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ينــدرج هــذا التقريــر فــي إطــار تقييــم منظمــة البوصلــة ألشــغال مجلــس نــواب الشــعب خــالل  النصــف األول 

مــن الــدورة البرلمانيــة الخامســة واألخيــرة ألول مــدة نيابيــة بعــد المصادقــة علــى دســتور ٢٠١٤، أي األشــهر 

الممتدة من أكتوبر ٢٠١٨ إلى فيفري ٢٠١٩.
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تأتــي بدايــة الــدورة البرلمانيــة الخامســة بعــد صائفــة طغــت عليهــا األزمــة بيــن قيــادة حركــة نــداء تونــس 

ورئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، التــي تحولــت ســريعا إلــى أزمــة بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة. فقــد 

تعّطــل مســار قرطــاج ٢ بســبب الخــالف حول النقطــة ٦٤، المتعلقة بـ"تحوير حكومي شــامل"، وهو ما يعني 

تغييــر رئيــس الحكومــة. إال أن هــذا األخيــر لــم يتقــدم باســتقالته، ولــم يعــرض حكومتــه علــى البرلمــان 

لتجديــد الثقــة رغــم الضغــوط التــي مورســت عليــه، وال رئيــس الجمهوريــة اســتعمل، مــن جهتــه، الفصــل ٩٩ 

ــواب  ــس ن ــوم. رغــم هــذا، فــإن مجل ــادروا بالئحــة ل ــواب ب ــس، وال الن ــى المجل مــن الدســتور لعــرض األمــر عل

الشــعب عــاد إلــى مركــز الحيــاة السياســية، وكان الرهــان هــو توفيــر أغلبيــة ١٠٩ نائبــا ونائبــة لمســاندة رئيــس 

الحكومــة. هــذا الصــراع أدى إلــى تقلبــات غيــر مســبوقة فــي تركيبــة الكتــل، وانشــقاقات وانصهــارات وتغّيــر 

لألغلبيــة الحاكمــة طبعــت بدايــة الــدورة البرلمانيــة الخامســة، وأثــرت بشــكل ملحــوظ علــى مــردود المجلــس، 

إذ  عّطلــت تركيــز اللجــان، وأّدت إلــى تغّيــر مســتمر فــي تركيبتهــا، وهــو مــا مــن شــأنه عرقلــة المســار 

التشريعي والتأثير على جودة النصوص القانونية. 
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لــم يتمكــن مجلــس نــواب الشــعب خــالل الــدورة البرلمانيــة المنقضيــة (٢٠١٧-٢٠١٨) مــن إتمــام المهــام 

ــات و  ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــث أعضــاء الهيئ ــد ثل ــى رأســها تجدي ــى عاتقــه والتــي عل ــة عل المحمول

ــة  ــة المحكم ــة، وخاص ــتورية المتبقي ــات الدس ــاء الهيئ ــتكمال إرس ــب اس ــى جان ــا إل ــد له ــس جدي ــاب رئي انتخ

الدستورية، التي تجاوزنا األجل الدستوري إلرسائها بأكثر من ٣ سنوات. 

زد علــى ذلــك تنامــي عــدد المبــادرات التشــريعية  التي لم يســتكمل النظر فيها، و الذي بلــغ عددها ١١٤ ،  من 

ــه  ــم إيداع ــذي ت ــالد، وال ــي للب ــتور المال ــل الدس ــذي يمّث ــة، ال ــي للميزاني ــون األساس ــروع القان ــم مش بينه

بمكتــب المجلــس مــع بدايــة الــدورة البرلمانية الثانية بتاريخ  ٢٠ نوفمبر ٢٠١٥ من قبل وزارة المالية ولم تشــرع 

لجنة المالّية في النظر فيه إال في أواخر الدورة البرلمانّية الثالثة في جويلية ٢٠١٧.

ــة  ــون المنظــم لهيئ ــدا مشــروع القان ــات الدســتورية و تحدي ــن المنظمــة للهيئ ــب مشــاريع القواني ــى جان إل

التنميــة المســتدامة و حقــوق األجيــال القادمــة و مشــروع القانــون المنظــم لهيئــة االتصــال الســمعي 

واإلجــراءات  وتنظيمهــا  المحاســبات  محكمــة  اختصاصــات  بضبــط  المتعلــق  القانــون  ومشــروع  البصــري 

المتبعة لديها.
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فضــال عــن مشــروع القانــون عــدد ٢٠١٦/٥٩ المتعلــق بتنظيــم محاضــن وريــاض األطفــال١ الــذي يعــّد المثــال 

النموذجــي عــن منــوال عمــل المجلــس الــذي ال يحتكــم إلــى برنامــج محــّدد مســبقا  وإنمــا  يتغّيــر كّل مــا طــرأ 

طارئ على الساحة الوطنية.

إذ أن هــذا المشــروع تــم إيداعــه يــوم ٢٧ جويليــة ٢٠١٦ مــن قبــل وزارة المــرأة واألســرة والطفولــة ثــم بقــي 

يناقــش فــي لجنــة الصحــة والّشــؤون االجتماعيــة مــن ٢٩ ديســمبر ٢٠١٦ إلــى غايــة ١٣ أفريــل ٢٠١٧ ليحال على 

الجلســة العامــة و يبقــى طــّي النســيان منــذ ذاك الحيــن إلــى أن تأتــي حادثــة "المدرســة القرآنيــة" بالرقــاب 

ليستعجل المجلس النظر فيه دون أن تتّم المصادقة عليه إلى غاية اآلن.

و يرجــى التعطيــل باألســاس إلــى تباين مواقــف الكتل حول تأويل الفصل الثالث٢ الــذي يعّرف روضة األطفال و 

ــارة "هويتهــم العربيــة اإلســالمية" التــي اضافتهــا لجنــة الصحــة والشــؤون االجتماعيــة و التــي  تحديــدا عب

انجــر عنهــا ســقوط الفصــل ٣ لحظــة التصويــت عليــه فــي الجلســة العامــة و تبعــا لذلك ســقوط باقــي فصول 

مشروع القانون التي تليه دون أن يكون هناك خالف واضح حولها.

