
الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 اسماء بو الهناء

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 02 مارس 2015
إلى اآلن

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

21821

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

20%

 

75%

في الجلسات العامة

3%

 

73%

 

23%

في اللجان القارة

75%

 

12%

 

12%

في اللجان الخاصة

100

42%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

2

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبير عبدلي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقررة مساعدة ثانية من 01 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

27399

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

18%

 

78%

في الجلسات العامة

15%

 

46%

 

38%

في اللجان القارة

0%

 

14%

 

85%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- خطورة األضرار الحاصلة بأراضي سيدي بو زيد

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أيمن علوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4591

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

1%

 
93%

في الجلسات العامة

64%

 

7%

 

28%

في اللجان القارة

52%

 

0%

 

47%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

6 
إمضاء على مبادرات تشريعية

138 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- استنكار السكوت عن مقتل نجيب القاسمي من اإلرهابيين في جبل سمامة بالقصرين

ض المدنيين هناك إلى السرقة واالعتداء على أمالكهم
ّ
وتعر

- الوضعية الصعبة التي يمر بها شباب والية القصرين وخيبة أملهم إثر عدم إيفاء

الحكومة بوعودها وغياب دعم المشاريع الصغرى

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

60

مقبولة

33

مرفوضة

43

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 احمد عماري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2016 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

من 01 أفريل 2015 إلى 20 مارس 2016
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

20%

 

78%

في الجلسات العامة

0%

 

26%

 

73%

في اللجان القارة

58%

 

25%

 

16%
في اللجان الخاصة

100

64%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- مداهمة منازل العائالت في بن قردان دون احترام حرمة النساء واألطفال

ب االنفالت األمني
ّ
ل الحكومة لحّل األزمة االجتماعية ببن قردان وتجن

ّ
- ضرورة تدخ

بالجهة

- تحّية شكر لشباب بن قردان لحترامهم النظام العام خالل اإلضرابات

- االحتجاج ضّد التقسيم الترابي األخير الذي ال يأخذ بعين االعتبار القرب بين مناطق والية

مدنين

- نقص في الرحالت المنظمة و خدمات سيئة جدا و استقبال ردئ للسياح في مطار

جربة جرجيس الدولي رغم أهمية المنطقة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عمار عمروسيه

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 04 ماي 2015
إلى اآلن

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5664

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

1%

 
91%

في الجلسات العامة

48%

 

9%

 

41%

في اللجان القارة

28%

 

42%

 

28%

في اللجان الخاصة

100

45%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

3 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

14 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

52 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

24

مرفوضة

24

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أروى بن عباس

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 04 ماي 2015
إلى اآلن

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

42250

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

11%

 

5%

 

83%

في الجلسات العامة

23%

 

7%

 

68%

في اللجان القارة

18%

 

0%

 

81%

في اللجان الخاصة

100

63%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد الناصر شويخ

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

60295

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

32%

 

3%

 

63%

في الجلسات العامة

58%

 

4%

 

36%

في اللجان القارة

72%

 

0%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

21%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد القادر بنضيف الله

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5917

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

22%

 

3%

 

73%

في الجلسات العامة

72%

 

9%

 

18%
في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

17%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 علي بن سالم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى
29 فيفري 2016

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

اللجان القارة

من 05 ماي 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 02 مارس 2015 إلى 23 فيفري 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 01 مارس 2016 إلى 05 ماي 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

7%

 
92%

في الجلسات العامة

50%

 

14%

 

35%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

53%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 علي باالخوة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8055

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

11%

 

6%

 

82%

في الجلسات العامة

57%

 

14%

 

28%

في اللجان القارة

15%

 

53%

 

30%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد المؤمن بلعانس

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 01 مارس 2016
إلى اآلن

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

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5073

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

6%

 

86%

في الجلسات العامة

15%

 

5%

 

78%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

24 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

65 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- طرد عديد العملة في قطاع النسيج بالمنستير دون انتفاعهم بالتعويض

- غضب األهالي والعمال بجهة القلعة الصغيرة بسبب التلوث الناجم عن مصنع اآلجر

بالجهة

- احتجاج العاملين في مكنين نتيجة عدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية في إطار

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

األداء الرقابي

3
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

53

مقبولة

8

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 علي بنور

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 02 مارس 2015
إلى اآلن

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6292

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

5%

 
92%

في الجلسات العامة

25%

 

10%

 

64%

في اللجان القارة

66%

 

16%

 

16%
في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

6 
إمضاء على مبادرات تشريعية

59 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ق التونسي الطاهر المناعي الذي بلغ قّمة جبل "إيفريست"
ّ
- تحّية لمتسل

- هناك عديد األطفال من ضحايا العنف. من جهته طالب المجتمع المدني بإحداث

رقم أخضر مفتوح للتبليغ عن جرائم العنف واالغتصاب ضّد األطفال ولكن دون استجابة

من الحكومة. كما أّن أعوان التلفزة الوطنية يعملون في ظروف غير مالئمة ويجب

تحسين نوعية اإلضاءة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

23

مرفوضة

30

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد الرؤوف الشابي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

1729

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

5%

 
91%

في الجلسات العامة

47%

 

6%

 

46%

في اللجان القارة

63%

 

10%

 

26%

في اللجان الخاصة

100

40%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- عدم تفعيل اإلجراءات الخاّصة بوالية توزر والتي تخّص القطاع السياحي والتشغيل

والدعوة إلى عقد مجلس وزاري بالجهة عاجال

- غياب إجراءات ناجعة لدفع التنمية ورفع التفاوت بين الجهات وضرورة عقد مجلس

وزاري عاجل بتوزر

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

3

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد الرزاق شريط

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 10 جويلية 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة اإلنتخابية

القائمة المستقلة لمجد الجريد

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5111

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

11%

 

83%

في الجلسات العامة

21%

 

2%

 

75%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

42%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

2

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عدنان حاجي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 04 ماي 2015
إلى اآلن

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

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

القائمة المستقلة رد اإلعتبار

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5236

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

12%

 

81%

في الجلسات العامة

14%

 

3%

 

82%

في اللجان القارة

37%

 

0%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

21%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

4

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبادة الكافي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

رئيس اللجنة من 02 مارس 2015 إلى 29
فيفري 2016

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

34885

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

17%

 

5%

 

77%

في الجلسات العامة

10%

 

3%

 

86%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

46%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

4 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

3

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أحمد الخصخوصي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

حركة الديمقراطيين اإلجتماعيين

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2774

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

2%

 
92%

في الجلسات العامة

42%

 

15%

 

42%

في اللجان القارة

18%

 

18%

 

63%

في اللجان الخاصة

100

16%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

و بسيدي بوزيد لتوفير مركز صّحة أساسية ومستوصف
ّ
- مطالبة أهالي منطقة فري

ببير بدرا

- عدم تطبيق قرار وزير الفالحة حول تجميع الحليب و تجميده. التأخر بسنة في تنفيذ

مشروع مركزية الحليب بسيدي بوزيد

- ضرورة تسوية وضعية األساتذة النواب و انتدابهم في مؤسسات التعليم األساسي و

الثانوي على ضوء قرار وزير التربية حول تحيين قاعدة بيانات الوزارة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

1

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد العزيز القطي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 10 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

من 27 فيفري 2015 إلى 30 أفريل 2015
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

13%

 

7%

 

78%

في الجلسات العامة

15%

 

0%

 

84%

في اللجان القارة

45%

 

0%

 

54%

في اللجان الخاصة

100

33%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 علي العريض

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى 01 أفريل 2015
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

53343

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

8%

 
89%

ال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

37%

 

0%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

66%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 العجمي الوريمي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

50820

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

6%

 
92%

في الجلسات العامة

10%

 

7%

 

82%

في اللجان القارة

30%

 

7%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

64%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد الرؤوف الماي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 05 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

العالم العربي وبقية دول العالم

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4451

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

15%

 

82%

في الجلسات العامة

25%

 

12%

 

61%

في اللجان القارة

5%

 

0%

 
94%

في اللجان الخاصة

100

60%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

31 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

25

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أحمد مشرڤي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

19829

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

10%

 

35%

 

54%

في الجلسات العامة

3%

 

69%

 

26%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

29%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

ي
ّ

 عبداللطيف المك

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12672

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

16%

 

83%

في الجلسات العامة

3%

 

26%

 

69%

في اللجان القارة

45%

 

0%

 

54%

في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

عِدم في
ُ
- تعقيب على تصريح نائبة عن نداء تونس بخصوص محرز بوداقة الذي أ

1987 بسبب انتمائه لحركة لها توجه إسالمي وتذكير بتفاصيل محاكمته غير العادلة

األداء الرقابي

4
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد الفتاح مورو

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

النائب األّول لرئيس المجلس

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

42250

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

24%

 

73%

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

100

58%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عبد الرؤوف الشريف

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4845

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

2%

 
94%

في الجلسات العامة

50%

 

0%

 

50%

في اللجان القارة

0%

 

20%

 

80%

في اللجان الخاصة

100

63%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

5 
إمضاء على مبادرات تشريعية

37 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

4

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أحمد السعيدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حزب المبادرة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8626

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

10%

 

10%

 

79%

في الجلسات العامة

0%

 

33%

 

66%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

33%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

19 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

3

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أحمد الصديق

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

من 14 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5321

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

12%

 

79%

في الجلسات العامة

25%

 

31%

 

42%

في اللجان القارة

36%

 

45%

 

18%
في اللجان الخاصة

100

33%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

13 رأي مساند  

6 رأي مضاد  

17 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

72 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- التنديد بعدم االلتزام بتفعيل االنتدابات لعدد من العملة في شركة الكهرباء والغاز

المتعاقد معهم بمنظومة المناولة

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

33

مرفوضة

37

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أمل سويد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 25 فيفري 2016 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

10%

 

88%

في الجلسات العامة

24%

 

18%

 

58%

في اللجان القارة

37%

 

