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تعديل  19جانفي 2018

الروزنامة التقديرية للعمل التشريي والرقابي بالجلسة العامة
الثالثي ٔالاول من سنة 2018
جدول أعمال الجلسة العامة

تاريخ الجلسة العامة

الثالثاء

02

بدء الجلسة

النشاط

س  14و  30دق

التشريع

ٔالاسبوع
ٔالاول

الثالثاء

09

س  09و  30دق

التشريع

ّ
-1مشروع قانون يتعلق باملغادرة الاختيارية لألعوان العمومي=ن )عدد (90/2017
-2مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى تبادل مذكرات ب=ن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة
تحلية مياﻩ البحر بصفاقس وع8ى اتفاقية قرض ب=ن حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدو`ي )عدد (88/2017
املصادقة ع8ى
-3مشروع قانون )عدد  (61/2017يتعلق باملوافقة ع8ى عقد الضمان عند أول طلب املHم ي  7أفريل  2017ب=ن حكومة التونسية والوكالة
القوان=ن
الفرنسية للتنمية واملتعلق بالقرض املسند لفائدة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياﻩ لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة املياﻩ
بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب املياﻩ املعالجة
-4املصادقة ع8ى إحداث لجنة تحقيق برملانية ي خصوص تصنيف تونس مالذا ضريبيا من قبل ٕالاتحاد ٔالاوروبي

الرقابة

عرض تقارير
اللجان الخاصة

ٔالاسبوع
الثاني

السبت

13

س  09و  30دق

ّ
-1مشروع قانون يتعلق بمنح عطلة استثنائية لألعوان العمومي=ن املHIشح=ن لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية )عدد
املصادقة ع8ى (78/2017
-2مشروع قانون اسا 2017/71 efgيتعلق باملوافقة ع8ى انضمام الجمهورية التونسية ا`ى اتفاقية مجلس أوروبا بشان حماية الاطفال من
القوان=ن
الاستغالل و الاعتداء الجن) efkالنزاروتي(

الرقابة ٔالاسئلة الشفاهية وزارات :املرأة ؤالاسرة والطفولة،أمالك الدولة والشؤون العقارية ،الشؤون ٕالاجتماعية

جانفي

السبت

06

س  09و  30دق

أعمال الجلسة العامة
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ٔالاسبوع
الثالث

ٔالاسبوع
الرابع

جانفي
ٔالاسبوع
الخامس

تعديل  19جانفي 2018

الروزنامة التقديرية للعمل التشريي والرقابي بالجلسة العامة
الثالثي ٔالاول من سنة 2018
ّ
يتعلق باألحكام املشHIكة ب=ن الهيئات الدستورية املستقلة )الفصول ّ
املعدلة( عدد 30/2016
املصادقة ع8ى -1مشروع قانون أساefg
القوان=ن
-2مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول املنفذين )عدد (2014-58

الثالثاء

16

س  09و  30دق

التشريع

ٔالاربعاء

17

س  09و  30دق

التشريع

السبت

20

س  09و  30دق

الرقابة ٔالاسئلة الشفاهية وزارات :الشـ ــؤون الديني ـ ــة ،الشبـ ـ ــاب والري ـ ـ ــاضة ،الشؤون الثقافية

الثالثاء

23

س  09و  30دق

السبت

27

س 09

التشريع

-1مقHIح القانون املتعلق بحماية الفالح=ن من السرقات )عدد (2017/21
املصادقة ع8ى  -2الفصول املعدلة من مشروع القانون ٔالاسا efgعدد  2016/30املتعلق باألحكام املشHIكة ب=ن الهيئات الدستورية املستقلة
 -3مشروع القانون ٔالاسا efgاملتعلق باملوافقة ع8ى بروتوكول إضاي لإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر )إتفاقية أغادير( حول انضمام
القوان=ن
ل
دو جديدة )عدد (2017/81