ــة  ــون المالي ــى مــن مناقشــة مشــروع قان ــس قــاب قوســين أو أدن ــات و المجل كّل هــذه التراكمــات والرهان

لســنة ٢٠١٩ و من ضرورة المصادقة عليه قبل حلول ١٠ ديســمبر ٢٠١٨ والذي اســتغرق منه ٤١ إجتماع 

ــر و  ــة توافقهــا ١٣٢ ســاعة عمــل خــالل شــهري نوفمب ــة توافقهــا ١٩٨ ســاعة عمــل و ١٥ جلســة عاّم لجن

ديســمبر.  ورغــم أن مناقشــة مشــروع قانــون الماليــة تتطلــب علــى األقــل شــهرا مــن العمــل فــي المجلــس، 

إال أنــه لــم تتــم برمجــة دورة برلمانيــة اســتثنائية النجــاز األوليــات األكثــر اســتعجاال مثلمــا جــرت العــادة. كمــا 

أن االنطالقة الفعلية للدورة الخامسة تأخرت كثيرا، وذلك نظرا للتقلبات التي شهدتها تركيبة الكتل.

305675770147769=https://www.facebook.com/watch/?v  -١
٢-  يقصــد بروضــة األطفــال علــى معنــى هــذا القانــون المؤسســة التربويــة االجتماعيــة التــي يؤمهــا األطفــال المتراوحــة أعمارهــم بيــن ثــالث وســت 
ســنوات ويتــم فيهــا التعهــد بهــم تربويــا بمــا يســاهم فــي نموهــم الذهنــي والبدنــي والنفســي والحركــي والعاطفــي واالجتماعــي ، مــن خــالل 
تنشــئتهم، بالتعــاون مــع الوســط العائلــي، علــى محبــة الوطــن وثقافــة حقــوق اإلنســان واالحتــرام المتبــادل وقيــم التســامح ونبــذ العنــف 
والكراهيــة والتمييــز وتأصيلهــم فــي هويتهــم العربيــة اإلســالمية مــع التفتــح علــى الثقافــات األخــرى وتنشــيطهم وتأطيرهــم وحمايتهــم بمــا 

يتالءم مع احتياجاتهم النمائية
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ــل. شــملت هــذه  ــة الكت ــر المســتمر لتركيب ــة الخامســة هــو التغي ــدورة البرلماني ــة ال ــز بداي لعــّل أهــم مــا مّي

التقلبــات خاصــة كتلتــي االئتــالف الوطنــي ونــداء تونــس، اللتيــن تنافســتا علــى المركــز الثانــي مــن حيــث 

عدد النواب. 

وقــد كانــت الــدورة البرلمانيــة الخامســة قــد بــدأت مــع إعــالن تكويــن كتلــة االئتــالف الوطنــي، التــي جمعــت 

نــواب الكتلــة الوطنيــة، مــع نــواب كتلــة االتحــاد الوطنــي الحــر (اللتــان انحلتــا نتيجــة لذلــك) ومجموعــة مــن 

البرلمــان  فــي  الثانيــة  المرتبــة  لتحتــل  تونــس،  ومشــروع  تونــس  نــداء  كتــل  مــن  المســتقيلين  النــواب 

بـ٤٧ نائبا.

 إال أن نــواب االتحــاد الوطنــي الحــر انســحبوا بعــد بضعــة أســابيع مــن كتلــة االئتــالف الوطنــي، لينضمــوا إلــى 

كتلــة نــداء تونــس، بعــد انصهــار الحزبيــن وتولــي ســليم الرياحــي األمانــة العامــة لنــداء تونــس، لتعــود كتلــة 

نــداء تونــس (مؤقتــا) إلــى المركــز الثانــي، قبــل أن يســتقيل عــدد منهــم مــن كتلــة النــداء، ليصبحــوا 

مستقلين، وتتراجع الكتلة إلى المركز الثالث.

وبهــذه االنشــقاقات، فقــدت كتلــة نــداء تونــس أكثــر مــن نصــف نوابهــا منــذ بدايــة المــدة النيابيــة، ليتوزعــوا 

علــى كتــل مشــروع تونــس واالئتــالف الوطنــي. هــذا النزيــف دفعهــا إلــى التقــدم بمقتــرح تعديــل للقانــون 

االنتخابي لمنع "السياحة البرلمانية"٣.

ــي، إال أن  ــالف الوطن ــس واالئت ــداء تون ــن ن ــا بي ــا جّدي ــة رهان ــة الثاني ــة الكتل ــى مرتب ــس عل ــل التناف ــن مّث ولئ

الرهــان األكبــر كان مــدى توفــر أغلبيــة مطلقــة (١٠٩ نائــب ونائبــة) لمســاندة رئيــس الحكومــة ومنــح الثقــة 

للوزراء المشــمولين بالتحوير الوزاري، وهو ما تّم في جلســة ١٢ نوفمبر، خاصة مع ضّم كتلة مشــروع تونس 

إلــى األغلبيــة الحاكمــة. ورغــم توفــر أغلبيــة مســاندة للحكومــة مــن أكثــر مــن ١٢٠ نائبــا، إال أنهــا كانــت عاجزة 

على تمرير مشاريع قوانين مهمة، بسبب تفاقم ظاهرة غياب النواب.

3- https://bit.ly/2BYW3oZ 
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مركاتو الكتل البرلمانية لمجلس نواب الشعب من ٢٠١٨/١٠/٠١  إلى ٢٠١٩/٠٢/٢٨
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شــهدت أشــغال المجلــس تراخيــا ملحوظــا منــذ المصادقــة علــى قانــون الماليــة، والســبب هــو خاصــة تراجــع 

حضــور النــواب فــي أشــغال المجلــس لجانــا و جلســة عامــة. وقــد أدت غيابــات النــواب إلــى ســقوط مشــروع 

ــارس ١٩٨٥  ــؤرخ فــي ٥ م ــون عــدد ١٢ لســنة ١٩٨٥ الم ــح وإتمــام القان ــق  بتنقي ــون مهــّم، وهــو المتعل قان

القطــاع  فــي  الحيــاة  قيــد  علــى  والباقيــن  للتقاعــد  والعســكرية  المدنيــة  الجرايــات  بنظــام  المتعّلــق 
العمومي بنتيجة: ٤

ورغــم المصادقــة علــى فصولــه الســتة، ســقط مشــروع القانــون إثــر التصويــت عليــه برّمتــه نظــرا لعــدم توّفــر 

األغلبية الّالزمة لتمريره وهي أغلبية الحاضرين على أن ال تقّل عن الثلث ( أي ٧٣ صوتا موافقا).

وبعد أن ســقط في الســنة الماضية مشــروع قانون موافقة على قرض لنفس الســبب٥، فإن ســقوط مشروع 

قانون بمثل هذه األهمية يعّد سابقة أثارت استياءا كبيرا.

