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 .0االإطار الةانوين:
اإن ممارسة الرقابة الربملانية من خالل ألية ا ألس ئةل الشفهية والكتابية وا ألس ئةل تس متد
أأساسها العتنظميي من املرجعيات الةانونية العتالية:
 ادلس عتور (الفصل  011الفةرة ا ألوىل والثانية والثالثة)؛
 النظام ادلاخيل جمللس املستشارين (املواد من  532اإىل )523؛
 قرارات احملمكة ادلس عتورية؛
 قرارات مكتب جملس املستشارين؛
 قرارات ندوة الرؤساء.

 .5أأنواع ا ألس ئةل:
* ا ألس ئةل الشفهية العادية :ختصص لها جلسة أأس بوعية لك يوم ثالاثء ،وتديل احلكومة
جبواهبا عهنا خالل العرشين يوما املوالية الإحاةل السؤال علهيا.
* ا ألس ئةل الشفهية الآنية :تعتعلق بةضااي ظرفية طارئة تس عتأأثر ابهامتم الر أأي العام الوطين،
وتس عتلزم اإلةاء ا ألضواء علهيا ابس عتعجال من قبل احلكومة.
يبلغ رئيس اجمللس السؤال الآين اإىل احلكومة مبجرد العتوصل به دون العتةيد بأأجل عرشين
يوما ،ويعتفق عند الاقتضاء مع الوزراء املعنيني عىل برجمة السؤال الآين واجلواب عنه يف
أأول جلسة قادمة ل ألس ئةل الشفهية ا ألس بوعية.
* ا ألس ئةل الشفهية اليت تلهيا مناقشة :ميكن أأن تشمل املناقشة قطاعني أأو أأكرث يف نفس
الوقت ،وتفتح خبصوصها الحئة تسجل فهيا أأسامء املستشارين الراغبني يف املناقشة،
وتغلق هذه الالحئة ساععتني قبل افتعتاح اجللسة ،أأما أآجال االإجابة من طرف احلكومة
مفحددة يف عرشين يوما بعد اإحاةل ا ألس ئةل اإلهيا.
* ا ألس ئةل الكتابية :حتال عىل احلكومة كعتابة ويعتوصل املستشارات واملستشارون
ابالإجاابت عهنا كعتابة يف مدة ال تعتجاوز عرشين يوما من اترخي اإحاةل السؤال عىل
الةطاعات احلكومية.
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* ا ألس ئةل املعتعلةة ابلس ياسة العامة :يعتوىل االإجابة عهنا رئيس احلكومة خالل الثالثني

 .3مسطرة اإحاةل ا ألس ئةل عىل احلكومة وإاعداد جدول ا ألعامل:
أأ -ا ألس ئةل الشفهية:
ا ألساس الةانوين
(الفصل  011من ادلس عتور)( ،املواد  541-532و 522-543من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين)،

ا ألطراف املعتدخةل

املسطرة

الواثئق املطلوبة

الفرق  /اجملموعات

اإحاةل ا ألس ئةل اإىل رئاسة اجمللس عن طريق النظام
ا إاللكرتوين بدون واثئق ورقية.

مرفةات ا ألس ئةل الشفهية اإن وجدت.

مصلحة ا ألس ئةل

اإعداد ملف خاص ابلسؤال يعتضمن رمق واترخي
تسجيل السؤال

املطبوع اخلاص ابلسؤال اذلي تعده
املصلحة

 اإحاةل السؤال ومرفةاته الكرتونيا عىل احلكومة؛ اإحاةل الحئة مبواضيع و أأرقام ا ألس ئةل املطروحةمبراسةل لرئيس جملس املستشارين اإىل رئيس احلكومة.

المنوذج اخلاص ابإحاةل السؤال.

تبليغ رساةل االإحاةل املوقعة من طرف رئيس جملس
املستشارين.

نسخة من ورقة االإحاةل متضمنة لرمق
واترخي االإصدار من مكتب الضبط.

توزيع ا ألس ئةل عىل الةطاعات احلكومية حسب
رئاسة احلكومة (العالقات مع الربملان)
الاختصاص عن طريق النظام االإلكرتوين لعتبادل
ا ألس ئةل
الةطاعات الوزارية املعنية

مرفةات ا ألس ئةل الشفهية اإن وجدت.