الرقابة ٔالاسئلة الشفاهية وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

الثالثاء

30

س  09و  30دق

التشريع

-1مشروع قانــون أسا efgعدد  2017/80يتعلق باملوافقة ع8ى تعديل الفصل  14من النظام ٔالاسا efgللمنظمة العاملية للسياحة
-2مشروع قانون عدد  2017/105يتعلق باملوافقة ع8ى عقد الضمان عند أول طلب مHم بتاريخ  8نوفم 2017 Hب=ن الجمهورية التونسية
والبنك ٔالاوروبي لالستثمار واملتعلق بخط التمويل املسند لفائدة بنك ٕالاسكان لتمويل مشاريع املؤسسات الصغ=Hة جدا واملؤسسات الصغرى
املصادقة ع8ى
واملتوسطة واملؤسسات ذات الحجم البي)eإضافة(
القوان=ن
-3مشروع قانون )عدد  (2017/76يتعلق باملوافقة ع8ى ٕالاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاي املصدر من قبل البنك املركزي التون efkبالسوق
املالية العاملية  ،موضوع الاتفاقات املHمة ب=ن البنك املركزي التون efkو جمع من مؤسسات مالية أجنبية
 -4النظر ي طلب تكوين لجنة تحقيق برملانية حول التصرف ي النفايات الخط=Hة

السبت

03

س  09و  30دق

الرقابة

جلسات الحوار
القطاعية

مجاالت الHIبية والتعليم العا`ي والتكوين امل¡ eوالتشغيل والشباب والرياضة والثقافة
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تعديل  19جانفي 2018

الروزنامة التقديرية للعمل التشريي والرقابي بالجلسة العامة
الثالثي ٔالاول من سنة 2018

تاريخ الجلسة العامة

ٔالاسبوع
ٔالاول

فيفري

ٔالاسبوع
الثاني

ٔالاسبوع
الثالث

ٔالاسبوع
الرابع

بدء الجلسة

النشاط

ٔالاربعاء

 07س  09و  30دق التشريع

السبت

 10س  09و  30دق الرقابة

الثالثاء

 13س  09و  30دق التشريع

السبت

 17س  09و  30دق

الثالثاء

 20س  09و  30دق

السبت

 24س  09و  30دق

جدول أعمال الجلسة العامة
أعمال الجلسة العامة
-1مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى القرض املHمة بتاريخ  11جويلية  2017ب=ن حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي لإلنماء الاقتصادي و
الاجتماي للمساهمة ي تمويل مشروع الطريق السيارة تونس جلمة )عدد (82/2017
-2مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاقية القرض املHمة بتاريخ  27جويلية  2017ب=ن حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية
املصادقة ع8ى للمساهمة ي تمويل مشروع-إنشاء و تجه= ¥مستشفي=ن صنف ب بمدين e¤الجم و سبيبة )عدد (83/2017
 -3مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاقية القرض املHمة بتاريخ  27جويلية  2017ب=ن حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية
القوان=ن
للمساهمة ي مشروع السكن الاجتماي )-عدد (84/2017
ّ
الخاصة برخصة البحث عن املحروقات ال e¤تعرف برخصة "برج
 -4مشروع القانون املتعلق باملوافقة ع8ى امللحق عدد  3املنقح لالتفاقية وملحقا©¨ا
الخضراء" )عدد (2017 / 55

ٔالاسئلة الشفاهية
-1مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاقية القرض املHمة بتاريخ  15أكتوبر  2017ب=ن الجمهورية التونسية والبنك ٕالاسالمي للتنمية بشأن املساهمة
ي تمويل مشروع إنشاء ّ
سدي السعيدة والقلعة الكHى ومنشآت نقل املياﻩ املرتبطة «¨ما )فHIة التحض=) (Hعدد (2017/92
-2مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاقية القرض املHمة بتاريخ  15أكتوبر  2017ب=ن الجمهورية التونسية والبنك ٕالاسالمي للتنمية بشأن املساهمة
املصادقة ع8ى ي تمويل مشروع إنشاء ّ
سدي السعيدة والقلعة الكHى ومنشآت نقل املياﻩ املرتبطة «¨ما )عدد ( 93/2017
القوان=ن
 -3مقHIح قانون يتعلق بتنظيم اللجان الHملانية عدد 2016/20
 -4مقHIح قانون يتعلق بلجان التحقيق الHملانية عدد 2016/55
 -5مقHIحات تنقيح النظام الداخ8ي ملجلس نواب الشعب

عرض تقارير
الرقابة
اللجان الخاصة
املصادقة ع8ى  -1مقHIح القانون املتعلق باملسؤولية املجتمعية للمؤسسات عدد 2017 / 28
التشريع
 -2مقHIح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني عدد 2015/84
القوان=ن
جلسات الحوار
مجاالت الشؤون الاجتماعية والصحة واملرأة ؤالاسرة والفئات الهشة
الرقابة
القطاعية
أسبوع الجهات
 26فيفري 04 -مارس 2018
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تعديل  19جانفي 2018