وعــوض أن يتــدارك النــواب األمــر وتتحّســن نســب الحضــور، فــإن الحــّل الــذي وجــده المجلــس لتفــادي تكــرار 

ــادي  ــرى لتف ــات أخ ــال جلس ــدول أعم ــر ج ــت، وتغيي ــة للتصوي ــة المخصص ــات العام ــل الجلس ــو تأجي ــر ه األم

المــرور إلــى التصويــت. وبذلــك تعّطــل العمــل التشــريعي للجلســة العامــة كثيــرا، رغــم وجــود أولويــات 

مســتعجلة مــن قبيــل مناقشــة مشــروع القانــون األساســي للميزانيــة أو مشــروع القانــون المنقــح لقانــون 

مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال.

ــن  ــي م ــدد الكاف ــور الع ــدم حض ــبب ع ــة بس ــاّرة والخاص ــان الق ــب الّلج ــّم صل ــي تت ــالت الت ــن التأجي ــك ع ناهي

األعضــاء فــي غالــب األحيــان (بعــض الّلجــان تشــرع فــي أشــغالها بحضــور ٣ نــواب فقــط بمــا فــي ذلــك رئيــس 

الّلجنــة)، بــل وعــدم حضــور أي عضــو منهــا كمــا حصــل فــي االجتمــاع المبرمــج للجنــة التشــريع العــام يــوم 

٠٦ فيفري. وبالتالي فإن تفاقم ظاهرة غياب النواب عّطلت كثيرا العمل التشريعي للمجلس.

٤- تجدون في الرابط أسفله نتائج التصويت المتعلقة بمشروع القانون عدد ٢٠١٨/٥٦
5c45936a4f24d0356749c8e3/vote/2014/https://majles.marsad.tn

٥-  تفاصيل القرض  
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ــذه  ــالل ه ــهد خ ــد ش ــس ق ــة, إال أن المجل ــة الخامس ــدورة النيابي ــا ال ــي عرفته ــرة الت ــات المتعث ــم البداي  رغ

الفتــرة الوجيــزة عــددا مــن المحطــات الجديــرة بالذكــر أهمهــا المصادقــة علــى مشــروع القانــون األساســي 

المتعّلــق بهيئــة حقــوق اإلنســان٦ ومشــروع القانــون األساســي المتعلــق بالقضــاء علــى جميــع أنــواع التمييز 

العنصري٧ والّلذان ســبق وأن أتّم المجلس مناقشــتهما خالل الدورة البرلمانية الرابعة ولم تبق للدورة الحالية 

ســوى مهّمة التصويت عليهما في الجلسة العامة.

إلى جانب المصادقة على مشــروع القانون المنقح لقانون مكافحة اإلرهاب ومنع غســل األموال٨ ومشــروع 

ــق الحــداث برنامــج األمــان االجتماعــي  ــون األساســي المتعل ــة٩ ومشــروع القان ــون األساســي للميزاني القان

للنهــوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن بيــن ٣٥ مشــروع قانــون مصــادق عليــه خــالل الفتــرة التي يعنــى بها هــذا التقرير,  

كان نصيب األســد لمشــاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات القروض.

فيما تزال عدة مشاريع قوانين قيد النقاش صلب الّلجان التشريعية, على غرار:

   مشــروع القانــون األساســي المتعلــق بضبــط اختصاصــات محكمــة المحاســبات وتنظيمهــا واإلجــراءات 

المتبعة لديها١٠ الذي هو من أنظار لجنة التشريع العام 

     مشــروع القانون األساســي المتعلق بحماية المعطيات الشــخصية١١ و مشــروع القانون األساســي المتعلق 

بتنظيم حالة الطوارئ١٢ اّللذان هما من أنظار لجنة الحقوق و الحريات و العالقات الخارجية

    مشــروع القانــون األساســي المتعلــق بهيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة١٣ الــذي هــو من 

أنظار لجنة الصناعة

    مقترح القانون األساسي المتعلق بوضع إطار قانوني ألجهزة المخابرات و االستعالمات العامة١٤ الذي هو 

من أنظار لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح

    مشــروع القانون األساســي المتعلق بهيئة االتصال الســمعي البصري١٥ الذي هو من أنظار لجنة الحقوق و 

الحريات و العالقات الخارجية

    مشــروع القانــون األساســي المتعلــق بإتمــام مجلــة األحــوال الشــخصية١٦ الــذي هــو مــن أنظــار لجنــة الصحــة 

والشؤون االجتماعية
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6- https://majles.marsad.tn/2014/lois/578f86d2cf441205fde3afb1/texte
7- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5a6e09964f24d07616046849/texte
8- https://majles.marsad.tn/2014/lois/55157b1e12bdaa55e64cde6f/texte
9- https://majles.marsad.tn/2014/lois/56aa22a812bdaa42423b4faa/texte
10- https://majles.marsad.tn/2014/lois/577083e8cf441234909a8268/texte
11- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5accf1ef4f24d0075a86fae9/texte
12- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c07f71e4f24d00ad93d3c43/texte
13- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5bc0bad84f24d00ad93d38c5/texte
14- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c0646b94f24d00ad93d3bde/texte
15- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5a2e73184f24d07616046590/texte
16- https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c07bb474f24d00ad93d3c0e/texte
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ينــدرج هــذا التقريــر فــي إطــار تقييــم منظمــة البوصلــة ألشــغال مجلــس نــواب الشــعب خــالل  النصــف األول 

مــن الــدورة البرلمانيــة الخامســة واألخيــرة ألول مــدة نيابيــة بعــد المصادقــة علــى دســتور ٢٠١٤، أي األشــهر 

الممتدة من أكتوبر ٢٠١٨ إلى فيفري ٢٠١٩.
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تأتــي بدايــة الــدورة البرلمانيــة الخامســة بعــد صائفــة طغــت عليهــا األزمــة بيــن قيــادة حركــة نــداء تونــس 

ورئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، التــي تحولــت ســريعا إلــى أزمــة بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة. فقــد 

تعّطــل مســار قرطــاج ٢ بســبب الخــالف حول النقطــة ٦٤، المتعلقة بـ"تحوير حكومي شــامل"، وهو ما يعني 

تغييــر رئيــس الحكومــة. إال أن هــذا األخيــر لــم يتقــدم باســتقالته، ولــم يعــرض حكومتــه علــى البرلمــان 

لتجديــد الثقــة رغــم الضغــوط التــي مورســت عليــه، وال رئيــس الجمهوريــة اســتعمل، مــن جهتــه، الفصــل ٩٩ 

ــواب  ــس ن ــوم. رغــم هــذا، فــإن مجل ــادروا بالئحــة ل ــواب ب ــس، وال الن ــى المجل مــن الدســتور لعــرض األمــر عل

الشــعب عــاد إلــى مركــز الحيــاة السياســية، وكان الرهــان هــو توفيــر أغلبيــة ١٠٩ نائبــا ونائبــة لمســاندة رئيــس 

