4)3112لسنة  6لوزير ألاّول عدد وخالفا ملنشور ا

ن  بذلكبالتصّرف في أسطول السيارات تهدف إلى إرساء نظام رقابة داخلي لدى املصالح املكلفة 
ّ
يمك

من متابعة سيارات املصلحة وخاصة فيما يتعلق باستهالك الوقود ومقارنة املسافة املقطوعة 

 .دة بأذون املأمورياتباملعطيات الوار 

                                                           
(1)

 .3122جانفي  6د بتاريخ  236263بحساب  الدوالر ألامريكي عتماد سعر صرفتّم ا  
(2)

 Clients légers  
م املجلس للحواسيب 3122جوان  32د بتاريخ  236322بحساب الدوالر ألامريكي تّم اعتماد سعر صرف  (3)

ّ
 .املوافق لتسل

(4)
 .ات إلادارية ونفقات املحروقاتواملتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيار  3112جانفي  21بتاريخ  



14 
 

 تصّرف في ألارشيفال  -2
 

أهمية بالغة باعتباره  يتكّون من ألارشيف إلاداري وألارشيف التشريعيالذي  يكتس ي ألارشيف

 . الالزمةهمية ألا جزء من الذاكرة الوطنية مما يتطلب إيالءه 
 

قامت  ،(1)2166 لسنة 2162 من ألامر عدد 2طبقا للفصل فبخصوص ألارشيف إلاداري، و 

ه، جداول مدد الاستبقاءمشروع مصالح التصرف في الوثائق إلادارية وألارشيف بإعداد 
ّ
 أن

ّ
وخالفا  إال

 املجلس الوطني التأسيس ي  ا، لم يصدر رئيس(2)آنف الذكر من ألامر 2للفصل 
ّ

إلى عب ومجلس نّواب الش

... ائق الدبلوماسية البرملانية وث"أّن ورد باإلجابة و  .نشر الجداول املذكورة تقرارا 3126موفى مارس 

     ."بصدد استكمال إلاجراءات الخاصة باملصادقة عليها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

تحويل  وجوبعلى  2166 لسنة 12 من القانون عدد 22 من جهة أخرى، ينّص الفصلو 

ألارشيف النها ي إلى مؤسسة ألارشيف الوطني باستثناء الحاالت التي تضبط بأمر والتي تتعلق بضرورة 

من املجالس  ألّي أّي تحويل لألرشيف النها ي  تّم وخالفا لذلك لم ي. ألامن أو بضرورة العمل القصوى 

  .3126 سر ما فىومإلى بعد ألامر املذكور لم يصدر  بأّن علما  منذ الاستقالللنيابية ا
 

 املتعاقبة املجالس النيابية ذاكرةخاّصة  التي تتضّمنألارشيف هذا لم يتّم تثمين معطيات و 

إطار جنبية وذلك لغياب ألا برملانية الوفود زيارات البرملانية بالخارج و الوفود لاات ومعطيات حول مهّم 

ينظم قنوات الاتصال مع باقي مصالح املجلس وخاصة املكتبة ولعدم تخصيص قاعدة لهذه املصالح 

 ".هتمامالا عملية التثمين ستكون محّل "وجاء بالّرد أّن  .وقع الالكتروني للمجلسفي امل
 

 أجل حلول لم يتسّن للعموم الاطالع على ألارشيف النها ي للمجالس النيابية بالرغم من كما 

 . من القانون املذكور  22 عمال بالفصل طالعالا 
 

حيث للسالمة تبّين أّن فضاء ألارشيف يفتقر للمقّومات الضرورية الدنيا من ناحية أخرى و 

ه 
ّ
 . ملقاييس حفظ ألارشيف ال يستجيبيشمل في آلان نفسه مكاتب ألاعوان ووثائق ألارشيف كما أن

 

ق ب
ّ
. ّون من كّل من ألارشيف الورقي والصوتيفيتك األرشيف التشريعيأّما فيما يتعل

                     إلى لم تتّم  اقانون 222على صادق قد بالرغم من أّن املجلس و  فبخصوص ألارشيف الورقي

قة بهذه القوانين لفاتاملإحالة  3126 سر ما موفى
ّ
 القانون  تتضّمنو  .املتعل

ّ
أهّم الوثائق املكّونة مللف

شرح ألاسباب ومحاضر اللجان وتقاريرها إضافة و والنهائية  بصيغتيه املعّدلةالقانون خاّصة مشروع 

 .لألسئلة وألاجوبة في إطار الحوار مع الحكومة
                                                           

(1)
واملتعلق بضبط وشروط وتراتيب التصرف في ألارشيف الجاري وألارشيف الوسيط وفرز وإتالف ألارشيف وتحويل  2166ديسمبر  22املؤّرخ في  

 . ألارشيف والاطالع على ألارشيف العامّ 
(2)

 .2116مبر ديس 36املؤّرخ في  2116لسنة  3226كما تّم تنقيحه باألمر عدد  
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إحالة  3126إلى موفى مارس لم تتّم  ،(1)جلسة عامة 299عقد املجلس فضال عن ذلك، ولئن و 

  .الورقي عيسوى محاضر الجلسات الثالثة والثالثين ألاولى إلى ألارشيف التشري
 

قا بخصوص ألارشيف الصوتي واملتأّم 
ّ
باملجلس وجلسات  مداوالت الجلسات العامةب عل

جان فلم يتّم إحالة 
ّ
 يقعلم حيث التسجيالت الصوتية ملداوالت اللجان ملصالح ألارشيف التشريعي الل