12%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- التنديد بالهجومات ضّد فلسطين وضرورة إحداث لجنة برلمانية لمساندة فلسطين

- تدهور وضعية الصيادين بسبب مشاكل بيئية

- دعوة كل من وزير الصحة و وزير الفالحة و الصيد البحري الى التدخل اليجاد حل

لمنطقة غنوش التي تعيش حالة كارثية

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عامر العريض

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015 إلى
اآلن

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

12%

 

79%

في الجلسات العامة

0%

 

7%

 
92%

في اللجان القارة

33%

 

26%

 

40%

في اللجان الخاصة

100

29%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 بدر الدين عبدالكافي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

57994

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

97%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

3 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 بشرى بلحاج حميدة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

رئيسة اللجنة من 02 مارس 2015 إلى 01
مارس 2016

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

10%

 

88%

في الجلسات العامة

3%

 

25%

 

71%

في اللجان القارة

28%

 

7%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

70%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

3

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 البشير بن عمر

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

14334

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

18%

 

27%

 

53%

في الجلسات العامة

51%

 

33%

 

14%
في اللجان القارة

42%

 

57%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

14%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 بلقاسم دخيلي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 07 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

من 01 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 10 جوان 2016 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

من 01 مارس 2016 إلى 01 أفريل 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

34484

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

36%

 

3%

 

59%

في الجلسات العامة

82%

 

5%

 

12%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

34%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 البشير اللزام

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

43437

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

1%

 
94%

في الجلسات العامة

0%

 

10%

 
89%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

92%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة 0 



المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ر على حاّسة السمع واستنكار تصريحات أحد
ّ
- االدعاءات الواهية بأن ارتداء الحجاب يؤث

المسؤولين بخصوص الحجاب

- تدهور وضعية المدارس االبتدائية والوضعية االجتماعية في بعض المناطق مثل

جومين

- ارتفاع حاالت انتحار األطفال في المناطق المهّمشة ببنزرت

- عدم تطبيق قانون التعويض لفائدة قوات األمن وعائالت ضحايا حوادث اإلرهاب

- انقطاع الماء و نقص كميات المياه المتوفرة في بعض المناطق المهمشة كمعتمدية

غزالة في والية بنزرت. ايالء أهمية الى المشاريع المخصصة لهذه الجهة و تنفيذها لحل

مشاكلها

- الوضعية الكارثية للمناطق المهمشة في بنزرت و شكر الحكومة على اتمام بناء

مدرسة

- وجوبية تدخل الحكومة لحماية الغابات في والية بنزرت نظرا ألهميتهم في حماية

الطبيعة

- ضرورة حماية المواقع األثرية بعد اكتشاف مقبرة في الموقع األثري بأوتيك

- ضرورة تعيين معتمد لمنطقة جومين

- مشاكل المياه الصالحة للشرب في بعض المدارس بجهة بنزرت والتوجه بالشكر إلى

والي الجهة على متابعته لمشاريع التزّود بالموارد المائية

- التعرض إلى عدم التعويض للفالحين

- إحراز جهة بنزرت على بطولة المالكمة

- االنتهاء من مرحلة دراسة مشروع قنطرة بنزرت

- العمل على إيصال الماء الصالح للشراب بالمدارس االبتدائية وتوفير وسيلة نقل

للتالميذ

- تهنئة المتسابقين في األلعاب األولمبية الموازية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

2
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 بسمة الجبالي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 إلى اآلن
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء

األصوات

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

17%

 

75%

في الجلسات العامة

0%

 

38%

 

61%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

47%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 البشير الخليفي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 إلى اآلن
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء

األصوات

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

22770

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

24%

 

72%

في الجلسات العامة

12%

 

21%

 

65%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

47%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 شاكر عيادي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2016 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

34484

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

7%

 

86%

في الجلسات العامة

31%

 

1%

 

66%

في اللجان القارة

75%

 

25%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 شكيب باني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

2%

 96%

في الجلسات العامة

9%

 

10%

 

79%

في اللجان القارة

33%

 

13%

 

53%

في اللجان الخاصة

100

79%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

38 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

15

مقبولة

0

مرفوضة

23

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 شهيدة فرج

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 01 أفريل 2015
إلى اآلن

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

37815

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

7%

 
91%

في الجلسات العامة

10%

 

10%

 

78%

في اللجان القارة

21%

 

5%

 

73%

في اللجان الخاصة

100

79%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

28 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

13

مقبولة

3

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 شفيق العيادي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6413

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

3%

 
89%

في الجلسات العامة

5%

 

13%

 

81%

في اللجان القارة

0%

 

11%

 

88%

في اللجان الخاصة

100

57%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

21 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

115 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- غياب التنمية وبرامج تنموية في صفاقس وعديد المشاكل اليومية تهم النقل

 عن النشاط الصناعي
ّ
والتلّوث المنجر

- تثمين االحتجاجات السلمية للعملة بصفاقس نظرا لتدهور المقدرة الشرائية وسوء

ين على قرار عزل إمام جامع سيدي
ّ
ظروف العمل واستنكار احتجاج بعض المصل

طه في تسفير الشباب إلى سوريا
ّ
اللخمي الذي ثبت تور

- التلّوث بصفاقس ومساهمته في تنفيرالمستثمرين ومشاريع التنمية

- ضرورة تنظيم تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية" من طرف مواطني الجهة، و

الدعوة الى التسريع في تنفيذ مشروع "تابارورا"

- االحتقان في اعتصام في شركة "بتروفاك" في قرقنة

- تعمق األزمة في قرقنة و عدم التواصل مع الوزير المكلف بالعالقة مع مجلس نواب

الشعب

- مسؤولية وزيرة الثقافة حول عدم اختيار صفاقس لتنظيم األلعاب المتوسطية

- غياب مقاربة استراتيجية لمشاريع التنمية بجهة صفاقس

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

59

مقبولة

23

مرفوضة

31

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 دليلة الببة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 02 مارس
2015 إلى اآلن

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

8134

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

27%

 

67%

في الجلسات العامة

2%

 

13%

 

84%

في اللجان القارة

26%

 

21%

 

52%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

27 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ق بإحداث مجلس
ّ
- تبشير التونسيين بالخارج بتقّدم النظر في مشروع القانون المتعل

أعلى لهم

ف هناك ومشكل غلق مكاتب الصرف
ّ

- انقطاع العمل بمكار النفيضة وطرد 200 موظ

بمطار المنستير

- االعتداء اللفظي على بعض طلبة كلية اللغات الحية في مكنين

- توجيه تحية شكر إلى وزير النقل إثر مرور الرحلة بين تونس وجنوة بسالم

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

15

مقبولة

0

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 درة يعقوبي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة اللجنة من 01 مارس 2016 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4084

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

16%

 

77%

في الجلسات العامة

7%

 

10%

 

82%

في اللجان القارة

37%

 

37%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

50%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 آمنة بن حميد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيسة اللجنة من 14 أفريل 2015 إلى
اآلن

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

43437

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

12%

 

83%

في الجلسات العامة

10%

 

14%

 

75%

في اللجان القارة

6%

 

6%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- انقطاع بعض التالميذ عن الدراسة بسبب تدهور وضعية المبيتات بأوتيك وضرورة

انتداب القيمين في بنزرت لسّد النقص فيها

- نقل الفحم الحجري دون احترام معايير السالمة و تأثير هذا الفعل على بحيرة بنزرت

على مستوى التلوث و البنية التحتية

- مشاكل واضطرابات في العودة المدرسية بمنزل بورقيبة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الناصر الشنوفي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 02 مارس 2015
إلى اآلن

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة اإلنتخابية

حزب المبادرة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

1609

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

0%

 
92%

في الجلسات العامة

35%

 

7%

 

57%

في اللجان القارة

57%

 

42%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

35%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

27 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

10

مقبولة

8

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فتحي العيادي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

49609

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

11%

 

84%

في الجلسات العامة

31%

 

10%

 

57%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

61%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فوزية بن فضة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

النائب الثاني لرئيس المجلس

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9460

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

3%

 96%

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

100

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فتحي شامخي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4007

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

30%

 

65%

في الجلسات العامة

30%

 

24%

 

45%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

24%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

18 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

78 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

4
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

34

مرفوضة

38

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فيصل خليفة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

0%

 
94%

في الجلسات العامة

12%

 

0%

 

88%

في اللجان القارة

0%

 

15%

 

84%

في اللجان الخاصة

100

75%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فريدة عبيدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

مقررة اللجنة من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

39300

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

1%

 98%

في الجلسات العامة

0%

 

10%

 
89%

في اللجان القارة

15%

 

23%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

87%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

28 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

مين النائبين وتأثير على مواصلة التالميذ لدراستهم بأغلب المدارس
ّ
- عدم انتداب المعل

في القيروان

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

10

مقبولة

1

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فاطمة المسدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

0%

 
93%

في الجلسات العامة

32%

 

0%

 

67%

في اللجان القارة

62%

 

12%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- التنديد باحتجا ز فنانة تشكيلية إثر االحتجاجات الرامية إلى غلق مصنع السياب

بصفاقس

- انقطاع الماء بمنطقة سيدي عبد الكافي نظرا لوجود مشكل تنسيق بين شركة

توزيع واستغالل المياه ووزارة الفالحة

- عدم وضوح منهجية عمل وزارة التعليم العالي في انتداب المساعدين الجامعيين

واحتمال وجود شبهة فساد صلب الوزارة

- ضرورة تفعيل التنمية الجهوية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فاتن الوسالتي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

الحزب الجمهوري

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

4153

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

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

100

72%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 فيصل تبيني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة االجتماعية الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

حزب صوت الفالحين

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2273

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

22%

 

75%

في الجلسات العامة

36%

 

9%

 

53%

في اللجان القارة

0%

 

84%

 

15%
في اللجان الخاصة

100

20%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

6 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

24 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

60 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- غياب حلول ناجعة لمساعدة الفالحين الصغار وتواصل مشكل انقطاع المياه بجندوبة