الروزنامة التقديرية للعمل التشريي والرقابي بالجلسة العامة
الثالثي ٔالاول من سنة 2018

تاريخ الجلسة العامة

ٔالاسبوع
ٔالاول

بدء الجلسة

جدول أعمال الجلسة العامة
أعمال الجلسة العامة

النشاط

الثالثاء

 06س  09و  30دق التشريع

السبت

 10س  09و  30دق الرقابة

الثالثاء

 13س  09و  30دق التشريع

السبت

 17س  09و  30دق الرقابة

-1مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاق مHم ي  9فيفري  2017ب=ن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية ٕالايطالية ي مجال النقل
الدو`ي لألشخاص والبضائع والطرقات )عدد (70/2017
املصادقة ع8ى -2مشروع قانون أسا efgيتعلق باملوافقة ع8ى انضمام الجمهورية التونسية إ`ى بروتوكول تعديل الاتفاق ٔالاوروبي حول النقل الدو`ي للبضائع الخطرة
ع Hالطرقات )عدد (73/2017
القوان=ن
-3مشروع قانون أسا efgيتعلق باملوافقة ع8ى انضمام الجمهورية التونسية إ`ى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدو`ي )عدد (64/2017
 -4مشروع قانون يتعلق بالتصريح باملكاسب واملصالح وبمكافحة ٕالاثراء غ= Hاملشروع وتضارب املصالح بالقطاع العام )عدد (2017-89

ٔالاسئلة الشفاهية
-1مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاقية البيع ألجل املHمة بتاريخ  15أكتوبر  2017ب=ن الجمهورية التونسية والبنك ٕالاسالمي للتنمية بشأن
املساهمة ي تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكHى ومنشآت نقل املياﻩ املرتبطة «¨ما)عدد ( 94/2017

مارس

ٔالاسبوع
الثاني

عرض تقارير
اللجان الخاصة

أسبوع الجهات
 25 -19مارس 2018

ٔالاسبوع
الثالث

ٔالاسبوع
الرابع

-2مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى اتفاق القرض املHم ي  14أكتوبر  2017ب=ن الجمهورية التونسية والبنك الدو`ي لإلنشاء والتعم=H
املصادقة ع8ى
لتمويل مشروع ٕالادماج الاقتصادي للشباب )مبادرون() .عدد ( 95/2017
القوان=ن
-3مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع8ى عقد القرض املHم بتاريخ  25سبتم 2017 Hب=ن الجمهورية التونسية واملؤسسة ٔالاملانية للقروض من
أجل إعادة ٕالاعمار لتمويل برنامج دعم ٕالاصالحات ي قطاع املياﻩ) .عدد ( 96/2017
 -4مشروع قانون أسا efgيتعلق «¨يئة حقوق الانسان عدد 42/2017

ٕالاثن=ن 26
الثالثاء 27
ٔالاربعاء  28س  09و  30دق التشريع
الخميس 29
الجمعة 30
السبت

 31س  09و  30دق الرقابة

املصادقة ع8ى
ّ
-1مشروع قانون أسا efgيتعلق بإصدار مجلة الجماعات املحلية )عدد (48/2017
القوان=ن

جلسات الحوار قطاعات الانتاج :الفالحة ،التجارة ،الخدمات ،الصناعة ،الطاقة ،السياحة
القطاعية أو مجاالت البنية ٔالاساسية :النقل التجه= ¥وٕالاسكان تكنولوجيات الاتصال البيئة والشؤون املحلية
4/5
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تعديل  19جانفي 2018

الروزنامة التقديرية للعمل التشريي والرقابي بالجلسة العامة
الثالثي ٔالاول من سنة 2018
الوظيفة الانتخابية :مواصلة ترك= ¥الهيئات الدستورية

عقد جلسات عامة طارئة عند ٕالاقتضاء
يوم ٔالاربعاء مع إمكانية املواصلة يوم الخميس

املحكمة الدستورية
ترك= ¥الهيئات الدستورية
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
أو ترميمها
هيئة الحقيقة والكرامة

الرقابة ع8ى العمل الحكومي
تخصيص يوم السبت للجلسات العامة الرقابية بالتداول ب=ن:
ٔالاسئلة الشفاهية

عرض تقارير اللجان الخاصة املتعلقة بالدورة النيابية الثالثة

جلسات الحوار القطاعية مع الحكومة

الوظيفة التمثيلية
برمجة أسبوع=ن للجهات

 26فيفري 04 -مارس 2018

 25 -19مارس 2018
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