ى مارس 
ّ
 و  هاتجميع 3126إلى موف

ّ
تةت ظل

ّ
  .(2)لدى الفنيين مشت

 

البصرّية املنعقدة خالل فترة أو السمعية  (3)الجلسات العامة لة تسجيالتإحاكذلك تّم يلم و 

  .املجلس
 

ؤّدي إلى يأن  همن شأن 3112 الفترة السابقة لسنة بخصوصرقمنة ألارشيف  عدم أّن  اكم

ه  التسجيالتهذه فقدان 
ّ
لقة بمداوالت تعفقدان بعض التسجيالت التناظرية املتبّين قد علما وأن

  .(2121-2126) فترة املجلس القومي التأسيس يمة لالجلسات العا
 

يكتس ي أهمية بالغة ة وأنه خاصّ مزيد العناية باألرشيف وتدعو الدائرة إلى العمل على 

  .لةفضال عن كونه مصدرا للبحوث والدراسات ذات الّص باعتباره جزء من الذاكرة الوطنية 
 

II-  الوطني التأسيس ينشاط املجلس 

 

قت تّم الوقوف على 
ّ
املعلومات املّتصلة  بنشر و  ملجلسإلى اباملهام املوكولة نقائص تعل

 .بنشاطه
 

  والتشريعية التأسيسية املهامّ  - أ
 

يتولى املجلس بصفة أصلية  (4)3122لسنة  6من القانون التأسيس ي عدد  3عمال بالفصل 

ى عمل والرقابة عل التشريعية إلى جانب ممارسة السلطة وضع دستور للجمهورية التونسية

ق بدعوة و  3122 أوت 2 في املؤّرخ 3122لسنة  2166من ألامر عدد  6وخالفا للفصل  .الحكومة
ّ
املتعل

سنة ب املحّددشهرا مقارنة باألجل  22بتأخير تجاوز ختم الدستور  تّم الناخبين النتخاب أعضاء املجلس 

 . (5)انطالقا من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات

                                                           
 .بحسب مصالح الخدمات السمعية البصرية التابعة إلدارة ألانظمة املعلوماتية والخدمات الرقمية (1)
(2)

 .تحويل التسجيالت الصوتية ألعمال اللجان 3112لم يتّم منذ سنة  
(3)

 .تسجيالت رقمّية 
 . 3122فيفري  2و 2كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون ألاساس ي في واملتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية  3122ديسمبر  26املؤّرخ في  (4)
(5)

 .املجلس الوطني التأسيس ي اتالنتخابإصدار قرار الهيئة املركزية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املتعلق بالنتائج النهائية  3122نوفمبر  22تّم في  
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قوانين أساسية تخّص املجلس سّن لم يمن القانون التأسيس ي املذكور  33للفصل وخالفا 

إعادة هيكلة املجالس القضائية العليا إلادارية واملالية وضبط أسس إصالح املنظومة القضائية طبق 

 . املعايير الدولية الستقالل القضاء

 

ىو 
ّ
ه  (1)ملحكمة الدستوريةاملجلس ألاعلى للقضاء واإرساء  3126مارس  لم يتّم إلى موف

ّ
علما بأن

ق باملحكمة الدستورية سوى في  تقعلم 
ّ
وعلى  3122نوفمبر  31املصادقة على القانون ألاساس ي املتعل

 .3126مارس  32القانون ألاساس ي املتعلق باملجلس ألاعلى للقضاء سوى في 
 

                                املؤرخ في 3122لسنة  2من القانون عدد  3لفصل ينّص ا ،من جهة أخرى و 

  (2)3122فيفري  1
ّ
 .تتّم املصادقة على املراسيم التي يتّم اتخاذها في فترة الفراغ التشريعي هعلى أن

ب و ملجلس الوطني التأسيس ي كّل من امن النظام الداخلي ل236و 12ن لفصال ينّص او 
ّ
مجلس نوا

ف بالسلطة التشريعية يتّ 
ّ
خذ قراراته بالنظر في املراسيم الصادرة بداية الشعب على أّن املجلس املكل

 . 3122جانفي  22من 

 

من القانون  2من الدستور والفصل  63 عمال بأحكام الفصلنّواب ال وّل لم يتوخالفا لذلك، 

على التوالي للمجلس وملجلس نّواب  من النظام الداخلي 222و 216 ينر والفصلو ذكالتأسيس ي امل

ق ب الشعب
ّ
ة ممارسة املبادرة التشريعية عبر تقديم مقترحات قوانين تتعل

ّ
املراسيم البالغ عددها كاف

وباستثناء املرسومين املتعلقين بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وبإحداث هيئة  حيث مرسوما 232

ذين تّم إنهاء العمل بهما بإصدار قانونين أساسّيين عليا مستقلة
ّ
املرسوم املتعلق و  (3)لالنتخابات الل

ى ، مازالت (4)بإحداث لجنة وطنية لتقص ي الحقائق حول الرشوة والفساد الذي تّم إلغاؤه
ّ
     إلى موف

 .(5)املراسيم سارية املفعول هذه  3126مارس 
 

مشاريع ومقترحات قوانين على املجلس لم تعرض على  ورود 3126موفى مارس  إلىلوحظ  كما

                223رح القانون املتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد الجلسة العامة على غرار مقت

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات  2162لسنة 

                                                           
(1)