- ضرورة توفير الوسائل المالية واللوجستية لمؤسسة األمنية الجتناب ارتشاء أعوان األمن

ض إلى الحرق بحرمانه من العالج نظرا لعدم خالصه لمصاريف
ّ
- تهديد مواطن تعر

العالج

- شكر رئيس الحكومة على بناء مركز العالج من السرطان في والية جندوبة

- القلق من ال مباالة الحكومة بالمجال الفالحي

- ضرورة ايجاد حل لفائض منتوج الحليب الذي يتلف من قبل الفالحين

- والي جندوبة ال يقوم بعمله وال يتواصل مع المواطنين وال يهتّم بمشاغل الجهة. فقط

قيل هذا الوالي عندما سيغادر
ُ
يلتقط صور "سيلفي". أطلب من رئيس الحكومة أن ي

وظيفته

- تهنئة أهالي والية جندوبة إثر المصادقة على مشروع قانون إلحداث مركز للعالج من

السرطان والتوجه بالشكر إلى الوزير لمكلف بالعالقة مع مجلس النواب على الجهود

المبذولة للتسريع في النظر في هذا القانون

- النقص في الماء الصالح للشراب في مناطق عديدة بجندوبة وأثر ذلك على نشاط

الفالحين

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

6
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

10

مقبولة

27

مرفوضة

23

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 غازي الشواشي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

التيار الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7226

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

15%

 

5%

 

79%

في الجلسات العامة

34%

 

25%

 

40%

في اللجان القارة

63%

 

5%

 

31%

في اللجان الخاصة

100

56%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

46 رأي مساند  

6 رأي مضاد  

10 
عدد المداخالت في النقاش

العام

6 
إمضاء على مبادرات تشريعية

175 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

6
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

35

مقبولة

77

مرفوضة

63

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 حسن العمري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

11%

 

87%

في الجلسات العامة

10%

 

25%

 

63%

في اللجان القارة

0%

 

7%

 
92%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هاجر بن الشيخ أحمد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

9119

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

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

100

90%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الهادي بن ابراهم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 27 فيفري 2015
إلى اآلن

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

24865

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

1%

 

1%

 97%

في اللجان القارة

7%

 

7%

 

84%

في اللجان الخاصة

100

96%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

39 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

16

مقبولة

2

مرفوضة

21

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هيكل بلقاسم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 إلى اآلن
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء

األصوات

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3215

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

12%

 

5%

 

82%

في الجلسات العامة

21%

 

9%

 

68%

في اللجان القارة

36%

 

9%

 

54%

في اللجان الخاصة

100

36%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

24 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

103 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- غياب التشغيل ورفض تشغيل أحد زوجات الشهداء بدون أي سبب وجيه

- حرمان تالميذ التعليم الثانوي من مواصلة دراستهم نظرا لعدم تسوية وضعية

األساتذة النّواب

ن عائالت تونسية في إيطاليا من الرجوع إلى التراب التونسي وضرورة
ّ

- عدم تمك

ل وزير الشؤون الخارجية
ّ

تدخ

- عدم حماية الجالية التونسية بالخارج

- عدم تفعيل اإلجراءات الخاّصة بتسوية وضعيات عمال الحضائر واألساتذة النّواب

- االحتجاجات الشديدة من قبل النساء الالتي تّم طردهّن من معمل النسيج بالمهدية

ل وزير الشؤون االجتماعية
ّ

والدعوة إلى تدخ

- المطالبة بالتدخل بصفة مستعجلة لتعويض عائالت شهداء األمن و الجيش و الدعوة

الى تغيير النظام القانوني الخاص بهم

- انعدام التنمية الجهوية في المهدية و تهميش القطاع الفالحي

- أهمية أسبوع الجهات لتسليط الضوء على المشاكل المحلية للمنتخبين ورصد

غضب أهالي والية المهدية بسبب غياب حلول عاجلة

- غياب التغطية االجتماعية للمدرسين المتقاعدين بوالية المهدية

- تلّوث منطقتا رجيش والمهدية الُمحاطتان بالفضالت والروائح الكريهة المنبعثة من

محطات تصفية المياه ومنع حسين الزبيدي البالغ من العمر 30 سنة من العالج بمختلف

ضه لحادث في ليبيا
ّ
المستشفيات بعد تعر

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

54

مقبولة

22

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 حسام بونني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

ف بالتصرف العام
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

31%

 

64%

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

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هاجر بوزمي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 07 جانفي 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 04 ماي 2015 إلى 04 جانفي 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

2%

 97%

في الجلسات العامة

0%

 

15%

 

84%

في اللجان القارة

12%

 

0%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

89%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- تدهور وصعية المدارس وشتم أحد المواطنات في مرفق عمومي باعتبارها أصيلة

الجنوب

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 حاتم الفرجاني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

ألمانيا

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3013

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

12%

 

84%

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

100

59%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هالة الحامي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

61420

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

36%

 

60%

في الجلسات العامة

5%

 

36%

 

57%

في اللجان القارة

7%

 

38%

 

53%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

16 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- اقتراح انتداب عمال الحضائر

ة المرأة في فترة الترويكا في إطار االحتفال باليوم
ّ
- استنكار أقوال نائبة حول حري

العالمي للمرأة

- تحية قوات األمن و الجيش و الدعوة الى مساندة عائالتهم

- وجوب التثبت من المعلومات المنتشرة عبر وسائل االعالم قبل اعادة نشرها

- الظروف الهشة التي تعاني منها مراكز الفتاة الريفية بسبب عدم تسوية وضعية

العاملين فيها

- عدم إيالء حقول الخليدية بمرناق االهتمام الكافي رغم أهميتها في إنتاج الغالل

- قدرة شركة الخطوط الجوية التونسية على تمويل الخط المباشر تونس_مونتريال

وضرورة تتبع البرلمان إلستراتيجية اإلصالح الهيكلي التي تقوم بها الشركة

- ضرورة إعادة تهيئة مركز المعاقين ذهنيا الذي يعاني وضعا صعبا

- الدعوة إلى ضرورة إيجاد حلول للتقليص من نسب الطالق

- عدم استعمال عدم أماكن في المجلس من طرف النواب رغم أهمية االمكانيات التي

رصدت النشائها

ر الماء والكهرباء في مناطق سكنية خارج أمثلة التهيئة العمرانية
ّ

- عدم توف

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الحسين جزيري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

ف بالعالقات الخارجية
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

11533

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

12%

 

87%

في الجلسات العامة

0%

 

13%

 

86%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

59%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الحبيب خضر

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالعالقات مع السلطة
القضائية والهيئات الدستورية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

2%

 96%

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

100

82%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

12 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

36 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

27

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هاجر العروسي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة ثانية من 05 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

2%

 
89%

في الجلسات العامة

12%

 

12%

 

74%

في اللجان القارة

33%

 

11%

 

55%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

40 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- توضيح دور الهيئة المشرفة على تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية" بعد

تصريحات السيد محمد بوغالب على قناة الحوار التونسي

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

3

مرفوضة

29

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 حسونه ناصفي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف باإلعالم واالتصال

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

19821

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

5%

 

0%

 
94%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

79%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

5 رأي مساند  

15 رأي مضاد  

15 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

35 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

12

مقبولة

5

مرفوضة

18

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هالة عمران

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

7%

 
89%

في الجلسات العامة

35%

 

7%

 

57%

في اللجان القارة

50%

 

6%

 

43%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

24 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- الوضعية المزرية لمتحف الحبيب بورقيبة بصقانس على ضوء زيارة وزيرة الثقافة

- ما قاله السيد راشد الخياري على قناة الحوار التونسي يبين أن الدولة التونسية

ليست دولة مستقلة

- عدم تعيين معتمد لمعتمدية بنبلة والية المنستير لمدة 4 أشهر متتالية

- تبييض أحداث سوسة والمنستير خالل الثمانينات من طرف حركة النهضة على

هامش تكريم أحد أعضائها واعتباره شهيدا

- النداء بضرورة حل حزب التحرير الذي ال يعترف بالدولة المدنية وعدم االكتفاء بمنعه

من عقد مؤتمره

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

12

مقبولة

1

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هدى سليم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

مقررة مساعدة أولى من 04 ماي 2015
إلى 04 مارس 2016

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

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

6

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

17%

 

78%

في الجلسات العامة

25%

 

0%

 

75%

في اللجان القارة

36%

 

18%

 

45%

في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الهادي صولة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015 إلى
اآلن

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

39300

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

3%

 96%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

14%

 

28%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

74%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

46 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- طلب تدخل وزير الفالحة على خلفّية انقطاع المياه في المناطق السقوية

ل المسافرين بين
ّ

- اعتصام أعوان الشركة التونسية لإلطارات المطاطية وتعطيل حركة تنق

القيروان وسوسة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

19

مقبولة

2

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 هدى تقية

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة اللجنة من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

38009

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

1%

 
94%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

0%

 

12%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

77%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

39 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

3

مرفوضة

28

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الحسين اليحياوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 27 فيفري 2015
إلى اآلن

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

22770

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

3%

 
93%

في الجلسات العامة

17%

 

2%

 

80%

في اللجان القارة

28%

 

14%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- الوضعية المزرية في غمراسن و تعطيل تنفيذ المشاريع منذ 2010

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 حافظ الزواري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 إلى اآلن
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء

األصوات

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12360

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

37%

 

1%

 

60%

في الجلسات العامة

61%

 

10%

 

27%

في اللجان القارة

92%
 

7%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

16%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

33 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

11

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 حياة عمري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى
اآلن

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

18990

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

2%

 
94%

في الجلسات العامة

10%

 

3%

 

85%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

90%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- الوضع المزري في منطقة عين مادور بسيدي بوزيد

- ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفائدة الفالحين المتضررين من العاصفة التي اجتاحت