رئاسة اجمللس (مصلحة ا ألس ئةل)

إاعداد االإدارة لةامئة اب ألس ئةل اليت اس عتوفت الآجال
الةانونية و أأصبح من املمكن برجمهتا

الحئة ا ألس ئةل اليت حل أأجل االإجابة
عهنا  +الحئة الوزراء املعتغيبني

الفرق /اجملموعات

اإخبار الفرق واجملموعات بالحئة الوزراء اذلين يعتعذر
عهنم احلضور خالل لك جلسة ،وبةامئة ا ألس ئةل
العادية اليت حل أأجل الاجابة علهيا وا ألس ئةل الآنية

جدول ا ألس ئةل  +الحئة الغياب

رئاسة اجمللس

مكتب الضبط
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ا ألطراف املعتدخةل

املسطرة

الواثئق املطلوبة

اليت قبلت احلكومة اجلواب علهيا قبل حلول ا ألجل.
مصلحة ا ألس ئةل

اإخبار الفرق واجملموعات للمصلحة ا إالدارية امللكفة
ابإعداد مرشوع جدول ا ألعامل مبواضيع ا ألس ئةل اليت
ترغب يف برجمهتا خالل اجللسة ا ألس بوعية ،بناء عىل
حصهتا من ا ألس ئةل حسب مبد أأ المتثيل النس يب.

مكتب اجمللس

وضع جدول أأعامل جلسة الثالاثء بناء عىل اقرتاحات
الفرق واجملموعات ،وإاحالعته عىل احلكومة.

اإحاةل جدول ا ألعامل املصادق عليه من طرف مكتب
رئاسة احلكومة (العالقات مع الربملان) اجمللس عىل الةطاعات احلكومية املعنية جبدول ا ألعامل
من أأجل اإعداد ا ألجوبة.

-----

نسخة من مرشوع جدول ا ألعامل.
نسخة من جدول ا ألعامل.
 دليل مساعد للرئيس عىل تس يرياجللسة حسب ا ألس ئةل املدرجة يف
جدول ا ألعامل.

اجللسة العامة اخملصصة ل ألس ئةل اإعداد املصلحة االإدارية اخملعتصة مللفي رئيس وأأمني
اجللسة.
الشفهية ليوم الثالاثء

 االإعالانت واملراسالت اليتتوصلت هبا الرئاسة.
 االإخبار بعدد ا ألس ئةل املطروحةواجملابة.
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ب-

ا ألس ئةل الكتابية:

ا ألساس الةانوين
 الفصل  011من ادلس عتور؛
 املواد  523-521من النظام ادلاخيل.

ا ألطراف املعتدخةل

املسطرة

الواثئق املطلوبة

الفرق  /اجملموعات

اإحاةل ا ألس ئةل اإىل رئاسة اجمللس عن طريق
النظام ا إاللكرتوين بدون واثئق ورقية.

مصلحة ا ألس ئةل

اإعداد ملف خاص ابلسؤال يعتضمن رمق واترخي املطبوع اخلاص ابلسؤال اذلي تعده
املصلحة.
تسجيل السؤال

رئاسة اجمللس

اإحاةل السؤال ابمس رئيس جملس املستشارين
عن طريق مراسةل اإىل رئيس احلكومة.

مكتب الضبط

اإحاةل نسخة من السؤال مرفةة ابالإحاةل املوقعة نسخة من ورقة االإحاةل متضمنة لرمق واترخي
االإصدار من مكتب الضبط.
من طرف رئيس جملس املستشارين.

مرفةات ا ألس ئةل الكتابية اإن وجدت.

المنوذج اخلاص ابإحاةل السؤال.