الحكومــة. هــذا الصــراع أدى إلــى تقلبــات غيــر مســبوقة فــي تركيبــة الكتــل، وانشــقاقات وانصهــارات وتغّيــر 

لألغلبيــة الحاكمــة طبعــت بدايــة الــدورة البرلمانيــة الخامســة، وأثــرت بشــكل ملحــوظ علــى مــردود المجلــس، 

إذ  عّطلــت تركيــز اللجــان، وأّدت إلــى تغّيــر مســتمر فــي تركيبتهــا، وهــو مــا مــن شــأنه عرقلــة المســار 

التشريعي والتأثير على جودة النصوص القانونية. 
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لــم يتمكــن مجلــس نــواب الشــعب خــالل الــدورة البرلمانيــة المنقضيــة (٢٠١٧-٢٠١٨) مــن إتمــام المهــام 

ــات و  ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــث أعضــاء الهيئ ــد ثل ــى رأســها تجدي ــى عاتقــه والتــي عل ــة عل المحمول

ــة  ــة المحكم ــة، وخاص ــتورية المتبقي ــات الدس ــاء الهيئ ــتكمال إرس ــب اس ــى جان ــا إل ــد له ــس جدي ــاب رئي انتخ

الدستورية، التي تجاوزنا األجل الدستوري إلرسائها بأكثر من ٣ سنوات. 

زد علــى ذلــك تنامــي عــدد المبــادرات التشــريعية  التي لم يســتكمل النظر فيها، و الذي بلــغ عددها ١١٤ ،  من 

ــه  ــم إيداع ــذي ت ــالد، وال ــي للب ــتور المال ــل الدس ــذي يمّث ــة، ال ــي للميزاني ــون األساس ــروع القان ــم مش بينه

بمكتــب المجلــس مــع بدايــة الــدورة البرلمانية الثانية بتاريخ  ٢٠ نوفمبر ٢٠١٥ من قبل وزارة المالية ولم تشــرع 

لجنة المالّية في النظر فيه إال في أواخر الدورة البرلمانّية الثالثة في جويلية ٢٠١٧.

ــة  ــون المنظــم لهيئ ــدا مشــروع القان ــات الدســتورية و تحدي ــن المنظمــة للهيئ ــب مشــاريع القواني ــى جان إل

التنميــة المســتدامة و حقــوق األجيــال القادمــة و مشــروع القانــون المنظــم لهيئــة االتصــال الســمعي 

واإلجــراءات  وتنظيمهــا  المحاســبات  محكمــة  اختصاصــات  بضبــط  المتعلــق  القانــون  ومشــروع  البصــري 

المتبعة لديها.
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ــم  ــي النظ ــريعية ف ــلطة التش ــي للس ــدور الرقاب ــا ال ــي يحتله ــة الت ــن المكان ــه وم ــن أهمّيت ــم م ــى الّرغ عل

البرلمانّيــة وشــبه البرلمانّيــة إال أّن مراقبــة مجلــس نــواب الشــعب للســلطة التنفيذيــة خــالل األشــهر الخمــس 

األولى  يّتسم بضعف الجدية، والنقص في الشفافية وكذلك بالمناسبتية.
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ويتجّلــى الطابــع المناســباتي للــدور الرقابــي للمجلــس خاّصــة فــي عــدم إنتظــام برمجــة جلســات الحــوار مــع 

الحكومة والتي حسب النظام الداخلي يجب أن تبرمج مّرة كّل شهر.

ولئــن عقــد المجلــس ٤ جلســات حــوار خــالل األشــهر الخمــس األولــى مــن هــذه الــدورة، إال أن الطابــع الشــهري 

المنصــوص عليــه بالنظــام الّداخلــي لــم يتــم احترامــه. إذ لــم تتــم برمجــة أي جلســة حــوار خــالل أشــهر أكتوبــر، 

ــر  ــة ووزي ــر الداخلّي ــر مــع كّل مــن وزي ــن عقــدت جلســة حــوار خــالل شــهر نوفمب ديســمبر وجانفــي، فــي حي

العــدل حــول مــا عــرف بالجهــاز الســّري، وتّمــت برمجــة ثــالث جلســات حــوار خــالل شــهر فيفــري فقــط. تعلقــت 

هــذه الجلســات بمواضيــع الترفيــع فــي نســبة الفائــدة المديريــة، وحادثــة مدرســة الرقــاب وملــف األمــالك 

المصــادرة. والمالحــظ أن جميــع هــذه الجلســات أتــت كــرّدة فعــل علــى أحــداث طــرأت علــى الســاحة 

السياســية واالقتصاديــة للبــالد، عوضــا عــن التّوجهــات العامــة والسياســات القطاعيــة كمــا ينــّص عليــه النظــام 

الّداخلي.
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عقــد مجلــس نــواب الشــعب خــالل النصف األّول مــن الّدورة البرلمانّية ١٣ جلســة عامة مخصصة لتوجيه أســئلة 

شــفاهّية طرح خاللها ٩٨ ســؤاال موّجها لـ١٥عضو/ة من الحكومة. تصّدر وزير الفالحة قائمة الوزراء والوزيرات 

األكثــر تلقيــا لألســئلة الشــفاهية بـــ١٣ ســؤاال يليــه وزيــر الشــؤون االجتماعّيــة بـــ ١٢ ســؤاال.أما فــي مــا يخــّص 

ــى ب٣٣ ســؤاال،  ــة األول ــة المرتب ــة الديمقراطّي ــر طرحــا لألســئلة الشــفاهّية فقــد تصــّدرت الكتل ــل األكث الكت

أي أكثــر مــن ثلــث األســئلة الشــفاهية، وبمعــّدل ٢,٧٥ ســؤاال لــكّل نائــب/ة، تليهــا كتلــة حركــة النهضــة ب٢٤ 

ــس  ــي مشــروع تون ــات كتلت ــم يطــرح نواب/نائب ــن ل ــب/ة، فــي حي ــكّل نائ ســؤاال، أي بمعــّدل ٠,٣٥ ســؤاال ل

والوالء للوطن أي سؤال شفاهي خالل نصف الدورة البرلمانية الخامسة١٧. 

ولّعــل أبــرز مــا يمّيــز هــذه الجلســات هــو ضعــف حضــور النــواب، فعلــى الّرغــم مــن تنفيــذ قــرار مكتــب 

المجلــس فــي أواخــر الــّدورة البرلمانّيــة الرابعــة بخصــوص تغييــر برمجــة هــذه الجلســات  لتصبــح خــالل 

ــام الســبت، إال أّن حضــور النــواب ظــل يقتصــر تقريبــا علــى النواب/النائبــات المعنييــن  األســبوع عوضــا عــن أّي

بالسؤال دون غيرهم.