سيدي بو زيد

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ابتهاج بن هالل

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 04 ماي 2015
إلى اآلن

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

6%

 
89%

في الجلسات العامة

0%

 

34%

 

65%

في اللجان القارة

14%

 

28%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

19 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 اسماعيل بن محمود

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

7%

 

87%

في الجلسات العامة

25%

 

7%

 

67%

في اللجان القارة

28%

 

28%

 

42%

في اللجان الخاصة

100

44%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

22 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- التوجه بالشكر إلى اإلطار التربوي بصفاقس إثر مرور امتحان الباكالوريا في ظروف

جيدة

- نجاح افتتاح تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية"

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

18

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 إيمان بن محمد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 02 مارس
2015 إلى اآلن

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

إيطاليا

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2975

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

10%

 

87%

في الجلسات العامة

10%

 

32%

 

57%

في اللجان القارة

9%

 

36%

 

54%

في اللجان الخاصة

100

80%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

2

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ابراهيم بن سعيد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة اإلنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8953

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

0%

 
91%

في الجلسات العامة

2%

 

9%

 

87%

في اللجان القارة

0%

 

25%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

59%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

56 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- عدم جدوى اللقاء بين وزير الفالحة ووالي قّبلي ووالي توزر لغياب تفعيل القرارات

ق بإنتاج التمور
ّ
ذة فيما يتعل

ّ
المتخ

- الوضعية المزرية في قرية كروانة القريبة من مركز قبلي و الغياب التام للدولة

- تأثير العاصفة على االنتاج الفالحي في قبلي و غياب اجراءات ناجعة لتعويض

الفالحين

- عدم تنفيذ قرار وزير الطاقة حول تأسيس شركة بيئية لتوظيف 500 عامل و ذلك

بسبب تقسيم وزارة الطاقة و الصناعة الى وزارتين

- مطالبة سلطة االشراف بتوفير االمكانيات الالزمة للجمعيات الرياضية في قبلي

- التذكير بوعد رئيس الحكومة حول تأسيس ديوان خاص بتجميع التمور

- سوء حالة المدارس بالفّوار ودعوة الحكومة إلى االستجابة إلى جمعية واحات جمنة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

34

مرفوضة

18

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 إياد الدهماني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 15 سبتمبر 2016
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015 إلى
15 سبتمبر 2016

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

الحزب الجمهوري

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4153

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

2%

 
94%

في الجلسات العامة

5%

 

1%

 
93%

في اللجان القارة

69%

 

30%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

53%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

5 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

5 
إمضاء على مبادرات تشريعية

49 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

23

مقبولة

7

مرفوضة

19

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عماد الدائمي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6305

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

18%

 

11%

 

69%

في الجلسات العامة

17%

 

14%

 

67%

في اللجان القارة

50%

 

0%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

8 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

53 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- محاوالت األحزاب األغلبية اإلطاحة بحكومة الحبيب الصيد

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

7
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

32

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ابتسام جبابلي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

60295

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

6%

 

86%

في الجلسات العامة

0%

 

19%

 

80%

في اللجان القارة

37%

 

0%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

26 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- عدم حّل النيابات الخصوصية التي ال تقّدم الخدمات وتفاقم األزمة البيئية واالجتماعية

بمعتمدية الحرايرية

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

2

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عماد الخميري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 02 مارس 2015
إلى اآلن

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

33064

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

5%

 

88%

في الجلسات العامة

7%

 

14%

 

78%

في اللجان القارة

12%

 

12%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

64%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عصام الماطوسي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 07 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

30457

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

1%

 
93%

في الجلسات العامة

48%

 

13%

 

37%

في اللجان القارة

70%

 

0%

 

29%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 إكرام موالهي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيس اللجنة من 07 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

28362

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

10%

 

8%

 

81%

في الجلسات العامة

17%

 

21%

 

60%

في اللجان القارة

35%

 

28%

 

35%

في اللجان الخاصة

100

45%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- تعدد مشكاكل القصرين وتدهور الوضع االجتماعي ودعوة الحكومة إلى تطبيق

مبدأ التمييز اإليجابي

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ابراهيم ناصف

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 05 ماي 2015 إلى
اآلن

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

1%

 98%

في الجلسات العامة

5%

 

5%

 
89%

في اللجان القارة

7%

 

7%

 

84%

في اللجان الخاصة

100

87%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

17 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

4

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 عماد أوالد جبريل

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

مقرر مساعد أول من 04 ماي 2015 إلى
04 مارس 2016

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

50448

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

1%

 
92%

في الجلسات العامة

40%

 

11%

 

48%

في اللجان القارة

31%

 

12%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

28%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- مطالبة الشباب بالتشغيل ومدى نجاعة برنامج فرصتي المحدث من قبل وزارة

التشغيل في ظّل غياب تشجيع باعثي المشاريع الصغرى

ق بالمسامن بالسواسي نظرا النعدام صدور أمر االنتزاع من أجل
ّ
- المشكل العقاري المتعل

المصلحة العمومية

- التهميش المنهجي لوالية المهدية وحرمانها من عديد المشاريع التنموية رغم أنها

تعتبر من المناطق ذات األولوية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 جيهان عويشي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة ثانية من 01 مارس 2016
إلى اآلن

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 01 مارس
2016 إلى اآلن

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

34484

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

10%

 
89%

في الجلسات العامة

19%

 

12%

 

67%

في اللجان القارة

0%

 100% 

0%
في اللجان الخاصة

100

59%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 جميلة دبش

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة اللجنة من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

42459

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

17%

 

82%

في الجلسات العامة

15%

 

21%

 

63%

في اللجان القارة

0%

 

30%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

2

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الجيالني الهمامي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6562

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

17%

 

78%

في الجلسات العامة

3%

 

69%

 

26%

في اللجان القارة

23%

 

46%

 

30%

في اللجان الخاصة

100

23%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

10 
عدد المداخالت في النقاش

العام

5 
إمضاء على مبادرات تشريعية

63 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

35

مرفوضة

24

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 جميلة الجويني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 27 فيفري
2015 إلى اآلن

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

22770

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

2%

 
92%

في الجلسات العامة

14%

 

3%

 

82%

في اللجان القارة

25%

 

25%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

63%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- دعم االتحاد الوطني بتطاوين وغياب التنمية والدعم الستكمال المشاريع المبرمجة

للجهة

- غياب تاّم لطب االختصاص بالمستشفى الجهوي بتطاوين وتكاثر حاالت الموت

ألخطاء طّبية واإلهمال

- الشباب مهمش في تطاوين بسبب غياب فضاءات الترفيه و نسبة البطالة المرتفعة،

دار شباب وحيدة ال زالت في طور البناء

- تعطيل في تنفيذ عقود نفطية بتطاوين وعدم تطبيق بنود االتفاقية من قبل الشركة

المتعاقدة مع الدولة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 خولة بن عائشة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

15406

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

16%

 

79%

في الجلسات العامة

7%

 

28%

 

64%

في اللجان القارة

5%

 

0%

 
94%

في اللجان الخاصة

100

59%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الخنساء بن حراث

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

من 04 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

مقررة مساعدة ثانية من 02 مارس 2015
إلى 29 فيفري 2016

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

34885

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

5%

 
92%

في الجلسات العامة

22%

 

24%

 

53%

في اللجان القارة

33%

 

0%

 

66%

في اللجان الخاصة

100

51%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

23 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

1

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 كلثوم بدرالدين

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

رئيسة اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

57994

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

7%

 
89%

في الجلسات العامة

0%

 

2%

 97%

في اللجان القارة

0%

 

15%

 

84%

في اللجان الخاصة

100

72%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

4 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

30 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

17

مقبولة

1

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 خالد شوكات

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف باإلعالم واالتصال

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

15406

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

7%

 
92%

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

100

66%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 كمال ذوادي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12987

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

55%

 

29%

 

15%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

100

6%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 كمال هراغي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3069

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

8%

 

87%

في الجلسات العامة

21%

 

7%

 

71%

في اللجان القارة

7%

 

23%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 كريم الهاللي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6266

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

1%

 97%

في الجلسات العامة

17%

 

3%

 

78%

في اللجان القارة

0%

 

15%

 

84%

في اللجان الخاصة

100

72%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

7 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

15 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

129 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

57

مقبولة

32

مرفوضة

40

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 خميس قسيلة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

60247

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

10%

 

1%

 

88%

في الجلسات العامة

0%

 
91%

 

8%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 كريمة التقاز

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

11533

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

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

100

89%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ليلى أوالد علي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

60295

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

11%

 

81%

في الجلسات العامة

7%

 

3%

 
89%

في اللجان القارة

25%

 

31%

 

43%

في اللجان الخاصة

100

50%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لطفي علي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 26 أفريل 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

حزب المبادرة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4623

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

12%

 

78%

في الجلسات العامة

94%
 

5%

 

0%
في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

23%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

12

مقبولة

2

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لخضر بالهوشات

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

11%

 

86%

في الجلسات العامة

17%

 

3%

 

78%

في اللجان القارة

28%

 

57%

 

14%
في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- المطالبة بتحقيق تنمية "حقيقية" في والية مدنين

- نجاح مهرجان مدنين و االنبهار بابداعات التالميذ

- غياب العدل في تصنيف العّدائين للمشاركة في مباريات على المستوى الدولي

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ليلى بوقطف

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

11%

 

81%

في الجلسات العامة

0%

 

42%

 

57%

في اللجان القارة

25%

 

25%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

60%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لمياء الدريدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

التحالف الديمقراطي

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

8767

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

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

100

84%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لمياء الغربي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

من 05 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

17%

 

74%

في الجلسات العامة

25%

 

0%

 

75%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

53%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لطيفة الحباشي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

نائبة رئيس اللجنة من 02 مارس 2015
إلى 30 سبتمبر 2016
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

33064

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

5%

 
89%

في الجلسات العامة

4%

 

17%

 

78%

في اللجان القارة

31%

 