نوفمبر  32و 3122ماي  32كّل من املجلس ألاعلى للقضاء واملحكمة الدستورية على التوالي قبل  من الدستور، من املفترض إرساء 226عمال بالفصل  

بوصفه يوم نشر النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  3122نوفمبر  32وتّم اعتماد اليوم املوالي لتاريخ  3122

 . ّتة والسنة من تاريخ التصريح النها ي لنتائج الانتخابات التشريعيةكمنطلق الحتساب أجلي ألاشهر الس
(2)

 .من الدستور  36املتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية املؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل  
وعدد  3122فيفري  2و 2ومتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كما تّم تنقيحه في  3122ديسمبر  26مؤرخ في  3122لسنة  6عدد  (3)

  .3123ديسمبر  31مؤرخ في  3123لسنة  32
(4)

ق بمكافحة الفساد 3122نوفمبر  22املؤرخ في  3122لسنة  231من املرسوم إلاطاري عدد  23تطبيقا للفصل  
ّ
 .املتعل

(5)
 3122لسنة  22إلى املعلومة، يتّم إلغاء املرسوم عد واملتعلق بالحّق في النفاذ  3126مارس  32املؤرخ في  3126لسنة  33عمال بالقانون ألاساس ي عدد  

 .3123مارس  32واملتعلق بالنفاذ إلى الوثائق إلادارية للهياكل العمومية كما تّم تنقيحه وإتمامه بداية من  3122ماي  36املؤّرخ في 
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هو كذلك و . 3122جانفي  33منذ  هفي اللجنة النظر  اءنهمن إ بالرغم العمومية ذات الصبغة إلادارية

واملتعلق بتنظيم  3113لسنة  26قانون متعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  مشروعى لإبالنسبة الشأن 

 بخصوصهذات النظر نشر تقريرها  نةاللج 3126لم تتوّل إلى موفى مارس  حيثمهنة خبير املساحة 

   .3122نوفمبر  22بالرغم من إحالته لها منذ 

 

ورودها على مكتب  يلفترة الفاصلة بين تاريخمشاريع القوانين ا بعضإلى  بالنسبة وتجاوزت

قانون الشراكة  بخصوص كّل منوذلك الضبط واملصادقة عليها من قبل الجلسة العامة ثالث سنوات 

 بخصوصوسنتين  إتمام مجلة إلاجراءات الجزائيةبتنقيح و بين القطاع العام والخاص والقانون املتعلق 

القانون  بخصوصتعلق باملنافسة وألاسعار وسنة ونصف قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون امل

 .ألاساس ي املتعلق بالحّق في النفاذ إلى املعلومة
 

 أعمال املجلس شر ن  -ب
  

قة أّن تبّين 
ّ
بنشر محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي ملداوالت املجلس  الجوانب املتعل

 . يمتحتاج إلى مزيد من التدع موقعه الالكترونيشر على نوبال
 

 نشر محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي ملداوالت املجلس -1
 

 وإتاحتها للعموم نشرها بالرائد الرسمي ملداوالت املجلس ةالنفاذ إلى املعلومحّق يستدعي 

ه وخالفا . عمال بالنصوص القانونية ذات الصلة
ّ
 أن

ّ
، للمجلس من النظام الداخلي 16و 36لفصلين لإال

علما بأّن تاريخ آخر  % 61 هنسبتما أي عاّمة  ةجلسمحضر  366نشر  3126مارس لم يتّم إلى موفى 

  .3123ماي  3جلسة عاّمة تّم نشر محضرها يعود إلى 
 

شر  التأخير  ويعزى 
ّ
ة التنسيق بين مصالح شؤون الجلسات العامة ومصالح  في الن

ّ
إلى قل

نشرية الرائد الرسمي للمداوالت  متابعة املسار التشريعي والعالقة مع السلطة التنفيذية ومصالح

 .ومصالح الخدمات الفنية لقاعات اللجان والجلسات العاّمة
 

من النظام الداخلي  222و 223ا بخصوص الّرقابة على عمل الحكومة، وعمال بالفصلين أّم 

ما دعت الحاجة 
ّ
بطلب من املكتب لذلك يخّصص املجلس جلسة للحوار مع الحكومة مّرة كّل شهر وكل

ويتّم نشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي ملداوالت . أغلبية أعضاء املجلسأو ب

 . املجلس الوطني التأسيس ي وعلى املوقع الالكتروني للمجلس
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ضحو 
ّ
أّن عدد محاضر الجلسات العاّمة التي تّم نشرها بالرائد الرسمي  في هذا إلاطار  ات

ى مارس  وأجوبة مع الحكومة واملتضّمنة ألسئلة ملداوالت املجلس
ّ
خمسة  على 3126اقتصر إلى موف

املحاضر  من جملة % 22322تّم نشرها أي ما نسبته محضر جلسة عاّمة  22 فقط من جملة محاضر 

 .جلسة عاّمة 311 فحسب من جملة محاضر الجلسات العاّمة والبالغ عددها % 2363املنشورة و 

 

على ألاسئلة وألاجوبة الكتابية للحكومة في إطار مهّمة  وتبعا لذلك ال يتسّنى للعموم الاطالع

ت للسلط  3رقابة املجلس عليها عمال بالفصل 
ّ
من القانون التأسيس ي املتعلق بالتنظيم املؤق

ه  من النظام الداخلي للمجلس 222والفصل  (1)العمومّية
ّ
لم يتّم نشر ألاسئلة الكتابية خاّصة وأن