 ���� ¦ ������� ��´��

نشــر مجلس نواب الشــعب على موقعه الرســمي، منذ بداية الدورة الخامســة وإلى غاية شــهر فيفري،  ٢٠٨ 

إجابة من أعضاء الحكومة على أسئلة كتابية طرحها النواب/ النائبات.

إال أّنــه لــم ينشــر كّل األســئلة المطروحــة، إذ أن األســئلة التــي لــم تتلــق اجابــة مــن الــوزراء ال تنشــر. وقــد بلــغ 

عدد األسئلة المطروحة في شهر جانفي فقط ٢٨٢ سؤاال، حسب النشرّية الشهرّية لمجلس نواب الشعب. 

  
١٧- يمكنكم االطالع على أكثر تفاصيل حول الجلسات العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية ألعضاء الحكومة بالصفحة ٢٣ من التقرير  
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ــق األســئلة الشــفاهية، وال حتــى  ــات عــن طري ــدور الرقابــي للنواب/النائب ــم ال ــم ال يســمح بتقيي هــذا التعتي

بمعرفــة عــدد ومحتــوى األســئلة المطروحــة والنــواب المتقدميــن بهــا، وخاصــة الطــرف الحكومــي المعنــي 

ومدى استجابته لها.

 ������µ �����¢� ������ ����� � ��� �������� ... � ������ ª�
���

كما اّنه خالل الخمســة أشــهر األولى من الّدورة البرلمانّية الخامســة عقدت اللجان الخاّصة ٢٨ جلســة اســتماع  
لجهات مختلفة (حكومّية، هيئات دستورّية و مجتمع مدني)١٨

إال أّنهــا لــم تقــم بصياغــة تقاريرهــا الّرقابّيــة و لــم تنشــرها علــى موقــع المجلــس أو تعرضهــا علــى الجلســة 

ــي  ــرف ف ــة التص ــاد ومراقب ــة الفس ــيدة ومكافح ــة الرش ــالح اإلداري والحوكم ــة اإلص ــتثناء لجن ــة باس العاّم

المــال العــام التــي عرضــت يــوم ١٨ فيفــري تقريرهــا حــول منظومــة المصــادرة والتصــرف واإلســترجاع 

بالتزامن مع جلسة حوار مع الحكومة في الغرض١٩. 

 �¥�«�� �µ���� .. ¶������ ª�
�

علــى الرغــم مــن اّن لجــان التحقيــق البرلمانيــة أثبتــت ضعــف مردوديتهــا وعــدم نجاعتهــا اّال اّننــا خــالل األشــهر 

الخمــس األولــى مــن الــدورة البرلمانيــة األخيــرة ال نــزال نســمع عــن تشــكيل لجــان تحقيــق جديــدة حيــث تــم 

ــبتمبر  ــهر س ــالل ش ــل خ ــة ناب ــّدت بوالي ــي ج ــات الت ــداث الفيضان ــر أح ــى إث ــة عل ــق رابع ــة تحقي ــن لجن تكوي

المنقضي (دون اإلعالن عن تركيبتها الى حد االن).

كمــا أمضــى نواب/نائبــات الجبهــة الشــعبية ونواب/نائبــات الكتلــة الديمقراطيــة وعــددا مــن النواب/النائبــات 

غيــر المنتميــن علــى عريضــة لطلــب تشــكيل لجنــة تحقيــق برلمانيــة أخــرى جديــدة للتحقيــق فــي مســألة 

عجــز الميــزان التجــاري تترأســها المعارضــة فــي أواخــر شــهر جانفــي حســب الفصــل ٩٨ مــن النظــام الداخلــي 

لمجلــس نــواب الشــعب، و هــو مــا عاينه مكتب المجلس فــي اجتماعه يوم ٣٠ جانفــي، إال أّن هذه اللجنة لم 

تــر إلــى حــّد كتابــة هــذه األســطر النــور نظــرا لخــالف حــول تركيبتهــا. إذ طالبــت حركــة النهضــة، باســم التمثيــل 

النســبي، بمنصــب مقــرر اللجنــة لنائبهــا ســليم بســباس، وزيــر الماليــة فــي حكومــة الجبالــي، وهــو مــا رفضتــه 

المعارضة على اعتباره تضاربا للمصالح في لجنة هدفها تقييم السياسات العامة في هذا المجال.

كمــا تجــدر االشــارة الــى اّن لجــان التحقيــق الثــالث٢٠ المكّونــة منــذ بدايــة المــدة النيابيــة لــم تنشــر تقريرهــا أو 

النتائج األولّية التي توّصلت لها. 

  
١٨-  أنظر البطاقات التقييمّية للجان الخاّصة 

5c6a81124f24d00ad93d40bb?fbclid=IwAR0jle6eSKYzd4DENkMD97VQZBPeP55IBCC_E-y2ImeJq2S9C6jVejgQIzQ/chroniques/2014/https://majles.marsad.tn  -١٩
٢٠-  لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهّرب الضريبي الذي تّم الكشف عنه في ما

يسّمى "أوراق بنما" و مدى توّرط تونسيين في الموضوع
  -  لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال

  -  لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس مالذا ضريبيا
8



� �·���� ���³ ������� ����

ــدة  ــة المنعق ــة العام ــالل الجلس ــعب خ ــواب الش ــس ن ــن مجل ــددة، تّمك ــالت متع ــل، وتأجي ــار طوي ــد انتظ بع

بتاريــخ ٣٠ جانفــي ٢١٢٠١٩ مــن ســّد الشــغور في ثلــث أعضاء الهيئة العليا المســتقلة لالنتخابــات في األصناف 

الثالثة المعنية بالتجديد وانتخاب رئيس لها.

إال أن هيئــة االنتخابــات هــي الهيئــة الدســتورية المســتقلة الوحيــدة المكتملــة، مــن بيــن ٥ هيئــات دســتورية 

مســتقلة. إذ أن المجلــس لــم يشــرع فــي مســار انتخــاب المجالــس ســوى فــي اثنتيــن منهــا (هيئــة الحوكمــة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وهيئــة حقــوق االنســان)، فــي حيــن مــا تــزال القوانيــن المنظمــة لهيئتيــن 

أخريين منها قيد النقاش إلى غاية اآلن.