10%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

81%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ليلى الحمروني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة ثانية من 14 أفريل 2015
إلى اآلن

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

1%

 96%

في الجلسات العامة

10%

 

7%

 

82%

في اللجان القارة

12%

 

12%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

20 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

3

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لمياء المليح

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

ف بالعالقات مع المواطن ومع
ّ
مساعد الرئيس المكل

المجتمع المدني

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القارة األمريكية وبقية الدول
األوروبية

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7068

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

24%

 

73%

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

100

42%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

14 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 لطفي النابلي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

10%

 

87%

في الجلسات العامة

27%

 

10%

 

62%

في اللجان القارة

12%

 

0%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

3 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

18 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- الحالة الكارثية للصيادين الناتجة عن غياب االمكانيات للقيام بنشاطاتهم. ضرورة دعم

القوات الحاملة للسالح من أمن و جيش و ديوانة المنتشرة على الحدود

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

13

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ليلى الوسالتي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

نائبة رئيسة اللجنة من 14 أفريل 2015 إلى
01 جانفي 2016

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

مقررة اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

24865

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

25%

 

74%

في الجلسات العامة

0%

 

7%

 
92%

في اللجان القارة

0%

 

44%

 

55%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

10 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

19 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

قة بالصفقات
ّ
- مسؤولية والي المهدية في السكوت عن العديد من التجاوزات المتعل

والبتات العمومية بالبلديات

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

2

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ليليا يونس كسيبي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

7135

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

13%

 

15%

 

70%

في الجلسات العامة

0%

 

30%

 

69%

في اللجان القارة

18%

 

12%

 

68%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

33 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

11

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ليلى الزحاف

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

18216

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

6%

 
92%

في الجلسات العامة

18%

 

6%

 

74%

في اللجان القارة

18%

 

6%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

88%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

44 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

12

مقبولة

5

مرفوضة

27

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد أنور العذار

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6742

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

26%

 

11%

 

62%

في الجلسات العامة

53%

 

7%

 

39%

في اللجان القارة

14%

 

57%

 

28%

في اللجان الخاصة

100

20%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

65 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

25

مرفوضة

36

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد علي البدوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

21944

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

27%

 

68%

في الجلسات العامة

35%

 

17%

 

47%

في اللجان القارة

36%

 

15%

 

47%

في اللجان الخاصة

100

39%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد األمين كحلول

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6269

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

5%

 
93%

في الجلسات العامة

0%

 

3%

 96%

في اللجان القارة

45%

 

9%

 

45%

في اللجان الخاصة

100

66%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 مباركة عوائنية

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

رئيسة اللجنة من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7918

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

31%

 

62%

في الجلسات العامة

5%

 

15%

 

78%

في اللجان القارة

23%

 

38%

 

38%

في اللجان الخاصة

100

20%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

5

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 مصطفى بن أحمد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

من 01 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

0%

 98%

في الجلسات العامة

34%

 

11%

 

53%

في اللجان القارة

50%

 

0%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

14 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

يها بعض المسؤولين والتي طالت عديد الميادين بما
ّ

- مشكلة الجهويات التي يغذ

في ذلك الرياضة

- تفاقم التلّوث وانتشار القمامة في كامل المدن

األداء الرقابي

3
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

4

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 المنذر بلحاج علي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2016 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى 04
مارس 2016

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

38009

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

22%

 

11%

 

65%

في الجلسات العامة

68%

 

27%

 

4%

في اللجان القارة

75%

 

25%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

26%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

1

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محبوبة بن ضيف الله

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

21944

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

8%

 
89%

في الجلسات العامة

4%

 

0%

 
95%

في اللجان القارة

15%

 

53%

 

30%

في اللجان الخاصة

100

72%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

20 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- تهنئة الرياضي عمر بن يحيا لفوزه بالميدالية الذهبية في رياضة المالكمة

- ال مباالة الحكومة أمام أزمة الفالحة بقّبلي

- حريق في مدرسة في قبلي

- التغيرات المناخية و تأثيرها على كمية المنتوجات و غياب االمكانيات المالية و

اللوجستية لدى الفالحين الصغار

- تهنئة فريقين رياضيين من منطقة قبلي على نجاحهما و تحصلهما على جوائز رغم

الصعوبات المالية

- توجيه تحية إلى فريق كرة القدم وفريق الكيك- بوكسينغ وفريق الدراجات النارية

ي على حصدها ميدالّيات ذهبية
ّ
بقبل

ي الجديد بمنصبة ودعوت إلى االستجابة إلى مطالب المنطقية
ّ
- تهنئة ولي قبل

ق بواحات جمنة وموسم التمور
ّ
خاّصة فيما يتعل

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

9

مقبولة

2

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 معز بلحاج رحومة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

29368

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

27%

 

63%

في الجلسات العامة

34%

 

15%

 

49%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

44%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

1

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد بن سالم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

11720

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

7%

 
89%

في الجلسات العامة

18%

 

6%

 

75%

في اللجان القارة

28%

 

14%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

5 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد بنصوف

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 01 أفريل 2015
إلى اآلن

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

إيطاليا

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2147

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

25%

 

13%

 

60%

في الجلسات العامة

3%

 

76%

 

19%

في اللجان القارة

50%

 

0%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

15%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

21 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

15

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 مريم بوجبل

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

60247

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

16%

 

82%

في الجلسات العامة

6%

 

10%

 

83%

في اللجان القارة

7%

 

7%

 

84%

في اللجان الخاصة

100

87%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

27 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

13

مقبولة

3

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الناصر جبيرة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

مقرر مساعد أول من 02 مارس 2015
إلى 29 فيفري 2016
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

33513

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

10%

 

86%

في الجلسات العامة

10%

 

25%

 

64%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

33 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

3

مرفوضة

23

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الناصر

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

الرئيس

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

50448

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

6%

 
92%

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

100

38%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الفاضل بن عمران

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى 09 ماي 2016
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5793

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

5%

 
91%

في الجلسات العامة

9%

 

11%

 

78%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

14 رأي مساند  

27 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

86 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

21

مقبولة

4

مرفوضة

61

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 مروان فلفال

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 10 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

15406

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

30%

 

38%

 

32%

في الجلسات العامة

88%
 

0%

 

11%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

8%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الفريخة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

57994

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

10%

 

87%

في الجلسات العامة

17%

 

32%

 

50%

في اللجان القارة

37%

 

0%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

36%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد غنام

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2246

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

62%

 

5%

 

32%

في الجلسات العامة

73%

 

5%

 

21%

في اللجان القارة

75%

 

25%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

14%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 المهدي بن غربية

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

التحالف الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8767

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

17%

 

75%

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

100

28%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

17 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

2

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمود قويعه

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

39300

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

1%

 97%

في الجلسات العامة

2%

 

2%

 
94%

في اللجان القارة

0%

 

9%

 
90%

في اللجان الخاصة

100

98%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الهادي قديش

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول من 05 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

من 01 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

42864

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

5%

 

88%

في الجلسات العامة

19%

 

14%

 

65%

في اللجان القارة

41%

 

11%

 

47%

في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 منير الحمدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 02 مارس 2015
إلى اآلن

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

30457

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

18%

 

5%

 

75%

في الجلسات العامة

28%

 

10%

 

60%

في اللجان القارة

63%

 

0%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 المنجي حرباوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف باإلعالم واالتصال

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

34885

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

1%

 97%

في الجلسات العامة

13%

 

8%

 

78%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

78%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

5 رأي مساند  

7 رأي مضاد  

16 
عدد المداخالت في النقاش

العام

5 
إمضاء على مبادرات تشريعية

25 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

1

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 مراد حمايدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5020

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

11%

 

2%

 

86%

في الجلسات العامة

25%

 

21%

 

53%

في اللجان القارة

0%

 

7%

 
92%

في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

8 
عدد المداخالت في النقاش

العام

5 
إمضاء على مبادرات تشريعية

28 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- موجة االحتجاجات في عديد المناطق بالقصرين والكاف والوضعية المزرية بمعتمدية

القصورالتي تفتقر الى أبسط المرافق العمومية

ق بمدّونة العملة في البلديات
ّ
- عدم تطبيق قرار رئيس الحكومة المتعل

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

10

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 مبروك الحريزي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2938

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

5%

 

86%

في الجلسات العامة

0%

 

38%

 

61%

في اللجان القارة

53%

 

0%

 

46%

في اللجان الخاصة

100

29%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

14 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

13 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

57 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

35

مرفوضة

17

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محسن حسن

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 11 جانفي 2016
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015
إلى 11 جانفي 2016

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

13714

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

0%

 96%

في الجلسات العامة

4%

 

19%

 

76%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

68%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

0

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 منية ابراهيم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 01 أفريل 2015
إلى اآلن

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

50820

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

13%

 

86%

في الجلسات العامة

5%

 

23%

 

71%

في اللجان القارة

37%

 

0%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

71%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد جالل غديرة

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

من 14 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

7%

 

88%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

60%

 

13%

 

26%

في اللجان الخاصة

100

48%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

1

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد كمال بسباس

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

37815

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

1%

 98%

في الجلسات العامة

0%

 

5%

 
94%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

88%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

14 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد كمال حمزاوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

28362

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

25%

 

10%

 

64%

في الجلسات العامة

100% 

0%

 

0%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

23%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمود قاهري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول من 04 ماي 2015 إلى
اآلن

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

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3441

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

3%

 
91%

في الجلسات العامة

9%

 

17%

 

73%

في اللجان القارة

0%

 

12%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- عدم تشجيع الدولة على االبتكار والبحث العلمي على ضوء القبض على مواطن

بالقصرين بعد اختراعه صاروخ

- تفاقم الوضع بمنطقة القصرين خاصة فيما يتعلق بالبطالة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد األخضر العجيلي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

10164

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

1%

 97%

في الجلسات العامة

3%

 

3%

 
92%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

71%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

18 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- مشكل تسويق التمور رغم كثرة اإلنتاج