وأفاد مجلس نّواب . مجلسلل الالكترونيوقع املوبة املتعلقة بها على املوّجهة من قبل النّواب وألاج

ال بّد من توفير كّل ألاسئلة وألاجوبة الكتابية لتضمينها في محاضر الجلسات "الشعب في إجابته أنه 

العامة ألن ألاسئلة وألاجوبة التي وقع مّد املصلحة بها وقع تضمينها في إلاّبان في محاضر الجلسات 

 ".بها الخاصة
 

 النشر على املوقع الالكتروني للمجلس  -2
 

ى لإالنفاذ الحّق في يعّد املوقع الالكتروني للمجلس النيابي وسيلة لتكريس مبادئ الشفافية و 

ملعلومة من خالل تمكين املواطنين والنّواب من متابعة تقدّم مشاريع ومقترحات القوانين وتثمين ا

وقد شاب املوقع الالكتروني للمجلس  .ةالعاّم  اتلتصويت بالجلسالوثائق البرملانية فضال عن نتائج ا

 .العاّمة اتم املسار التشريعي ومداوالت الجلسوتقّد  هديم هياكلنقائص خّصت أساسا تق
 

 3122لسنة  22للفصل الرابع من املرسوم عدد خالفا و فبالنسبة إلى تقديم هياكل املجلس 

وبالرغم من توصيات الاتحاد البرملاني الدولي في  (2)لهياكل العموميةاملتعلق بالنفاذ إلى الوثائق إلادارية ل

سمية لرؤساء إالهيكلي وقائمة  وتنظيمه ألاساسية لم يتوّل املجلس خاّصة نشر مهاّمه،هذا املجال

فين باإلعالم عالوة على املعطيات  هسمية ألعوانإالهياكل مع ضبط املهاّم املوكولة إليهم وقائمة 
ّ
املكل

 .رية لتيسير الاتصال بهم وخاصة منها عناوينهم الالكترونيةالضرو 
 

ى مارس  كما
ّ
نإنجاز موقع واب تفاعلي  3126لم يتّم إلى موف

ّ
من املواطنين  من شأنه أن يمك

ملهاّم البرملانية عبر تقديم املعلومات في هذا الشأن والّتواصل مع الّنواب حيث ال يحتوي الاطالع على ا

جان النيابّيةلين الالكترونّية على العناو املوقع 
ّ
إمكانّية تحديد درجة ال يتيح املوقع و  .لّنواب والكتل والل

للجان  ان وتاريخ إحالتهيانو قالع ير اأو مش اتد تاريخ ورود مقترححّد ال ي إذاملسار التشريعي تقّدم 

  .في جدول أعمال الجلسة العامة ااملختصة وتاريخ إعداد تقاريرها وإدراجه

                                                           
(1)

 .3122ديسمبر  26املؤّرخ في  3122لسنة  6عدد  
 .3122جوان  22املؤّرخ في  3122لسنة  22قيحه وإتمامه باملرسوم عدد كما تّم تن 3122ماي  36املؤرخ في  (2)
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د يتّم إلاعالن عن مواعيد انعقاال ، من النظام الداخلي للمجلس 36للفصل خالفا و 

بالجلسات  تفاصيل نتائج التصويت والاقتراع فضال عن عدم نشر  الجلسات العامة وجداول أعمالها

  .العاّمة
 

الالتزام بالقانون موقع واب املجلس النيابي الحالي عبر العمل على  إثراءتدعو الّدائرة إلى و 

  .تنفيذ توصيات الاتحاد البرملاني الدوليو  (1)ساس ي املتعلق بالحّق في النفاذ إلى املعلومةألا 

 

III- في املمتلكاتوالتصّرف املالي  التصّرف 

 

قوالتصّرف في املمتلكات أفض ى النظر في التصّرف املالي 
ّ
 إلى الكشف عن وجود نقائص تتعل

 . السيارات إلى جانب الشراءاتأسطول بباملخزون والفضاءات والتجهيزات وكذلك 
 

 اتمتلكاملاملخزون و التصّرف في  - أ
 

بع املجلس
ّ
العناية الكافية لكّل من  ولم يول ف في املخزون إجراءات واضحة للتصرّ  لم يت

 .الفضاءات والتجهيزات وأسطول السيارات
 

 والفضاءات والتجهيزات التصّرف في املخزون -1
 

إجراء جرد نواب سابقا تحت تصّرف املجلس بمناسبة وضع منقوالت مجلس اللم يتّم 

  .املجلس ترةف طيلة كما لم يتّم إجراء أّي جرد للمنقوالت واملخزون
 

اعتماد طريقة مثلى لحفظ املخزون طبقا لقواعد حسن التصرف حيث تّم تجميع  ولم يقع

 
ّ

ءات حفظ نفس املاّدة برفوف وفضاو  نفس الفضاءبو مواّد من طبيعة مختلفة داخل نفس الرف

ه تّمت معالجة  .مختلفة مّما ال يساعد على متابعة حالة املخزون وجرده
ّ
بعد  ذلكوجاء باإلجابة أن

 .التحّوز بمقّر مجلس املستشارين سابقا
 

ر لدى املجلس
ّ
عدد هاّم من الكتب والهدايا الفضية والخزفية تّم اقتناؤها منذ فترة  ويتوف

وتّم في املقابل خالل فترة املجلس اقتناء هدايا أخرى . مجلس النّواب تعّرض البعض منها إلى التلف

