
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ابراهيم بن سعيد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 18 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة االنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8953

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

اعتداء ات على المواطنين بدعوى محاربة اإلرهاب/ اعتداءات على أجنبيين ذوي

البشرة السوداء

عقد جلسة مع نواب جهة قبلي للنظر في الوضع التنموي بالجهة

ة من مطار تونس قرطاح إلى مطار توزر وتراجع الرحالت على هذا الخط/
الرحالت الجويّ

تعطل رحالت قطار الركاب

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

1%

 

82%

في الجلسات العامة

14%

 

31%

 

56%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

70%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

13

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حمد الخصخوصي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

حركة الديمقراطيين اإلجتماعيين

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2774

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

المكناسي والمعتصمون لم يرضوا بالشغب الذي حدث ووقفوا ضد هذه األعمال

أدعو الحكومة أن تفتح الحوار إلعادة الثقة بين الطرفين

مان في ين العائدين من سلطنة عُ ات األساتذة التونسيّ
الدعوة إلى تسوية وضعيّ

ة
ة من خالل دمجهم في المنظومة التعليميّ

ة التونسيّ المنظومة التعليميّ

بيل االستقالل في إطار
ُ
إعادة االعتبار لمدرسة أوالد بالقاسم التي أسسمها األهالي ق

حملة إصالحية

االشاة الى الوقفة االحتجاجية التي قام بها عائالت ذوي اإلعاقة.

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

27%

 

59%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

100

15%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

3

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 رضا دالعي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة االنتخابية

حركة الشعب

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7598

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

29 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

28%

 

11%

 

61%

في الجلسات العامة

77%

 

3%

 

19%

في اللجان القارة

18%

 

55%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

30%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

19

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 زهير المغزاوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة االنتخابية

حركة الشعب

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8489

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

5 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

53 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ل
ّ
اريد التنديد بما حدث اليوم كأهانة للمجلس على إثر ما حدث مع الوفد الذي تنق

الى ساحة القصبة، احتقان واضح وحالة فوضى وإحتجاجات في كامل تراب

الجمهورية وذلك في مقابل عجز تام للحكومة على مجابهة هذه الرهانات.

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

28%

 

6%

 

66%

في الجلسات العامة

97%  

3%

 

0%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

23%

المشاركة في التصويت

6

مقبولة

29

مرفوضة

18

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سالم لبيض

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة الشعب

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4686

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

3 رأي مع  

31 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

60 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

2
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

7%

 

82%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

100

46%

المشاركة في التصويت

5

مقبولة

40

مرفوضة

15

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سامية عبو

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ
قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقررة مساعدة ثانية من 17 أكتوبر 2016
/ كامل الدورة البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

التيار الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5404

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

19 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

69 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

هناك خرق للنظام الداخلي تحت قبة هذا المجلس ال يمكن تفويض صالحيات رئيس

المجلس بمثل هذه الطريقة أين الحوار الشهري مع رئيس الحكومة هناك إضرابات جوع

 ماهذا التبذير في المال العام ؟
ً
في صفوف المفروزين أمنيا

يجب التسريع في سد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة هناك تعطيل لسير العدالة

االنتقالية

نترحم على روح تلميذة في صفاقس ماتت بسب مرض البوسفير. نطلب مراجعة

ضروف النظافة في المدارس التونسية. ماذا عن وسائل النقل غير المتوفرة في محيط

المدارس التونسية للتالميذ.

لماذا لم يتم إستخالص أجور عمال االدارة الجهوية للعمران البشري في القصرين ؟ لماذا

يتم تعطيل ألتصوير بيلشعة لمرضى السرطان في سوسة ال يوجد مادة البونج في

المستشفى الجهوي في سيدي بوزيد

الوضعية المتردية للمركب الثقافي بالمالسين الذي اصبح وكرا لتعاطي المخدرات

تعيين شخص تتعلق به شبهة فساد على رأس الشرطة الجبائية

 أي شخص قام بحقه في التظاهر السلمي.
ّ

لن نسمح بضرب الطلبة والعنف ضد

 هذه اإلدارة
تهميش مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وتحويل مقرّ

ة للعقد دون توفير أي خدمات
ّ
استغالل فضاء "كليبيس" بمنطقة نابل بطريقة مخل

ترفيهية ثقافية

عدم اتخاذ موقف واضح من وزارة الشؤون الثقافية حول إلغاء عرض ميشال بوجناح

في مهرجان قرطاج
شبهات فساد بالبنك التونسي اإلماراتي خصوصا فيما يتعلق بالصفقات التي تمّ

القيام بها
ى" على األمنيين. تمّ

ّ
إلغاء عرض أحد مغنيي الراب بدعوى أنه قام بتقديم أغنية "تتعد

منع ناشطي "مانيش مسامح" من دخول مهرجان قرطاج بدعوى لباسهم قميص

"مانيش مسامح". يجب تحييد وزارة الداخلية وأعوان األمن الجمهوري من كل التجاذبات

السياسية<

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

7
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

4
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

6%

 

