
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حافظ الزواري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

اللجان القارة

من 13 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

من 19 أكتوبر 2016 / 13 أفريل 2017
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12360

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

14 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

27%

 

15%

 

59%

في الجلسات العامة

81%

 

15%

 

4%
ال يمكننا رصد أعمال هذه اللجنةفي اللجان القارة

100

22%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

0

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 رياض جعيدان

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة االنتخابية

قائمة نداء التونسيين بالخارج

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

1814

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  

 

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

32%

 

30%

 

38%

ال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

56%

 

22%

 

22%

في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

5

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ريم محجوب

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

10915

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

7 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

56 
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

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

7%

 

1%

 
91%

في الجلسات العامة

16%

 

7%

 

77%

في اللجان القارة

27%

 

13%

 

60%

في اللجان الخاصة

100

86%

المشاركة في التصويت

5

مقبولة

19

مرفوضة

32

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 علي بنور

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6292

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

15 
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

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

26%

 

1%

 

73%

في الجلسات العامة

55%

 

6%

 

39%

في اللجان القارة

54%

 

0%

 

46%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

5

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 كريم الهاللي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6266

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

30 
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

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

5%

 

7%

 

88%

في الجلسات العامة

24%

 

9%

 

68%

في اللجان القارة

21%

 

14%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

85%

المشاركة في التصويت

5

مقبولة

9

مرفوضة

16

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ليليا يونس كسيبي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 13 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

من 19 أكتوبر 2016 / 12 أفريل 2017
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

7135

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  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

42 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

0%

 

87%

في الجلسات العامة

20%

 

8%

 

73%

في اللجان القارة

19%

 

19%

 

63%

في اللجان الخاصة

100

81%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

17

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد أنور العذار

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6742

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

7 
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

48%

 

2%

 

50%

في الجلسات العامة

92%
 

6%

 

3%
في اللجان القارة

45%

 

36%

 

18%
في اللجان الخاصة

100

23%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد غنام

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2246

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

0 
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

73%

 

9%

 

18%
في الجلسات العامة

95%
 

0%

 

5%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

21%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نزهة بياوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 25 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

الجبهة الوطنية لإلنقاذ

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

2793

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  

2 رأي ضد  

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

38 
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

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

18%

 

12%

 

70%

في الجلسات العامة

15%

 

18%

 

68%

في اللجان القارة

33%

 

6%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

66%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

11

مرفوضة

23

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هاجر بالشيخ أحمد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

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

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

9119

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

9 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

57 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

إستقالل إدارة التراتيب البلدية خلق مشاكل في تنفيذ قرارات الهدم لنا عديد المشاكل

في الرقابة الصحية للمحالت التجارية هناك تجاهل تام لمطالب المواطنين من التراتيب

البلدية

استمرار ظاهرة البناء الفوضوي خاصة بمنطقة المرسى التي تشهد بناء بناية على

مساحة خضراء وتعيق حركة السير

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

9%

 

10%

 

82%

في الجلسات العامة

2%

 

7%

 
92%

في اللجان القارة

45%

 

9%

 

45%

في اللجان الخاصة

100

79%

المشاركة في التصويت

5

مقبولة

18

مرفوضة

34

مسحوبة


	حافظ الزواري
	رياض جعيدان
	ريم محجوب
	علي بنور
	كريم الهلالي
	ليليا يونس كسيبي
	محمد أنور العذار
	محمد غنام
	نزهة بياوي
	هاجر بالشيخ أحمد