- األوضاع المزرية للمناطق الحدودية في توزر ومطالبة أهاليها بالتزويد بالماء الصالح

للشراب

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

15

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محرزية العبيدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيسة اللجنة من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 أفريل 2016 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

من 02 مارس 2015 إلى 31 مارس 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

23434

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

22%

 

75%

في الجلسات العامة

19%

 

28%

 

52%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

42%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- ضرورة النظر في ملفات الشهداء بسليمان وتشييد مناصب أو ساحات باسمهم

والدعوة إلى تسهيل إجراءات النقل المدرسي للتالميذ في األرياف

- وضعية العملة بحمام بنت الجديدي وشكر وزير التربية على توفير اللمجة للتالميذ

- غياب ردود فعل من القضاء على خلفّية اغتصاب 41 طفال تونسّيا من طرف سائح

أجنبي

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد المحسن سوداني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

28265

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

6%

 

88%

في الجلسات العامة

10%

 

32%

 

57%

في اللجان القارة

37%

 

25%

 

37%

في اللجان الخاصة

100

66%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ماهر المذيوب

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

العالم العربي وبقية دول العالم

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4333

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

49%

 

45%

في الجلسات العامة

85%

 

3%

 

10%

في اللجان القارة

42%

 

0%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

13%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد المحجوب

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول من 04 ماي 2015 إلى
اآلن

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

61420

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

15%

 

83%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

0%

 

23%

 

76%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد نجيب ترجمان

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقررة مساعد ثاني من 27 فيفري
2015 إلى اآلن

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

38009

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

3%

 

0%

 96%

في اللجان القارة

0%

 

14%

 

85%

في اللجان الخاصة

100

96%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

35 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

6

مرفوضة

21

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الراشدي بوقره

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2016 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

28362

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

6%

 

88%

في الجلسات العامة

0%

 

30%

 

69%

في اللجان القارة

50%

 

25%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد رمزي خميس

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

18216

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

2%

 
89%

في الجلسات العامة

23%

 

23%

 

53%

في اللجان القارة

46%

 

15%

 

38%

في اللجان الخاصة

100

69%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- تكرر انقطاع المياه في زغوان رغم وجود موارد مائية كبيرة في المنطقة و في نفس

الوقت مسؤولو وزارة الفالحة ال يكترثون بالموضوع

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 منجي الرحوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

من 01 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 27 فيفري 2015
إلى اآلن

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6386

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

6%

 
91%

في الجلسات العامة

15%

 

21%

 

62%

في اللجان القارة

18%

 

36%

 

45%

في اللجان الخاصة

100

42%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

12 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

14 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

117 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

61

مقبولة

28

مرفوضة

26

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد سعيدان

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

7%

 
92%

في الجلسات العامة

7%

 

7%

 

85%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

89%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

49 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

37

مقبولة

0

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 المنصف السالمي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

نائب رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015
إلى 29 فيفري 2016

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

10%

 

82%

في الجلسات العامة

17%

 

13%

 

68%

في اللجان القارة

42%

 

42%

 

14%
في اللجان الخاصة

100

55%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد سيدهم

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 02 مارس 2015
إلى اآلن

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

29368

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

6%

 
91%

في الجلسات العامة

0%

 

7%

 
92%

في اللجان القارة

50%

 

0%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- حرمان مواكنة من الخصول على وثائق الحالة المدنية من إحدى البلديات

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

6

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد الطرودي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

10%

 

5%

 

84%

في الجلسات العامة

95%  

0%

 

4%

في اللجان القارة

80%

 

20%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

26%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

3

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد زريق

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

2%

 
93%

في الجلسات العامة

7%

 

10%

 

82%

في اللجان القارة

37%

 

0%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

81%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 محمد حامدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة االجتماعية الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

تيار المحبة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

11806

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

12%

 

10%

 

77%

في الجلسات العامة

3%

 

19%

 

76%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

53%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

24 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- دعوة وزير النقل ووزير التربية إلى زيارة سيدي بوزيد وزيارة مدارسها

- معاناة منطقة منزل بوزيان و تعدد المشاكل فيها مثل البطالة و الفقرو تهميش

الشباب و ال مباالة الحكومة بهذه المنطقة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

9

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نزار عمامي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2981

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

17%

 

77%

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

100

30%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

135 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

51

مقبولة

35

مرفوضة

48

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نورة العامري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة اللجنة من 21 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

6

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

0%

 97%

في الجلسات العامة

0%

 

23%

 

76%

في اللجان القارة

10%

 

30%

 

60%

في اللجان الخاصة

100

88%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ناجية بن عبد الحفيظ

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيس اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى
اآلن

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

12987

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

25%

 

8%

 

65%

في الجلسات العامة

62%

 

5%

 

32%

في اللجان القارة

52%

 

10%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

1

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نور الدين بن عاشور

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 02 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 02 مارس 2015
إلى اآلن

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4411

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

3%

 
93%

في الجلسات العامة

19%

 

8%

 

72%

في اللجان القارة

90%
 

0%

 

10%
في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 النذير بن عمو

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

شريع
ّ

ف بشؤون الت
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

53343

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

6%

 
91%

في الجلسات العامة

0%

 

20%

 

79%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

64%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

21 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

0

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نور الدين البحيري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

61420

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

21%

 

31%

 

46%

في اللجان القارة

56%

 

25%

 

18%

في اللجان الخاصة

100

77%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

1

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نزهة بياوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الوطنية لإلنقاذ

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

2793

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

11%

 

82%

في الجلسات العامة

10%

 

31%

 

57%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

62%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

31 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

12

مرفوضة

15

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نعمان العش

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

التيار الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4657

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

1%

 
89%

في الجلسات العامة

2%

 

15%

 

81%

في اللجان القارة

7%

 

15%

 

76%

في اللجان الخاصة

100

63%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

9 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

8 
عدد المداخالت في النقاش

العام

7 
إمضاء على مبادرات تشريعية

185 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ة من قبل وزارة الثقافة في إطار
ّ
- التساؤل عن سبب تغيير أعضاء الهيئة التنفيذية المنحل

تظاهرة صفاقش عاصمة الثقافة العربية

 حصري
ّ

 قناة خاّصة لمراسم االحتفال بجائز نوبل للسالم بعد اتفاق بث
ّ

- استنكار بث

بينها وبين رئاسة الجمهورية

انة تشكيلية من قبل عملة مصنع السياب بصفاقس خالل االحتجاجات
ّ
- احتجاز فن

هناك

- غياب تام الرادة حقيقة لمحاربة الفساد و الدعوة الى التسريع في مناقشة مشروع

القانون المتعلق حول منع االتجار بالبشر

- عدم تنفيذ قرار الحكومة المتخذ في أفريل 2015 حول وضعية العملة في شركة

"بتروفاك"

- دعوة الفنانين و الكتاب التونسيين للمشاركة في التظاهرات الوطنية

ف بنزاعات الدولة بهيئة الحقيقة والكرامة
ّ
- ضرورة إيداع ملفات المصالحة لدى المكل

- رفض وزارة التعليم العالي ترسيم الطلبة الذين زاولوا دراستهم الّطب بشمال إفريقيا

والسينغال وإلحاقهم بالجامعات التونسية. كان من األفضل األخذ بعين االعتبار الطلبة

الذين بدؤوا دراستهم والذين يعيشون وضعا ماليا صعبا

- مستشفى بئر علي بن خليفة يشكو نقص كبير في العملة و في األطباء رغم رصد

مليون دينار لتنفيذ هذا المشروع

- إعفاء الوالي النائب من عضويته مجلس اإلدارة لمشروع تبرورة دون الرجوع للمجلس

الجهوي

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

5
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

33

مقبولة

86

مرفوضة

66

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نوفل الجمالي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

شريع
ّ

ف بشؤون الت
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

18990

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

13%

 

84%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

51%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

39 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

20

مقبولة

1

مرفوضة

18

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ناجي الجمل

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

ف بالعالقات الخارجية
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8134

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

10%

 

86%

في الجلسات العامة

12%

 

25%

 

62%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

79%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

5 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

29 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

27

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نورالدين المرابطي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالعالقات مع الحكومة
ورئاسة الجمهورية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3362

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

20%

 

75%

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

100

51%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نجالء سعداوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة ثانية من 07 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

من 01 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 02 مارس
2015 إلى اآلن

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

30457

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

17%

 

74%

في الجلسات العامة

12%

 

31%

 

55%

في اللجان القارة

40%

 

60%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

42%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

4 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نوال طياش

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

11%

 

84%

في الجلسات العامة

28%

 

28%

 

42%

في اللجان القارة

56%

 

18%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

48%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- احتجاجات عمال مطار النفيضة حول ظروف العمل

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 نادية زنڤر

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة اللجنة من 07 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

مقررة مساعدة ثانية من 01 أفريل 2015
إلى 01 مارس 2016

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 05 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

20%

 

11%

 

68%

في الجلسات العامة

50%

 

12%

 

37%

في اللجان القارة

68%

 

6%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أنس الحطاب

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 إلى اآلن
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء

األصوات

من 05 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

33513

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

58%

 

1%

 

40%

في الجلسات العامة

95%  

4%

 

0%
في اللجان القارة

92%
 

7%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

11%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ألفة الجويني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 23 جوان 2016 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

من 01 مارس 2016 إلى 23 جوان 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

13714

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

12%

 

4%

 

84%

في الجلسات العامة

21%

 

5%

 

73%

في اللجان القارة

50%

 

0%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 أسامة الصغير

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

إيطاليا

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

2975

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

7%

 
89%

في الجلسات العامة

27%

 

14%

 

57%

في اللجان القارة

50%

 

25%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

80%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ألفة السكري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 14 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

39%

 

59%

في الجلسات العامة

18%

 

24%

 

57%

في اللجان القارة

35%

 

28%

 