هــذا باإلضافــة إلــى المحكمــة الدســتورية، التــي لــم ينجــح مجلــس نــواب الشــعب بعــد فــي انتخــاب ثلــث 

تركيبتهــا، رغــم أن الدســتور حــّدد أجــال ال يتجــاوز الســنة إلرســائها بعــد أول انتخابــات تشــريعية. وإذا كان فشــل 

الجلســات االنتخابيــة األربــع التــي تمــت فــي الــدورة البرلمانيــة الفارطــة يعــود إلــى عــدم تطبيــق التوافــق، 

فــإن الغريــب أن المجلــس لــم يعقــد خــالل النصــف األول للــدورة الخامســة أي جلســة انتخابيــة لتــدارك ذلــك، 

رغم أهمية وإلحاح المسألة٢٢. 
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٢١- لمزيد من التفاصيل حول الجلسة بإمكانكم اإلطالع على الرابط التالي
5c5173bc4f24d00ad93d3f36/chroniques/2014/https://majles.marsad.tn

٢٢- تمت برمجة الدور الثاني والثالث يوم ٦ مارس، ولم ينل أي مرشح/ة األغلبية المطلوبة.
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ــد  ــال الرص ــن أعم ــا م ــا انطالق ــّم تجميعه ــي ت ــات الت ــن المعطي ــة م ــى مجموع ــر عل ــذا التقري ــوي ه يحت

اليومية التي قامت بها المنظمة صلب المجلس و التي ارتأينا تقسيمها كالتالي:

 ª�
��� 	�«³�    -   1

     اللجان القارة

     اللجان الخاصة

 ������ ����
�� 	�«³�   -  2

     الجلسات التشريعية

     الجلسات الرقابية

��
�� ��¡�   -  3

     تركيبة مكتب المجلس

     أهم قرارات مكتب المجلس

 �¦ ¦�   -  4
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ساعات التأخيرساعات العمل

������ À���� � ������� � �����·�� ª�Á ���� � ����� ��
�

½� 30 Â 15

½� 40 Â 04

½� 20 Â 03
½� 00 Â 01 ½� 00 Â 00½� 00 Â 00 0

مشاريع القوانين المصادق عليها
المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة

المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها

 مشروع قانون عدد ٢٠١٨/٤٧ يتعلق بإتمام القانون عدد ١١ لسنة ١٩٨٨ المؤرخ 
في ٢٥ فيفري ١٩٨٨ المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
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41%
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مقترح قانون عدد ٢٠١٨/٣٦ يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي و حمايته
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٢٥ اتفاقيــة قرض
مشــروع قانــون عــدد ٢٠١٥/٧١ المتعّلــق بالقانــون األساســي للميزانية

مشــروع قانــون عــدد ٢٠١٨/٧٤ يتعلــق بجبــر األضــرار التــي تلحــق بالمؤسســات 
االقتصاديــة نتيجــة الفيضانــات

مشــروع قانــون عــدد ٢٠١٨/٧٢ المتعّلــق بقانــون المالّية لســنة ٢٠١٩
مشــروع قانــون عــدد ٢٠١٨/٧٣ المتعّلــق بقانــون المالّية التكميلي لســنة ٢٠١٨

مقتــرح قانــون  يتعلــق بتعديــل الفصــل ١٧٢ مــن مجلــة التأمين
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مشاريع القوانين المصادق عليها
المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة

المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها

مشروع قانون أساسي عدد ٢٠١٨/٢٥ يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
مقترح قانون أساسي عدد ٢٠١٦/٧٣ يتعّلق بتنظيم حالة الطوارئ
مشروع قانون أساسي عدد ٢٠١٨/٩١ يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

مشــروع القانــون األساســي عــدد ٢٠١٨/٠٧ المتعلــق باالتفاقيــة المبرمــة بيــن الجمهوريــة 
التونسية و جمهورية الصين الشعبية التي تخص بعث مراكز ثقافية

مشــروع القانــون األساســي عــدد ٨٨/ ٢٠١٨ والمتعّلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة انضمــام 
الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب االفريقي (الكوميسا)

7% 14%0%
الحّرة لحركةالنهضة

مشروع تونس
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علي
بن سالم

عماد
الخميري

مريم
بوجبل

100%93%

لطيفة
الحباشي

االئتالف الوطني النهضة

هاجر
بالشيخ أحمد

7%
الجبهة
الشعبية

أيمن
علوي
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نداء تونس
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23 4

ــي  ــون األساس ــام القان ــح وإتم ــق بتنقي ــدد ٢٠١٨/٦٣ يتعل ــي ع ــون أساس ــروع قان مش
المتعلق باالنتخابات واالستفتاء

مقتــرح قانــون أساســي عــدد ٢٠١٨/١٩ يتعلــق بتنقيــح القانــون المتعلــق باالنتخابــات 
واالستفتاء

مشــروع القانــون األساســي عــدد ٢٠١٨/٦٤ المتعلــق بضبــط مقاييــس تقســيم الدوائــر 
االنتخابية وتحديد عدد مقاعدها

مقترح القانون عدد ٥٨/٢٠١٨ المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب
مشاريع القوانين المصادق عليها

المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة

المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها
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60%48%
63%
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100%94%94%
النهضةنداء تونسمشروع تونس
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29%
االئتالف الوطني

وليد
الجالد

حسونه
ناصفي

شاكر
عيادي

محمود
قويعه
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نداء تونس

عبد القادر
بنضيف اهللا
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مشاريع القوانين المصادق عليها

المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة
المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها
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مشــروع القانــون االساســي عــدد ٢٠١٦/٣٨ المتعلــق بضبــط اختصاصــات 
محكمــة المحاســبات وتنظيمهــا واالجــراءات المتبعــة لديهــا

وإتمــام  بتنقيــح  يتعلــق   ٢٠١٨/٢٨ عــدد  أساســي  قانــون  مشــروع 
القانــون األساســي المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األموال

0%0%0%
الحّرة لحركةنداء تونسنداء تونس

مشروع تونس
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كمال
ذوادي

ألفة
الجويني

هاجر
العروسي

100%85%

كريم
الهاللي

الديمقراطيةاالئتالف الوطني

سامية
عبو

0%

صبرين
الغبنتني

االئتالف الوطني
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10

مقتــرح قانــون عــدد ٢٠١٨/٣٧ يتعلــق بتنقيــح أحــكام القانــون المتعلــق بإصــدار مجلــة الســالمة 
والوقاية من مخاطر الحريق واإلنفجار والفزع بالبنايات

مشروع قانون أساسي عدد ٢٠١٨/٦٩ يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة
مشــروع القانــون عدد ٢٠١٨/٠٥ المتعلــق بالبنايات المتداعية للســقوط

٣ المنقــح لالتفاقيــة  مشــروع قانــون عــدد ٢٠١٣/٦١ يتعلــق بالمصادقــة علــى الملحــق عــدد 
الخاصــة برخصــة "بــرج الخضراء"