رئاسة احلكومة (العالقات مع توزيع ا ألس ئةل عىل الةطاعات احلكومية حسب
الاختصاص عن طريق النظام االإلكرتوين مرفةات ا ألس ئةل الكتابية اإن وجدت.
الربملان)
لعتبادل ا ألس ئةل.
الةطاعات الوزارية املعنية
اإخبار رئاسة اجمللس اب ألس ئةل اجملاب عهنا من
نسخة من أأرقام ا ألس ئةل اجملابة.
رئاسة اجمللس (مصلحة ا ألس ئةل)
طرف الةطاعات احلكومية
الفرق /اجملموعة

اإحاةل نسخة من اجلواب اإىل الفريق أأو اجملموعة
نسخة من اجلواب.
املعنية عن طريق الربيد ا إاللكرتوين
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ت-

ا ألس ئةل املعتعلةة ابلس ياسة العامة:
ا ألساس الةانوين
 الفصل  011من ادلس عتور؛
 املادتني  545 -540من النظام ادلاخيل.

ا ألطراف املعتدخةل

املسطرة

الواثئق املطلوبة

الفرق  /اجملموعات

اإحاةل ا ألس ئةل املعتعلةة ابحملاور املربجمة اإىل رئاسة اجمللس
ابلصيغة الورقية.

نسخة من ا ألس ئةل.

مكتب اجمللس

اإعداد جدول خاص اب ألس ئةل املةرتحة من طرف الفرق
واجملموعات من أأجل اختيار املواضيع املةرتحة للجلسة
الشهرية.

نسخة من بنك ا ألس ئةل املةرتحة.

رئاسة احلكومة

اإخبار رئيس احلكومة ابحملور أأو احملاور املةرتحة للجلسة مراسةل من رئيس جملس املستشارين
لرئيس احلكومة
الشهرية.

مصلحة ا ألس ئةل

اإعداد ملف خاص اب ألس ئةل يعتضمن رمق واترخي
تسجيل السؤال.

املطبوع اخلاص ابلسؤال اذلي تعده
املصلحة.

رئاسة اجمللس

اإعداد اإحاةل للسؤال ابمس رئيس جملس املستشارين
موهجة للس يد رئيس احلكومة.

المنوذج اخلاص ابإحاةل السؤال.

مكتب الضبط

اإحاةل نسخة من السؤال مرفةة ابالإحاةل املوقعة من نسخة من ورقة االإحاةل متضمنة لرمق
واترخي االإصدار من مكتب الضبط.
طرف رئيس جملس املستشارين.

رئاسة احلكومة (العالقات مع
اإحاةل ا ألس ئةل املربجمة عىل الس يد رئيس احلكومة.
الربملان)
الةطاعات الوزارية املعنية
مكتب اجمللس

وضع جدول أأعامل اجللسة الشهرية.
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نسخة من السؤال.
نسخة من جدول ا ألعامل.

رئاسة احلكومة (العالقات مع اإحاةل جدول ا ألعامل املصادق علية من طرف مكتب
اجمللس
الربملان)
اجللسة العامة اخملصصة
للأس ئةل املعتعلةة ابلس ياسة
العامة

نسخة من جدول ا ألعامل
 -لكمة الرئيس

اإعداد ملف اجللسة اخلاص ابلرئيس وا ألمني.
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 االإعالانت واملراسالت اليت توصلتهبا الرئاسة

رمس توضيحي ملسطرة العتبادل االإلكرتوين ل ألس ئةل وا ألجوبة
الفرق واجملموعات
مصلحةنية
إعداد األسئلة وإحالتها على الربملا
األسئلة عن طريق نظام التبادل اإللكرتوين لألسئلة.

الوزارة املكلفة ابلعالقات مع الربملان

مصلحة األسئلة
 -1إعداد امللفات اخلاصة ابألسئلة؛

 -1إعداد امللفات اخلاصة ابألسئلة؛

 -2تسجيل األسئلة ابلرقم والتاريخ؛

 -2تسجيل األسئلة ابلرقم واتريخ التوصل من اجمللس؛
 - 3إحالة األسئلة للسيد رئيس احلكومة.

 -3إعداد اإلحاالت ابسم رئيس اجمللس؛
 -4إعداد مشروع جدول أعمال اجللسة العامة.

رائسة احلكومة
-1

إحالة األسئلة إىل السادة الوزراء حبسب االختصاص؛

-2

اإلجابة على األسئلة املتعلقة ابلسياسة العامة خالل اجللسة الشهرية.

القطاعات احلكومية
 -1اإلجابة على األسئلة الكتابية كتابة؛
 -2اإلجابة على األسئلة الشفهية املربجمة يف جلسات األسئلة.
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