 .للوفود ألاجنبية
 

                                                           
(1)

 .3126مارس  32واملؤّرخ في  3126لسنة  33عدد  
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ا من ّم مكاميرات مراقبة وجهاز إنذار الحرائق  وغيابرطوبة مرتفعة فضاء املكتبة يشكو و 

وأفاد املجلس بأّن إلادارة تقوم بدراسة إلعادة توظيف  .لفشأنه أن يجعل الرصيد املكتبي عرضة للتّ 

 .الفضاءات
 

    نّواب  3وانتفاع على الوجه املطلوب  تبّين وجود أثاث يعود لفترة البايات غير مصون  ماك

وا إرجاعها عند انتهاء مهاّمهم 21و
ّ
 . أعوان بتجهيزات إعالمّية لم يتول

 

وتدعو الدائرة إلى دعم جانب حماية فضاءات املجلس خاصة عبر العمل على تنفيذ 

إيالء مزيدا من املجلس  ينبغي علىكما . (1)علق بتدقيق السالمة باملجلسالتوصيات الواردة بالتقرير املت

التي تّم تصنيفها كمعلم تاريخي من قبل املعهد العناية بممتلكاته بالنظر إلى القيمة التاريخية لبعضها 

 .الوطني للتراث
 

م املجلس  على صعيد آخرو 
ّ
ال كاميرات ومحطة تشغيل ومشّوش ي شبكة هاتف جوّ  2تسل

. (2)في إطار البرنامج إلانما ي لألمم املتحدة د.أ 2623232أي ما يعادل دوالر أمريكّي  222.266 لغمبب

ن و 
ّ
 املباشر ملداوالت الجلسات العامة على املوقع الالكتروني هذه التجهيزات تمك

ّ
عداد ومن إمن البث

تركيز  نطالقال  3122فمبر نو  2وتّم تحديد . الحفظ آلالي للمعطيات ومنمحاضر الجلسات العامة حينّيا 

ه املزمع تنفيذه في أسبوعين  هذه التجهيزات
ّ
 أن

ّ
 إال

ّ
 .الشروع في ذلك 3126ى مارس لم يتّم إلى موف

 

 اراتأسطول السيّ  -2
 

قت خاصة بصيانتها وإلاجراءات املتبعة شاب التصرّ 
ّ
 عندف في أسطول السيارات نقائص تعل

وملنشور الوزير ألاّول عدد ( جديد) 1وخاّصة الفصل  (3)2166لسنة  261فخالفا لألمر عدد  .استعمالها

كما لم يتّم إرساء نظام مراقبة داخلي  .ارات املصلحة دون إذن بمأموريةسيّ  تستعمل (4)3112لسنة  6

ق بتقييم استهالك كميات الوقود باعتماد جداول شهريّ 
ّ
افة ن تعريف السيارة واملستتضّم  ةيتعل

 . ومعّدل الاستهالكاملقطوعة 

 

ى مارس و  ،على صعيد آخرو 
ّ
إثر انتهاء  ،جلس النّواب السابقمرئيس لم يتوّل  3126إلى موف

يه مهاّم رئيس الجمهورّية
ّ
اب الشعب وأفاد مجلس نوّ . إرجاع سيارة وظيفية كانت على ذّمته ،مهاّمه وتول

ه تّم استرجاع هذه السيارة وذلك في غياب أّية وثيقة في إجابته 
ّ
 . ضفي الغر مرفقة أن

                                                           
(1)

 .3122تّم إنجاز هذا التقرير من قبل خبير في إطار البرنامج إلانما ي لألمم املتحدة منذ أوت  
(2)

م املجلس التجهيزات 3122جوان 2د بتاريخ 236261بحساب  الدوالر ألامريكي تّم اعتماد سعر ّصرف 
ّ
 .املوافق لتاريخ تسل

(3)
كما تّم تنقيحه  تعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلاداريةامل 2166فيفري  22خ في ؤّر امل 

 .2113ديسمبر  26املؤّرخ في  2113لسنة  3231باألمر عدد 
(4)

 .املتعلق بمزيد إحكام التصرف في السيارات إلادارية ونفقات املحروقات 3112جانفي  21املؤّرخ في  
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 التصّرف في الشراءات  - ب
 

ق 
ّ
 بالتصّرف في الشراءات خارج إطار الصفقات وفي إطار الصفقاتتبّين أّن الجانب املتعل

 . يد النفقات واملساواة أمام الطلب العموميرشيستوجب خاّصة ت
 

 إطار الصفقاتالتصّرف في الشراءات خارج  -1
 

لم يتّم احترام مبدأ املساواة بين  فلقواعد حسن التصرّ و  للتراتيب الجاري بها العمل خالفا

ضح بالنسبة إلى الاستشارة عدد 
ّ
قة بتركيز .أ 223611بمبلغ  3122لسنة  6العارضين حيث ات

ّ
د واملتعل

هيكلة جديدة للشبكات إلاعالمية وتوفير تجهيزات وتركيبها اختيار عارض بالّرغم من النقائص املسّجلة 

ائيا ومن اعتبار لجنة الشراءات الاستشارة املذكورة غير مثمرة في عرضه الفّني والتي تعتبر شرطا إقص

