
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ألفة الجويني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 23 جوان 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

13714

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

21%

 

4%

 

76%

في الجلسات العامة

15%

 

23%

 

62%

في اللجان القارة

25%

 

13%

 

63%

في اللجان الخاصة

100

66%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

3

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 توفيق الجملي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12935

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

21%

 

0%

 

79%

في الجلسات العامة

9%

 

3%

 

88%

في اللجان القارة

35%

 

0%

 

65%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

7

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 درة يعقوبي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4084

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

تعطيل تفعيل المساكن االجتماعية بجندوبة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

20%

 

2%

 

78%

في الجلسات العامة

15%

 

12%

 

73%

في اللجان القارة

61%

 

6%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

59%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

3

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 طارق فتيتي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

عضو من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5900

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

3 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

المطالبة بعقد مجلس وزاري إليجاد حلول لمشاكل الفقر واألمية بوالية القيروان

تم حجب جراية التقاعد عن مسعود الرمضاني المناضل السابق في االتحاد العام

التونسي للشغل بالقيروان

حالة احتقان كبرى في القيروان، ال وجود للتنمية في هذه الوالية

االحتجاجات في القيروان

اإلستعمار اإليطالي في القيروان قائم الذات وذلك من خالل انتفاع شركة إيطالية

باإلمتيازات الجبائية وغبرها في قطاع تصفية الرمال، كما تعامل العمال بطريقة قمعية

ومنهم الموقوف بتهمة كيدية. واألمر الثاني هو طرد فتاة تونسية من كل المعاهد

بسبب محاولة غش وقام وليها برفع دعوى أمام المحكمة اإلدارية، وعند عودتها

لمزاولة الدراسة لم يمكنها مراقب اإلمتحان من إجتياز إختبارات البكلوريا، وقد حاولت

اإلنتحار.

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

16%

 

1%

 

83%

في الجلسات العامة

20%

 

9%

 

71%

في اللجان القارة

0%

 

18%

 

82%

في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

5

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الرؤوف الشابي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

1729

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

نطلب من وزارة الصحة والحكومة إنقاذ يسر وهي فتاة مريضة تعاني من مرض نادر

وعالجها يطلب مصاريف هائلة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

26%

 

1%

 

73%

في الجلسات العامة

39%

 

13%

 

48%

في اللجان القارة

67%

 

22%

 

11%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد القادر بنضيف الله

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5917

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

55%

 

4%

 

41%

في الجلسات العامة

92%
 

0%

 

8%

في اللجان القارة

94%
 

6%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

16%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

3

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 علي باالخوة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 07/06/2016 الى 14/03/2017

حركة نداء تونس
من 15/03/2017 الى 04/07/2017

غير منتمي
05/07/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

االتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8055

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

1 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

40%

 

4%

 

56%

في الجلسات العامة

64%

 

12%

 

24%

في اللجان القارة

94%
 

6%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فوزية بن فضة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

النائب الثاني لرئيس المجلس
من 04 ديسمبر 2014 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9460

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

6%

 

2%

 
91%

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

100

53%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 كمال هراغي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3069

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

3
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

18%

 

0%

 

82%

في الجلسات العامة

23%

 

10%

 

68%

في اللجان القارة

27%

 

13%

 

60%

في اللجان الخاصة

100

56%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد األمين كحلول

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

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

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6269

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

2%

 

87%

في الجلسات العامة

6%

 

24%

 

71%

في اللجان القارة

36%

 

0%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

83%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمود قاهري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 18 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3441

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

1 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

26%

 

1%

 

73%

في الجلسات العامة

22%

 

11%

 

67%

في اللجان القارة

14%

 

14%

 

71%

في اللجان الخاصة

100

59%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

4

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نورالدين المرابطي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

اإلتحاد الوطني الحر

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالعالقات مع الحكومة
ورئاسة الجمهورية

من 16 فيفري 2015 / كامل الدورة البرلمانية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3362

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

2 رأي ضد  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

29%

 

11%

 

60%

جنةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة
ّ
ال بمكننا رصد أعمال هذه الل

100

47%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

1

مسحوبة
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