مشروع قانون عدد ٢٠١٨/٤٩ يتعلق بالنظام الوطني العتماد هياكل تقييم المطابقة
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41% 47%

74%
63%

5

0

82%
النهضة
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14%14%
نداء تونس االئتالف

الوطني

لطفي
علي

علي
باالخوة

عامر
العريض

23%

سناء
مرسني

27%
النهضةالنهضة

إيمان
بن محمد

32%
الحّرة لحركة

مشروع تونس

محمد الهادي
قديش
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مشاريع القوانين المصادق عليها

المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة
المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها



��°���� ����� ����� ���¬

01

ساعات التأخيرساعات العمل

6

½� 40 Â 17

½� 40 Â 03

½� 30 Â 05

½� 30 Â 00 ½� 30 Â 00
½� 45 Â 00

½� 00 Â 00

4
2

������¬¦� ª�Á ����� ����� ��
�

ــق بنظــام  ــون المتعل ــح وإتمــام القان ــق بتنقي ــون عــدد ٢٠١٨/٥٦ يتعل مشــروع قان
الجرايــات المدنيــة والعســكرية للتقاعــد للباقيــن علــى قيــد الحيــاة فــي القطــاع 

العمومي
مقترح قانون عدد ٢٠١٨/٤٤ المتعلق بتقيح القانون المنظم للمهن الصيدلية

مقتــرح القانــون عــدد ٢٠١٨/٣٧ المتعلــق بتنقيــح أحــكام القانــون المتعلــق بإصــدار 
مجلة السالمة والوقاية من مخاطر الحريق واالنفجار والفزع بالبنايات

مشروع القانون االساسي عدد ٢٠١٨/٩٠ المتعلق باتمام مجلة االحوال الشخصية
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53%

11%

4
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100%92%0% 8%0%

البشير
اللزام

نداء تونسالنهضة

سهيل
العلويني

���£� �·��� ����� ���«� �·��� �����

الصحبي
بن فرج

محمد
غنام

رضا
شرف الدين

االئتالف
الوطني

االئتالف
الوطني

15%

أحمد
السعيدي

االئتالف
الوطني

االئتالف
الوطني
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مقتــرح القانــون األساســي عــدد ٢٠١٨/٧٧ المتعلــق بوضــع اطــار قانوني ألجهــزة المخابرات و 

االستعالمات العامة

مشــروع قانــون عــدد ٠٦/٢٠١٩ يتعلــق بوضــع إجــراءات اســتثنائية إلعــادة ترتيــب أعــوان قــوات 

األمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة ٢٠١١ المشمولين بأحكام الفصل 

٥٢ من  قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٤ 
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53%

31%
100%100%0%0%0%

مبروك
الحريزي

االئتالف الوطنياالئتالف الوطنيالديمقراطية الحّرة لحركةنداء تونس
مشروع تونس

النهضة

اسماء
بو الهناء
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محمد
أنور العذار

محمد
الطرودي

معز
بلحاج رحومة

0%

صبرين
لغبنتني
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مشاريع القوانين المصادق عليها

المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة
المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها

مشاريع القوانين المصادق عليها

المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة
المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها
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43%50%

34%
39%

ــون عــدد ٢٠١٨/٧٨ المتعلــق بســالمة و جــودة المنتجــات  مشــروع قان
الغذائيــة و أغذية الحيوانات

مشــروع قانــون عــدد ٢٠١٦/٣٤ المتعلــق بإحــداث الشــركة الوطنيــة 
للتنقيــب عن المياه

ــى  ــس إل ــام تون ــى انضم ــة عل ــة بالموافق ــن متعلق ــاريع قواني ٤ مش
دولية اتفاقيات 

91% 82%
النهضة النهضة
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0% 0%
الوالء للوطن

عصام
الماطوسي

عبد الناصر
شويخ

الزهير
الرجبي

الهادي
صولة

االئتالف
الوطني

0%

نجالء
سعداوي

نداء تونس
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مشاريع القوانين المصادق عليها

المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة
المبادرات التشريعية التي تّم النظر فيها
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 استراتيجية الوزارة لتحسين وضعية المرأة الريفية 
متابعة تنفيذ قانون القضاء على العنف ضّد المرأة 

التعرف على رابطة الناخبات التونسيات وأنشطتها
أزمة قطاع التعليم الثانوي و مال المفاوضات مع النقابة

تعميم السنوات التحضيرية على المدارس االبتدائية 
نظام ومراكز تكوين األطفال مرضى التوّحـد 

ظاهرة االدمان الرقمي واالنقطاع المدرسي لدى األطفال
األحداث التي جدت في "المدرسة القرآنية" بالرقاب

18

������� ����
�� �����°���� ����� ����� ���¬

4 4

0

2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������

½� 40 Â 01
½� 40 Â 03

ساعات التأخيرساعات العمل

37%
46%

0
2

31%

�������¦� ��
���

½� 00 Â 00½� 00 Â 00

��£��� �¦���

 2019 �����

 2019 ����� 2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������

2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������ 2019 �����

½� 35 Â 06
½� 30 Â 05 ½� 30 Â 04

½� 40 Â 07

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

100%
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0%0%
نداء تونس الوالء

للوطن

خميس
قسيلة

نجالء
سعداوي

الناصر
الشنوفي

10%

عصام
الماطوسي

10%
الجبهة
الشعبية

طارق
براق

10%

المنجي
حرباوي

االئتالف
الوطني

االئتالفنداء تونس
الوطني

هيئة حقوق االنسان
الفرز االداري لملفات الترشح في صنف مختص في االتصال واالعالم

ترتيب المترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي
البت في اعتراضات المترشحين

التــداول والمصادقــة على قرار فتح باب الترشــحات لعضوية
هيئة حقوق االنسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي

المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين 

���� 	������  ¸�µ����
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األحداث اإلرهابية الحاصلة بالبالد
التعرف على اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومهامها

مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
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60%

32%
48%
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 2019 ����¬

1 0

2018 ������2018 ������2018 ������

½� 55 Â 00
½� 35 Â 00

½� 35 Â 00
½� 30 Â 00

ساعات التأخيرساعات العمل

0
22
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½� 40 Â 05
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 2019 �����

2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������ 2019 �����

2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������ 2019 �����

مدى تقدم ملف شهداء وجرحى الثورة 
ملف العدالة االنتقالية

35% 31%25%
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2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������

½� 30 Â 05

½� 15 Â 01 ½� 00 Â 01
½� 30 Â 00

ساعات التأخيرساعات العمل

0
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½� 40 Â 03

½� 50  Â 01

 2019 �����

2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������ 2019 �����

2018 ������2018 ������ 2019 ����¬ 2018 ������ 2019 �����

47%

التقييــم المرحلــي للمخطــط التنموي ٢٠١٦-٢٠٢٠
تقييم البرامج التنموية

برنامج "إرادة" لدعم التنمية االقتصادية المستدامة

  كيفية دعم البلديات حديثة اإلحداث في
اعــداد مخططاتهــا ومشــاريعها التنمويــة
  التمييــز االيجابــي و التنميــة المندمجــة

38%
10%
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التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة ٢٠١٧
وضعية امتياز استغالل حقل "حلق المنزل"

التقرير السنوي العام عدد ٣١ لدائرة المحاسبات
إصالح الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية

الوضعية الراهنة للشركة التونسية للكهرباء والغاز
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0

الحوار الوطني للشباب
عالقة التونسيين المقيمين بالخارج بالديوانة

تطوير عالقة النواب المنتخبين بالخارج مع البعثات الديبلوماسية 
اشكاليات تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن

48%
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وضعية حاملي االعاقة والصعوبات التي تواجه القطاع
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½� 52 Â 04

ساعات التأخيرساعات العمل حوار مع الحكومةأسئلة شفاهية
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النهضة
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ساعات التأخيرساعات العمل
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77%
55%

79%59%67%58%

85%

57%65%46%
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28%
االئتالف
الوطني

الطاهر
فضيل

28%
مشروع
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بلقاسم
دخيلي

4%
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مشاريع القوانين التي تم تعليقهامشاريع القوانين التي سقطتمشاريع القوانين التي تم المصادقة عليها
قروض واتفاقيات من جملة مشاريع القوانين

0000

المشاركة في التصويتمعّدل الحضور

½� 26 Â 27
½� 14 Â 38

½� 05 Â 100

½� 45 Â 09

½� 29 Â 123

½� 21 Â 26
½� 15 Â 22
½� 05 Â 14

½� 42 Â 24

½� 03 Â 62

100%
الديمقراطية

سامية
عبو
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مساعدة الرئيس المكلفة

بالعالقات مع السلطة القضائية
والهيئات الدستورية

ª����� ����
مساعد الرئيس

المكّلف بالعالقات
الخارجية

��«��� ���� �����

���� ¤�Ë��� ������� �������� ��¡³����� �����³����� �Ê��

النائبة الثانية لرئيس المجلسالنائب األّول لرئيس المجلس
���� Ä����� ����£� ©� ��Ê��

مساعد الرئيس
المكلف بالعالقات مع

الحكومة ورئاسة الجمهورية

مساعد الرئيس المكّلف
بالعالقات مع المواطن
ومع المجتمع المدني

مساعد الرئيس المكلف
بالتونسيين بالخارج

مساعد الرئيس المكلف
باإلعالم واالتصال

مساعد الرئيس المكّلف
بالتصرف العام

مساعد الرئيس المكلف
بالرقابة على تنفيذ الميزانية

مساعد الرئيس المكلف
بشؤون النواب

مساعدة الرئيس
المكّلفة

بشؤون الّتشريع

 ��
�� ��¡� ������ 

الرئيس
������ ����

��
�� ��¡� �����¢ �®� 

دعوة للجنة توافقات حول المحكمة الدستورية يوم ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ 
عقد جلسة عامة لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
مراسلة الهيئات الدستورية لطلب تقديم تقاريرها السنوية وعرضها على الجلسة العامة

2018 ������ 11

مراســلة رئاســة الحكومــة حــول مــا أنجته  مــن إجراءات في مــا يتعلق بهيئــة الحقيقة 
والكرامــة، علــى ضــوء مراســلة رئاســة المجلــس فــي هــذا الصــدد (بخصــوص تصويــت 

التصويت على التمديد للهيئة)

تكليــف مســاعد الرئيــس المكلــف بالعالقــات مــع الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة 
باالتصال برؤساء اللجان التحقيق لحثهم على تقديم تقاريهم الى مكتب المجلس

2018 ������ 1

 2018 ������ 06 

رفــض طلــب ســحب الثقــة من وزيــر التكنولوجيا واالتصــال المقّدم الــى مكتب المجلس 
في ٠٦ ديسمبر من حيث الشكل 2019 ����¬ 03

توجيه رســالة لرئاســة الحكومة تتضمن توضيحات حول الصالحيات الموكولة للمجلس 
ــر  ــة وتنظيمهــا علــى اث ــة االنتقالي وفقــا للقانــون األساســي المتعلــق بإرســاء العدال
المراســلة الــواردة مــن رئاســة الحكومــة تتعلــق بطلــب هيئــة الحقيقــة والكرامــة نشــر 

قرار صادر عن المجلس يتعلق بضبط إجراءات األعمال الختامية وإجراءات التصفية

2019 ����¬ 21

مراســلة رؤســاء اللجــان العالمهــم بعــدم عقــد اجتماعــات اللجــان بالتــوازي مــع أشــغال 
الجلسات العامة  2019 ����� 14
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25



1

 �¦ ¦�



27

مشاريع القوانين التي مّرت بجلسات
التوافقات 5

���������������� ����� ��¹��

ساعات التاخير
في الجلسة العامة 

ساعات التاخير
في اللجان 

اللجان المنعقدة
بالتوازي مع الجلسة العامة 47 212 102

�����«��

55%
56%

51%
الوالء للوطن

االئتالف  الوطني

58% الجبهة  الشعبية

كتلة الحرة لحركة مشروع تونس

38%
40%

الكتلة  الديمقراطية

حركة  النهضة

أشهر دون أسبوع جهات الجمع بين طريقتين  من التصويت 

²�� �¦ � ���·���� ����� �¦ �

��¡�� ��� ��«�� ��� 

 عدد اجتماعات اللجان  التي لم
15 يتم االعالن عنها 

50 4/5

 �¦ ¦� �����

محاضر جلسات اللجان
113غير المنشورة

قائمات الحضور في اللجان
35غير المنشورة

قائمات الحضور في الجلسات 
17العامة غير المنشورة

نتائج التصويت مشاريع القوانين
11غير المنشورة

%59نداء تونس
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28%
االئتالف الوطني

الطاهر
فضيل

28%
مشروع تونس

بلقاسم
دخيلي

4%
نداء تونسنداء تونس

كمال
ذوادي

15%

رضا
شرف الدين
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0%

هاجر
العروسي

0%

محمد
الطرودي

0%
نداء تونسنداء تونس

كمال
ذوادي

0%

عبد القادر
بنضيف اهللا

مشروع تونسمشروع تونس
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