 .ودعوتها إلى إعادة إلاعالن عن املنافسة
 

قة بالقسط .أ 313622بمبلغ  2/3122وكذلك هو الشأن بخصوص الاستشارة عدد 
ّ
د واملتعل

ة العروض املالّية ومق
ّ
ارنة أسعارها الثالث إلعادة عزل أسطح قاعة الجلسات العامة حيث تّم فتح كاف

وبالّرغم . خارج آلاجال وعدم تقديم ثالثة عارضين آخرين عروضهم الفّنية (1)بالرغم من تقديم عرض

من إعالن الاستشارة غير مثمرة تّم منح الاستشارة مباشرة لعارض لم يقّدم عرضا فنيا والذي يعّد 

الاستعجالية لألشغال  شرطا إقصائيا وذلك عوضا عن إعادة طلب العروض خاّصة في غياب الصبغة

 .3122أوت  31كما جاء بمحضر لجنة الشراءات بتاريخ 
 

بخصوص إصالح املنافسة للحصول على أنسب ألاسعار مجال م يتّم توسيع لمن جهة أخرى 

جوء حيث وصيانة السيارات
ّ
مناسبة من  22إلى مزّود وحيد في  3122إلى  3123خالل الفترة من  تّم الل

  .د.أ 233233من جملة  د.أ 223213دره بمبلغ ق (2)21جملة 
 

طلب تزّود لدى املزّود  26 بما مجموعة نفس الفترة قد تقّدم خاللاملجلس  أّن لوحظ كما 

وقد . تضّمن في نفس الوقت اقتناء قطع غيار والقيام باإلصالحاتد .أ 323662املذكور بمبلغ جملي قدره 

ى 
ّ
اقتناء قطع الغيار لدى مزّودين آخرين السيارات  الذي يقتصر نشاطه على إصالحاملزّود هذا تول

ة مقارنة بسعر السوق تبّين أن أسعارها  د.أ 223262بقيمة 
ّ
  .(3)مشط

 

                                                           
(1)

 .3122جويلية  33في حين حّدد آخر أجل لقبول العروض في  3122جويلية  32ورد على مكتب الضبط في  
(2)

   .سياراتالتي وقع فيها اللجوء إلى ورشات ممثلي مصّنعي ال ملناسباتدون اعتبار ا 
(3)

د بلغ ثمنهما بالسوق على التوالي  231د و 621على التوالي بثمن  3122على غرار غطاء محّرك وواقي صدمات أمامي لسيارة تّم اقتناؤهما في نوفمبر  
 .اسباتمن مجلس نّواب الشعب لدى مزّودين آخرين إثر طلب من دائرة املح 3126د وفقا الستشارة في فيفري  2213236د و 2223122
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 و 
ّ
التزّود على ألاسعار و وإنجاز طلبات تفعيل املنافسة للحصول على أنسب ألاسعار عدم  ضحات

 مزّودإلى مباشرة  لجأ املجلس يثح 3122إلى  3123بعنوان الفترة قطع الغيار غرار  على سبيل التسوية

قت ب منها %1336 تبّين أّن نسبةد .أ 223221بمبلغ  وحيد
ّ
 .على سبيل التسويةقتناءات اتعل

 

على د .أ 323266والبالغة اقتناء الزهور تأدية كّل نفقات نشاط املجلس فترة خالل تّمت كما 

وخالفا . شاطه دون طلب أسعارسبيل التسوية حيث لجأ املجلس مباشرة إلى مزّود وحيد طيلة ن

د قبل تأشيرة مراقب .أ 223332نفقات بقيمة املجلس من مجلة املحاسبة العمومية، عقد  66للفصل 

وتجدر إلاشارة إلى أنه تّم التعامل حصرّيا مع املزّود املذكور خالل الفترة السابقة . املصاريف العمومية

                بمبلغ قدره  3122ة حصرّية خالل سنة لنشاط املجلس كما تواصل التعامل معه أيضا بصف

  .د.أ 233122
 

ة املحاسبة العمومّية وخاّصة الفصلين 
ّ
د من ثبوت القيام  ،226و 22وخالفا ملجل

ّ
ال يتّم التأك

ق بإصالح السيارات حيث ال يتّم استرجاع قطع الغيار التي تّم استبدالها مما 
ّ
بالعمل املطلوب فيما يتعل

أن بالنسبة إلى سيارتين تعّرضتا إلى حادثي مرور سنتي يحول دو 
ّ

د من إنجاز العمل مثلما هو الش
ّ
ن الّتأك

 . يتسّن إعادة استعمالهما دون أند .أ 33313تّم إصالحهما بمبلغ  3122و 3122
 

 فقاتالصّ التصّرف في الشراءات في إطار  -2
 

ق املجلس في ترشيد نفقاته
ّ
قة لم يتوف

ّ
إعمال بسبب عدم وإقامتهم اب إطعام النوّ ب املتعل

على نفس ألاثمان الفردية بالرغم ومحافظته في الغرض للصفقات املبرمة الحق مل هعند إبراماملنافسة 

 .من التصاعد البّين لحجم ألاكالت وإلاقامات
 

ملّدة ثالث سنوات  3111أكتوبر  2اتضح بالنسبة إلى الصفقة إلاطارّية املبرمة في  فقد

قة بإط
ّ
على سبيل التسوية تّم  3123جوان  1و 3121ديسمبر  6في عام الّنواب إبرام ملحقين واملتعل

د إلى .أ 2233131  بلغ مناملفي و % 361بنسبة لوجبات لبمقتضاهما الترفيع في العدد ألاقص ى السنوي 