0%

 
94%

في الجلسات العامة

16%

 

1%

 

83%

في اللجان القارة

36%

 

0%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

88%

المشاركة في التصويت

6

مقبولة

44

مرفوضة

19

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 صبري الدخيل

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 30 ماي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة االنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5289

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

4%

 

74%

في الجلسات العامة

33%

 

21%

 

46%

في اللجان القارة

17%

 

0%

 

83%

في اللجان الخاصة

100

57%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

8

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عماد الدائمي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6305

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ل التجارة البينية في الجهة بسبب قرارات اعتباطية اتخذتها احتقان في بن قردان وتعطّ

إدارة الديوانة

مداخلة حول ذكرى اليوم العالمي لألرض، تكريما للمقاومة الشعب الفلسطيني ضد

الكيان الصهيوني، وهذه الذكرى تجسد ارتباط التونسيين بالقضية الفلسطينية،

والنواب الذين ذهبوا لسورية ال تمثل المجلس و إنما تمثل هؤالء النواب في أشخاصهم

فقط، ونؤكد مساندتنا للشعب السوري وثورته.

المطالب الشرعية ألهالي تطاوين والتي لم تستجب لها الحكومة ومنح رخص الجبس

التحركات االجتماعية في عديد الجهات

الوضع العام مرتبك وعلى درجة كبيرة من الخطورة جراء الفساد وغالء األسعار وصعب

قا، كما نالحظ فشل الحكومة من خالل المعيشة والتحركات متواصلة يوميا وتزداد تعمّ

تصريحات فضفاضة وقرارات عشوائية وغير مدروسة، وأوجه رسالة الى رئيس

الجمهورية والحكومة والحزب الحاكم حذار من الحّل األمن واإللتجاء الى العنف والقمع

األمني.

س تونس لهذا المجلس رغم إلغاء
ّ

مشاركة تونس في مجلس وزراء اإلعالم العرب وترؤ

وزارة اإلعالم منذ 14 جانفي 2011

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

25
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

6
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

18%

 

5%

 

77%

في الجلسات العامة

25%

 

13%

 

62%

في اللجان القارة

23%

 

0%

 

77%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

12

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 غازي الشواشي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب
من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

التيار الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7226

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

22 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

67 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

3
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

4%

 

74%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

100

66%

المشاركة في التصويت

7

مقبولة

40

مرفوضة

20

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 مبروك الحريزي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2938

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

3 رأي مع  

7 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

19 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

38%

 

1%

 

61%

في الجلسات العامة

39%

 

13%

 

48%

في اللجان القارة

54%

 

4%

 

42%

في اللجان الخاصة

100

36%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

16

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نعمان العش

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الكتلة الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

التيار الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4657

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

68 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

األمنيون يتعرضون لممارسات عنف من المواطنين ومن قاموا باالعتداء تم إطالق سراحهم

بدون أي تتبع عدلي

 البالغنا بمآسيهم ولكن النه استعصى علينا االتصال بالحكومة،
ً
يتصل بنا المواطنون يوميا

األمر الذي يصعب علينا إيجاد حلول للمواطنين، نحن صادقنا على نظام داخلي

يعطي لرئيس المجلس صالحية لتسير هذا المجلس كما اشرط هذا النظام أن ال

يفوضه صالحياته إال لنائبيه لكن قرار رئيس المجلس لم يحترمه.

االعتمادات في صفاقس ال تناسب المعطيات الديموغرافية لهذه المدينة
ً
 كبيرا

ً
تشهد قطاعات الصناعات التقليدية و النسيج عجزا

الحديث عن االجراءات التي يتم اعتمادها إلنتخاب رؤساء الجامعات وتفاقم عدد أصحاب

الشهائد العليا في حالة البطالة

هنالك مأزق حقيقي في المالية العمومية وعديد القطاعات تضررت من التهريب

اء نقص في هيكل الديوانة.
والسوق الموازية، وذلك جرّ

عدم تواصل الحكومة وعدم تقديم أي معلومات متعلقة باإليقافات األخيرة المتعلقة

بحملة مقاومة الفساد والدعوة لتواصل الحملة وطلب تحديد جلسة حوار مع رئيس

الحكومة

انقطاع الماء الصالح للشراب المتكرر بالعديد من المناطق بوالية صفاقس

ا من حرية التعبير وطلب فتح تحقيق
 مسّ

ّ
تهديد صحفية من قبل برهان بسيس يعد

من قبل النيابة العمومية

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

7
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

4%

 

83%

في الجلسات العامة

15%

 

12%

 

73%

في اللجان القارة

14%

 

21%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت

6

مقبولة

42

مرفوضة

20

مسحوبة
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