35%

في اللجان الخاصة

100

51%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

26 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

8

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رمزي بن فرج

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القارة األمريكية وبقية الدول
األوروبية

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4336

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

16%

 

74%

في الجلسات العامة

17%

 

21%

 

60%

في اللجان القارة

10%

 

21%

 

68%

في اللجان الخاصة

100

54%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

3 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

19 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

2

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رابحة بن حسين

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

50448

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

3%

 
93%

في الجلسات العامة

16%

 

0%

 

83%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- احتجاج الصيادين بالمهدية لعدم تطبيق اإلجراءات الخاّصة باصطياد نوع نادر من

األسماك

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رضا شرف الدين

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

53%

 

21%

 

25%

في الجلسات العامة

84%

 

0%

 

15%
في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

المشاركة في التصويت3%



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رضا دالعي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة اإلنتخابية

حركة الشعب

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7598

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

2%

 

88%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

14%

 

28%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

45%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

14 
عدد المداخالت في النقاش

العام

6 
إمضاء على مبادرات تشريعية

111 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

13

مقبولة

51

مرفوضة

47

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رياض جعيدان

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 01 أفريل 2015
إلى اآلن

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة اإلنتخابية

قائمة نداء التونسيين بالخارج

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

1814

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

64%

 

30%

في الجلسات العامة

54%

 

29%

 

16%
في اللجان القارة

57%

 

26%

 

15%
في اللجان الخاصة

100

24%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

6 رأي مساند  

7 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

26 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- استنكار حرق صور أحد الصحافيين وأثره على حرية الصحافة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

5
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

10

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ريم محجوب

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 30 سبتمبر 2016
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

10915

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

13%

 

83%

في الجلسات العامة

10%

 

12%

 

76%

في اللجان القارة

33%

 

22%

 

44%

في اللجان الخاصة

100

63%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

13 رأي مساند  

7 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

85 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

35

مرفوضة

39

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رياض المؤخر

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى 05 سبتمبر 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى 05 سبتمبر
2016

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

آفاق تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9119

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

11%

 

2%

 

85%

في الجلسات العامة

26%

 

11%

 

61%

في اللجان القارة

75%

 

0%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

56%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

9 رأي مساند  

5 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

86 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

15

مقبولة

29

مرفوضة

42

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 ريم الثايري

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة االجتماعية الديمقراطية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

تيار المحبة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3125

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

22%

 

1%

 

75%

في الجلسات العامة

25%

 

8%

 

65%

في اللجان القارة

12%

 

12%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

39%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- تدهور وضعية العائالت في السالطنية وجلمة وضرورة تفعيل العدالة االجتماعية

للطبقة الفقيرة

- احتجاجالبائعين بعد حجز الشرطة البلدية لبضائعهم والدعوة إلى إيجاد حلول

لالنتصاب الفوضوي

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

10
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

4

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 راضيه التومي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 14 أفريل 2015
إلى اآلن

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى 11 مارس 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

24%

 

72%

في الجلسات العامة

25%

 

50%

 

25%

في اللجان القارة

12%

 

6%

 

81%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- استنكار منع مواطنة من إدارة روضة قرآنية بدعوى ارتدائها النقاب

- دعوة رئيس الحكومة اليجاد حلول جذرية لعملة اآلليات 16 و 20 و العملة الذين انتهت

عقودهم حتى يتمكنون من الترشح للدخول الى الوظيفة العمومية. قضية الفساد

المتعلقة بمركز التكوين بطبربة

- غياب الموضوعية في تعيين مديرين جهويين في قابس

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 رضا الزغندي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 02 جوان 2015
إلى 29 فيفري 2016

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 04 أفريل 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3564

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

10%

 

1%

 

88%

في الجلسات العامة

50%

 

14%

 

35%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

48%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سامية عبو

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

التيار الديمقراطي

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5404

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

0%

 98%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

12%

 

12%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

79%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

40 رأي مساند  

11 رأي مضاد  

10 
عدد المداخالت في النقاش

العام

7 
إمضاء على مبادرات تشريعية

167 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- استنكار تفشي الفساد في المؤسسات العمومية وخاصة وزارة الثقافة والوزارة

ية الطب
ّ
التعليم العالي على ضوء عدم احترام شرط الكفاءة في قبول طلبة كل

- محاوالت تقليص اختصاصات السلطة التشريعية على ضوء الحديث عن مبادرة

قة بتفويض السلطة التنفيذية إلصدار مراسيم
ّ
تشريعية متعل

ة الشهيد
ّ
- محاولة الحكومة فرض سيطرتها على التلفزة الوطنية على ضوء نقل جث

الراعي مبروك السلطاني في النشرو اإلخبارية وطرد المدير العاّم للتلفزة

- قمع المتظاهرين و منعهم من مواصلة المسيرة و االستعمال المفرط للقوة

- االستعمال المفرط للقوة ضد المواطنين من طرف أعوان األمن

- تجاهل الدولة لمنطقة الحرايرية بتونس وعدم استكمال إنجاز المشاريع التي تّمت

برمجتها وتمويلها

- الملعب البلدي بجهة الحرايرية لم يتّم تجديده رغم رصد المبلغ المخصص لذلك

عّدة مرات، وبعض متساكني المنطقة يعيشون في شقق بنتها الدولة تمسح 64 متر

مرّبع علما وأّن عديد شباب المنطقة يقبعون داخل السجون ورّبما يكون األمر باختيارهم

ة هناك. كما تشكو المنطقة من انبعاث الروائح الكريهة
ّ
طالما يمتعون باألسر

- شبهة فساد مالي في المجلس ومطالبة بالتحقيق في فحوى تصريح نائب بأن

رئيس كتلة نداء تونس قد تقاضى أمواال من رجال أعمال فاسدين وقام بتوزيعها على

النواب من قبل المجلس والنيابة العمومية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

8
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

22

مقبولة

83

مرفوضة

62

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سهيل العلويني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 01 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة األمن والدفاع

مقرر مساعد أول من 14 أفريل 2015 إلى
29 فيفري 2016

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 05 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

33513

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

7%

 
91%

في الجلسات العامة

0%

 

5%

 
94%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

66%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

3 رأي مضاد  

12 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

33 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

مات المجتمع
ّ

- دعوة مكتب المجلس إلى التراجع عن قرار منع دخول ممثلين عن منظ

المدني ألن ذلك رجوع إلى ممارسات النظام السابق

ل العاجل للوزراء المعنيين
ّ

- تفاقم حاالت انتحار الشباب بالقيروان وضرورة التدخ

غين عنه الذين أصبحوا تحت
ّ
- قضية الفساد في وزارة النقل وضرورة حماية المبل

التحقيق

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

20

مقبولة

2

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الصحبي عتيق

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

42459

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

3%

 96%

في الجلسات العامة

2%

 

18%

 

78%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

71%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

18 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

11

مقبولة

0

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الصحبي بن فرج

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

من 14 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

0%

 
93%

في الجلسات العامة

57%

 

5%

 

36%

في اللجان القارة

54%

 

27%

 

18%
في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

5
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

2

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 صـالح البرقاوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

16618

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

2%

 
94%

في الجلسات العامة

21%

 

18%

 

60%

في اللجان القارة

27%

 

9%

 

63%

في اللجان الخاصة

100

57%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

5 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

53 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

24

مقبولة

7

مرفوضة

22

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سعاد البيولي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5991

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

11%

 

10%

 

78%

في الجلسات العامة

42%

 

17%

 

39%

في اللجان القارة

50%

 

18%

 

31%

في اللجان الخاصة

100

39%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

84 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

40

مرفوضة

38

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سليم بسباس

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 14 أفريل 2015 إلى
اآلن

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

49609

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

3%

 
94%

في الجلسات العامة

6%

 

6%

 

87%

في اللجان القارة

0%

 

46%

 

53%

في اللجان الخاصة

100

71%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

6 رأي مساند  

6 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

37 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

15

مقبولة

0

مرفوضة

22

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سماح بوحوال

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

من 14 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

مقررة مساعدة ثانية من 01 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

11%

 

82%

في الجلسات العامة

23%

 

17%

 

58%

في اللجان القارة

28%

 

35%

 

35%

في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- ضرورة دعم القطب القضائي المالي لوجستيا لمكافحة االرهاب و تبييض األموال

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سماح دمق

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

42864

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

12%

 

78%

في الجلسات العامة

52%

 

14%

 

32%

في اللجان القارة

57%

 

14%

 

28%

في اللجان الخاصة

100

33%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

0

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سمير ديلو

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

43437

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

7%

 
91%

في الجلسات العامة

0%

 

65%

 

34%

في اللجان القارة

50%

 

31%

 

18%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

17 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

1

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 صبري الدخيل

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 إلى اآلن
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة اإلنتخابية

المؤتمر من أجل الجمهورية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5289

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

20%

 

2%

 

77%

في الجلسات العامة

15%

 

15%

 

68%

في اللجان القارة

38%

 

7%

 

53%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

70 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

39

مرفوضة

23

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سامي الفطناسي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى 30 سبتمبر
2016

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

16874

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

7%

 
89%

في الجلسات العامة

15%

 

4%

 

79%

في اللجان القارة

23%

 

23%

 

53%

في اللجان الخاصة

100

69%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

1

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 صبرين الغبنتني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

20%

 

15%

 

64%

في الجلسات العامة

58%

 

25%

 

16%
في اللجان القارة

80%

 

20%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

28%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سالم حامدي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015
إلى اآلن

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

27399

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

2%

 

7%

 
90%

في اللجان القارة

12%

 

0%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

87%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

10 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 صافية خلفي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

23650

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

5%

 
89%

في الجلسات العامة

4%

 

26%

 

68%

في اللجان القارة

23%

 

38%

 

38%

في اللجان الخاصة

100

77%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

4 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

21 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

0

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سالف القسنطيني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 02 مارس 2015
إلى اآلن

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

49609

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

8%

 

84%

في الجلسات العامة

0%

 