  .% 216بنسبة  أي د.أ 2223162
 

ى املجلس بخصوص
ّ
 بعنوان 3111 أكتوبر 21 يفمع نزلين إقامات النّواب إبرام صفقتين  وتول

من ألاقص ى بالنسبة إلى الصفقة ألاولى و  .3123سبتمبر  21إلى  3111أكتوبر  2الفترة من 
ّ
د .أ 32بلغ الث

إبرام صفقة  تّم وتبعا لذلك . د.أ 2223612 إلى إلاقامات خالل الفترة التعاقدية ارتفعت نفقاتفي حين 

 .% 26232د أي بنسبة زيادة قدرها .أ 663612غ قدره على سبيل التسوية بمبل 3122أفريل  21بتاريخ 
 

وتبعا لتجاوز هذا الثمن، تّم إبرام . د.أ 311وبلغ الثمن ألاقص ى بالنسبة إلى الصفقة الثانية 

. د.أ 111للترفيع في الثمن ألاقص ى إلى  3123جوان  11و 3121أوت  32في على سبيل التسوية ملحقين 
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               بتاريخأخرى تّم إبرام صفقة إلاقامات الثمن ألاقص ى املعّدل و تجاوزت تكاليف وبالرغم من ذلك 

تأمين خدمات إقامة خارج فضال عن د .أ 2633623على سبيل التسوية بمبلغ قدره  3122أفريل  21

. د.أ 2113632على سبيل التسوية بما جملته كذلك إطار الصفقة خالل الفترة التعاقدية تّم خالصها 

د أي بتجاوز للثمن ألاقص ى للعقد .أ 2.2633666لغت كلفة إلاقامات خالل الفترة التعاقدّية وإجماال ب

 .% 612322ألاصلي بنسبة 
 

 هو وكذلك 
ّ

بمبلغ  3122جانفي  23فقة التي تّم إبرامها مع نزل ثالث في أن بخصوص الصّ الش

للترفيع في الثمن الجملي  3122جانفي  31في تسوية على سبيل الإبرام ملحق حيث تّم في شأنها د .أ 216

د خارج إطار الصفقة اعتمادا .أ 13632خالص نفقات بمبلغ  باإلضافة إلىد .أ 226ألاقص ى للصفقة إلى 

 . على إذن بالتزّود على سبيل التسوية
 

 3122ميزانية  تلنتج عن هذا التمش ي عدم احترام مبدأ سنوية امليزانية حيث تحّم كما 

من مجلة املحاسبة  61د وذلك خالفا للفصل .أ 3613312بمبلغ  3123و 3122مصاريف خّصت سنتي 

 . ميزانية السنة الجاريةالعمومية الذي ينّص على أن تحّمل النفقات املعقودة على اعتمادات 
 

وتدعو الّدائرة إلى إحكام الّتصّرف في هذا الجانب لتفادي نفقات كان من املمكن الضغط 

 .وض جديد قصد الحصول على أنسب ألاسعارعليها عبر إلاعالن عن طلب عر 
 

إخالل بمبدأ املساواة أمام الطلب العمومي وجود طلبات العروض  النظر في عدد منبّين و

من ألامر املنظم للصفقات  3وخالفا للفصل  ،من ذلك. مبدأ شفافية إلاجراءات ونزاهتهاب نتيجة املساس

ضح بخصوص (1)العمومية
ّ
املتعلق باقتناء  (2)3121ديسمبر  32بتاريخ  12/3121طلب العروض عدد  ات

ممثل شركة خاّصة في الجلسة املخّصصة  حضور  وتركيز تجهيزات صوتية لقاعة الجلسات العامة،

وتّم اقتراح إبرام صفقة  لتحديد الخاّصيات الفّنية ملشروع تحسين الّسماع بقاعة الجلسات العامة

اعتبرت لجنة الصفقات العمومية طلب بعد تقديم العروض و . املذكورةالخاّصة بالتراض ي مع املؤّسسة 

وبالرغم من عدم إدالء الشركة املذكورة بشهادة  .العروض غير مثمر وأوصت بإجراء استشارة موّسعة

نفس هذا وبقاء  2/3121طلب العروض عدد شرطا إقصائّيا في إطار  تعّد معادلة لشهادة مهندس والتي 

 .د.أ 613332ة فقد تّم إسنادها  لهذه املؤسسة بمبلغ الشرط قائما في إطار الاستشار 
 

وتدعو الدائرة إلى الالتزام بمبدإ املساواة أمام الطلب العمومي عبر توسيع املنافسة قصد 

 . الحصول على أنسب ألاسعار
 

                                                           
(1)

 .كما تّم تنقيحه وإتمامه 3113ديسمبر  23املؤّرخ في  3113لسنة  2226ألامر عدد  
(2)

 .3122أفريل  36تّم ختم الصفقة بتاريخ  
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إنجاز نفقات خارج إطار و بنود العقد ب أبرزت الفحوصات عدم التقّيدوعلى صعيد آخر 

لسنتي     النّواب بوجبات إلافطار خالل شهري رمضان  انتفعمن ذلك  .التعاقدّية الصفقة خالل الفترة

قة بإطعام الّنواب أسفرت عن خارج إطار الصفقة  3122و 3122
ّ
د .أ 223322 قيمةكلفة إضافّية باملتعل

النّواب ويعّد هذا إلاجراء مواصلة ملا دأب عليه مجلس . تطبيق عقد الصفقة لو تّم تفاديها  باإلمكانكان 

مصاريف إلافطار خارج إطار الصفقة علما بأنه تواصل كذلك مع مجلس نّواب الشعب حيث بلغت 

 .3122بعنوان شهر رمضان لسنة د .أ 313316
 

ق بتركيز منظومة إعالمّية حديثة  2/3111عدد من عقد الصفقة  32وخالفا للفصل 
ّ
املتعل

  للصوتيات بقاعة الجلسات العاّمة
ّ
مهندسين  2ي املؤسسة صاحبة الصفقة تكوين الذي نّص على تول

أعوان من بينهم مهندسين اثنين  6للقيام بعمليات إلاشراف الفني وصيانة املعّدات، انتفع بالتكوين 

وا القيام بعمليات إلاشراف أيام 21تفاع ألاعوان بتكوين دام وبالرغم من ان. (1)فحسب
ّ
 أّنهم لم يتول

ّ
، إال

جوء إلى إلى  3122جويلية  32إلى  3111نوفمبر  21خالل الفترة من  ما حدا باملجلسوهو الفني 
ّ
الل

 . مؤسسة خارجية لإلشراف على التسجيالت الّصوتّية للجلسات العاّمة
 

ة التدخالت في غياب عقد يضبط طبيعة الخدمات 
ّ
ه تّم تنفيذ كاف

ّ
وقد تبّين في هذا إلاطار أن

ت املؤسسة . ومبلغها
ّ
تلقائّيا وفي مناسبتين الترفيع في مبلغ الخدمة اليومّية من رة املذكو وتبعا لذلك، تول

الت . د 2623211د ثّم إلى  2663211د إلى  2633111
ّ
 . د.أ 2263622ؤسسة هذه املوبلغ مجموع تدخ

 

ونتيجة لذلك، لم يتسّن التأكد من حسن إنجاز ألاعمال حيث لم تتوّل مصالح إلاعالمية 

وفي هذا إلاطار تبّين وجود . فعلي للمساعدة الفنية لهذه الشركةمتابعة وتقييم مدى التأمين ال

جلسات عامة فضال عن تسجيالت مشّوشة  21تسجيالت صوتية ال تغطي كامل الجلسة بعنوان 

 . جلسة عاّمة 222يصعب سماعها بعنوان 
 

* 
 

*    * 

 

ف املجلس الوطني التأسيس ي 
ّ
طة بوضع دستور الجمهورية التونسية وممارسة السلكل

التشريعية وانتخاب كّل من رئيس املجلس الوطني التأسيس ي ورئيس الجمهورّية والرقابة على عمل 

 قانونا 222جلسة عاّمة وصادق على  311امتّد نشاطه طيلة ثالث سنوات عقد خاللها وقد . الحكومة

                                                           
(1)

 .تقنيان وتقن رئيس ومتصرف مساعد 
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ّ
 أن

ّ
املجلس ألاعلى للقضاء  كما لم يتوّل إرساء. شهرا 22إنجاز الدستور تجاوز  ه سّجل تأخيرا هاما في إال

 . واملحكمة الدستورّية والنظر في املراسيم التي تّم اتخاذها خالل فترة الفراغ التشريعي
 

على  بعض مشاريع القوانين التي وردت على املجلس الوطني التأسيس ي عرضتّم يولم 

بت املصادقة على عدد آخر من مشاريع القوانين فترة هاّمة . الجلسة العاّمة
ّ
بلغت في بعض وتطل

 . سنوات 2الحاالت 
 

وتدعو الدائرة مجلس نّواب الشعب إلى تقديم املبادرات التشريعية عبر إلاسراع في الّنظر في 

 . املراسيم ومشاريع القوانين عمال بالدستور 
 

للعموم نشرها بالرائد الرسمي للمداوالت وباملوقع  وعرضها ةالنفاذ إلى املعلومحّق يستدعي و 

وتدعو الدائرة إلى تالفي الّنقائص املسّجلة في هذا الجانب خاصة . للمجلس وتثمين ألارشيف الالكتروني

عبر مزيد التنسيق بين مختلف هياكله فضال عن ضرورة إعادة النظر في هيكله التنظيمي قصد مسايرة 

 .  مهاّمه البرملانية وإلادارية
 

لت خاّصة في تسجيل شاب التصّرف في ألاعوان والنّواب إخالال  ،من جهة أخرى 
ّ
ت تمث

ب مزيد عن صرف مبالغ مالّية دون وجه حّق غيابات وإسداء منح أسفرت 
ّ
حاطة إلا  وهو ما يتطل

 .والتقّيد بالتراتيب الجاري بها العمل في الغرضالتصرف في املوارد البشرية ب
 

لى سبيل إنجاز شراءات عتفادي تفعيل املنافسة و إلى  مجلس نّواب الشعب ةتدعو الدائر كما 

بما  إحكام التصّرف في املوارد وإضفاء املزيد من الدقة في تحديد الحاجياتو  ترشيد النفقاتو التسوية 

م في نفقاته
ّ
 .  يساهم في التحك



26 
 

 الرد على مالحظات دائرة المحاسبات
 

بخصوص المالحظات المضّمنة بالتقرير األّولي لدائرة  ىتّم إدراج الرد المتلقّ 

ا التقرير بالمواضع التي تستوجب التوضيح أو التعليق، غير أّنه لم المحاسبات صلب هذ

 .تتلق الدائرة اإلجابة في خصوص التقرير التأليفي النهائي