30%

 

69%

في اللجان القارة

0%

 

12%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

64%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- انقطاع الماء الصالح للشراب في عدة مناطق في صفاقس و اعتبار الموارد المائية

كأولوية و هدف في مخطط التنمية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سالم لبيض

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

حركة الشعب

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4686

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

8%

 

86%

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

100

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

4 رأي مساند  

3 رأي مضاد  

20 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

110 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

13

مقبولة

49

مرفوضة

48

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سناء مرسني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقررة اللجنة من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

19829

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

7%

 
91%

في الجلسات العامة

6%

 

12%

 

80%

في اللجان القارة

9%

 

0%

 
90%

في اللجان الخاصة

100

73%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

17 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

10

مقبولة

0

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 السيدة الونيسي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى 01 سبتمبر 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى 01 سبتمبر
2016

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

11533

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

25%

 

67%

في الجلسات العامة

24%

 

14%

 

60%

في اللجان القارة

62%

 

25%

 

12%

في اللجان الخاصة

100

44%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

20 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

0

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سناء الصالحي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

مقررة مساعدة ثانية من 01 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

16618

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

7%

 

86%

في الجلسات العامة

47%

 

11%

 

41%

في اللجان القارة

62%

 

18%

 

18%

في اللجان الخاصة

100

55%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

3 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سفيان طوبال

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى 30 أفريل 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

21821

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

0%

 

16%

 

83%

في الجلسات العامة

32%

 

25%

 

42%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

45%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

5 
إمضاء على مبادرات تشريعية

19 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

2

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 سعاد الزوالي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

50448

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

6%

 

88%

في الجلسات العامة

0%

 

12%

 

87%

في اللجان القارة

73%

 

13%

 

13%

في اللجان الخاصة

100

55%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

6 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- األوضاع السّيئة للحجاج التونسيين وتحميل مسؤولية وزارة الشؤون الدينية في ذلك

- اعتصام الصيادين في المهدية و صفاقس بسبب ال مباالة الحكومة و عدم االستجابة

لمطالبهم

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 طارق براق

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 02 مارس 2015
إلى اآلن

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4830

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

21%

 

5%

 

73%

في الجلسات العامة

14%

 

10%

 

75%

في اللجان القارة

42%

 

57%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

29%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

24 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

6

مرفوضة

15

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الطاهر بطيخ

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

6%

 

3%

 
89%

في الجلسات العامة

51%

 

10%

 

38%

في اللجان القارة

46%

 

38%

 

15%
في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

2 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الطاهر فضيل

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 02 مارس 2015 إلى 31 مارس 2015
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4392

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

18%

 

13%

 

67%

في الجلسات العامة

50%

 

18%

 

31%

في اللجان القارة

11%

 

66%

 

22%

في اللجان الخاصة

100

15%
المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 طارق فتيتي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

نائب رئيس اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى
01 جوان 2015

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 03 مارس 2016
إلى اآلن

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

مقرر اللجنة من 02 مارس 2015 إلى 29
فيفري 2016

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5900

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

8%

 

87%

في الجلسات العامة

15%

 

17%

 

67%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

50%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

3 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

11 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

78 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- انقطاع المياه في بعض المناطق بجهة القيروان

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

61

مقبولة

1

مرفوضة

16

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 توفيق الجملي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

رئيس اللجنة من 01 أفريل 2015 إلى 01
مارس 2016

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12935

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

2%

 

0%

 97%

في الجلسات العامة

3%

 

3%

 
92%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

48%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

7

مقبولة

2

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الطيب المدني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2672

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

8%

 

17%

 

73%

في الجلسات العامة

17%

 

25%

 

57%

في اللجان القارة

81%

 

9%

 

9%
في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

2 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ي حقيبة وزارية أو منصب
ّ
- التساؤل عن أسباب عدم اختيار شخصيات من تطاوين لتول

في الحكومة والدعوة إلى النهوض باالتحاد الرياضي بتطاوين

- دعوة رئيس الحكومة إلى مراجعة قراره بغلق الحدود مع ليبيا

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

5

مقبولة

1

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 توفيق والي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 10 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

1%

 
94%

في الجلسات العامة

23%

 

23%

 

53%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

82%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

21 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

4

مقبولة

3

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 وفاء عطية

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

من 01 ماي 2015 إلى 24 فيفري 2016
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

50820

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

3%

 
91%

في الجلسات العامة

15%

 

21%

 

63%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

76%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الوليد البناني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

23650

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

3%

 

10%

 

86%

في الجلسات العامة

7%

 

21%

 

71%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

1 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 وليد الجالد

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الكتلة الحّرة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 إلى اآلن
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء

األصوات

من 01 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

60247

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

13%

 

10%

 

75%

في الجلسات العامة

95%  

0%

 

4%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

33%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

3

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 وفاء مخلوف

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 23 ماي 2016 إلى اآلن
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

من 01 أفريل 2015 إلى 23 ماي 2016
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

11%

 

16%

 

72%

في الجلسات العامة

25%

 

21%

 

53%

في اللجان القارة

38%

 

23%

 

38%

في اللجان الخاصة

100

53%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

0

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 يوسف الجويني

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 إلى
اآلن

اللجنة االنتخابية

مقرر مساعد ثاني من 14 أفريل 2015
إلى 01 مارس 2016

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 05 ماي 2015
إلى 22 أفريل 2016

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة اإلنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9144

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

5%

 

7%

 

87%

في الجلسات العامة

20%

 

10%

 

70%

في اللجان القارة

20%

 

20%

 

60%

في اللجان الخاصة

100

34%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

9 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 يمينة الزغالمي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

53343

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

0%

 98%

في الجلسات العامة

6%

 

14%

 

78%

في اللجان القارة

6%

 

6%

 

87%

في اللجان الخاصة

100

89%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

1 رأي مضاد  

12 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- سوء معاملة طالبي العفو التشريعي العاّم وضرورة العمل على إصالح المنطومة

األمنية

- دعوة الحكومة للتسريع في اجراءات العدالة االنتقالية

- غياب الشفافية في المناظرات الوطنية

- قرار هدم البناءات الفوضوية ال يجب أن يشمل الجميع

- عدم تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالمساكن االجتماعية منذ فترة حكم الترويكا

- التوجه بالكشر إلى وزير الداخلية إثر تمكينه شاّبا ُحرم من جواز سفره للذهاب إلى

روسيا للمشاركة في مسابقة دولّية

- اعتصام المتمتعون بالعفو التشريعي العام يتظاهرون للمرة األلف أمام مجلس نواب

الشعب ومطالبتهم من رئيس المجلس الضغط من أجل تفعيل المرسوم المتعلق

بإحداث صندوق "الكرامة"

- تفاقم حوادث المرور

- تهنئة المتسابقين في األلعاب األولمبية الموازية ودعوة الحكومة إلى تسوية

وضعيتهم السّيئة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

8

مقبولة

2

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 زينب براهمي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 02 مارس 2015 إلى 30 أفريل 2015
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

28265

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

10%

 

88%

في الجلسات العامة

12%

 

43%

 

43%

في اللجان القارة

7%

 

23%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

77%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

7 
عدد المداخالت في النقاش

العام

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

- تأخر تنفيذ المشاريع التنموية بوالية قفصة بسبب غياب التمويل العمومي الذي من

شأنه تحفيز المستثمرين الخواّص بسبب هشاشة الحلول المقترحة على الحوض

المنجمي

- االحتجاج على رفض وزير التنمية مشروع إحداث طريق سّيارة قفصة- جلمة ألسباب

غير واضحة

- تعليق النقل عبر السكك الحديدية في المتلوي و استعمال القطار السياحي "لو الزار

روج" في نقل المسافرين

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

3

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الزهرة ادريس

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 إلى اآلن
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 01 أفريل 2015 إلى 21 مارس 2016
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة اإلنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

25%

 

7%

 

67%

في الجلسات العامة

53%

 

29%

 

17%
في اللجان القارة

94%  

5%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

38%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

0 
عدد المداخالت في النقاش

العام

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

2

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 زياد األخضر

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة اإلنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9534

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

7%

 

0%

 
92%

في الجلسات العامة

3%

 

0%

 96%

في اللجان القارة

47%

 

0%

 

52%

في اللجان الخاصة

100

48%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

12 
عدد المداخالت في النقاش

العام

6 
إمضاء على مبادرات تشريعية

103 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

55

مقبولة

22

مرفوضة

26

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 زهير المغزاوي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 إلى اآلن
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري
2016

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة اإلنتخابية

حركة الشعب

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8489

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

18%

 

3%

 

77%

في الجلسات العامة

95%  

5%

 

0%
في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

22%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مساند  

0 رأي مضاد  

5 
عدد المداخالت في النقاش

العام

7 
إمضاء على مبادرات تشريعية

109 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم يتم طلب التدخل على أساس الفصل 118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

12

مقبولة

59

مرفوضة

38

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثانية أداء النواب

 الزهير الرجبي

عضوية المجلس

الكتلة النيابية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 04 ماي 2015 إلى اآلن
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة اإلنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

10057

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل 

المجلس
الحضور

الغياب المبرر
الغياب غير المبرر

100

1%

 

2%

 96%

في الجلسات العامة

0%

 

17%

 

82%

في اللجان القارة

14%

 

0%

 

85%

في اللجان الخاصة

100

76%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مساند  

4 رأي مضاد  

15 
عدد المداخالت في النقاش

العام

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

رة للجملة من المعتمدين وغياب تفسير واضح من وزير الداخلية
ّ
- اإلقالة غير المبر

- وفاة امرأة بعد نقلها من مستشفى بسليانة الى تونس جراء غياب طب االختصاص.

التذكير بقرار وزير الصحة حول تمرير مشروع قانون يجبر أطباء االختصاص على العمل

في المناطق الداخلية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
مداخالت خالل جلسات منح 

الثقة إلى الحكومة

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

1

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة
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