
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أحمد الصديق

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5321

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

9 رأي مع  

0 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

53 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

مشروع "الموت البطيء" المتمثل في إحداث مصّب فضالت بجانب منتزه حي ابن

سينا

تهنئة المرأة بيومها العالمي/ مشكلة الباعثين العقاريين

ض له الطلبة، نحن في وضعية خطرة اليوم وال إجابة من ال يمكن تبرير اإلعتداء الذي تعرّ

قبل الحكومة.

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

15%

 

72%

في الجلسات العامة

18%

 

38%

 

43%

في اللجان القارة

27%

 

4%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

50%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

23

مرفوضة

26

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الجيالني الهمامي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6562

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

هنالك أطراف تريد السيطرة على اإلعالم، الغاء بث الحلقة المخصصة بقناة حنبعل

نتيجة عدة ضغوطات نتيجة الحديث عن رئيس الجمهورية وصفقات متعلقة بعائلته.

خضوع الحكومة إلمالء ات صندوق النقد الدولي خاصة فيما يخص التخفيض في

قيمة الدينار التونسي

آليات التشغيل الهشة بوالية سليانة

نأسف لالتفاق المبرم أخيرا مع صندوق النقد الدولي الذي يقضي بعدم تدخل البنك

المركزي بتعديل قيمة الدينار. وبالتالي نسبة التضخم سترتفع مما يضر بالمقدرة

ر على نسبة المديونية التي سترتفع، ويجعل من الميزانية التي
ّ
الشرائية للمواطنين، يأث

 إحدى فرضيات إعداد هذه الميزانية
ّ

ة بما أن قيمة الدينار تعد
ّ
صادقنا عليها مختل

إضراب الجوع الذي تخوضه راضية النصراوي على خلفية عدم تقديم اأسباب

ة وراء رفع الحراسة الشخصية على زوجها حمة الحمامي
الحقيقيّ

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

15%

 

63%

في الجلسات العامة

26%

 

28%

 

46%

في اللجان القارة

21%

 

36%

 

43%

في اللجان الخاصة

100

35%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أيمن علوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 18 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4591

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

59 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

5%

 

82%

في الجلسات العامة

31%

 

38%

 

31%

في اللجان القارة

44%

 

22%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

24

مرفوضة

31

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 زياد األخضر

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة 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

بن عروس

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9534

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

36 
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

12%

 

5%

 

83%

في الجلسات العامة

18%

 

12%

 

70%

في اللجان القارة

11%

 

22%

 

67%

في اللجان الخاصة

100

60%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

14

مرفوضة

19

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سعاد البيولي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5991

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

26 
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

17%

 

7%

 

76%

في الجلسات العامة

39%

 

14%

 

47%

في اللجان القارة

75%

 

19%

 

6%

في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

10

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 شفيق العيادي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6413

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

6 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

34 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

أين التنمية الجهوية ؟ أين الوزير المكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب؟ أين مشروع

التنمية في تبرورة بصفاقس

المجمع الكيميائي تسبب في عديد األضرار بمدينة صفاقس مصنع سياب ال زال

 في مدينة صفاقس في تجاهل تام ألحتجاجات المواطنين اشكالنا مع
ً
منتصبا

االتحاد العام التونسي للشغل زاد من اإلحتقان في صفاقس

اعتصام الكرامة في جبنيانة

لنا عديد المشاكل في جهة صفاقس من حيث البنية التحتية ونقص الماء في

مناطقها الداخلية نرفض أن تنصب النشاطات الفوسفاطية في قلب مدينة صفاقس

العودة الى منظومة العنف والتعنيف، وإن واصلنا في هذه السياسات فلن نستطيع

الخروج من الحالة اإلقتصادية المتدنية.

SIAPE تأخر غلق

تعرضنا في مجلة المحروقات الى خطورة ما يمكن أن يصدر عن المواطنين من

إحتجاجات ونفور، والمعوقون يريدون تفعيل االتفاقيات المتعلقة بوضعيتهم والمواطن

لم يعد قادرا على مجابهة الوضع العام وغالء المعيشة. ونطلب من الكاتب العام

والرئيس النيابة الخصوصية من تهديد المواطن باللجوء الى القضاء.

حرص النواب على متابعة المشاريع التي تمسّ البيئة بجهة صفاقس

عدم اعتماد مؤشر التنمية بالمعتمديات عند اسناد االمتيازات الجهوية

ف لمنصبه
ّ
إقامة أشغال دون رخصة في أرض خضراء بصفاقس واستغالل موظ

كرئيس نيابة خصوصية لضرب النواب األعضاء في مجلس اإلدارة

ي مؤشرات التنمية بعدد من معتمديات جهة صفاقس
ّ
تدن

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

2%

 

84%

في الجلسات العامة

24%

 

9%

 

67%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

61%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

17

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 طارق براق

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4830

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

حق شباب القيروان في التظاهر للمطالبة بالتشغيل

حالة إحتقان في حاجب العيون والقيروان في ظل التهميش من طرف دولة، ال يوجد

قاضي ناحية في حاجب لعيون

تعرضت الى واقع التهميش بحاجب العيون، ادى الى حراك اجتماعي وحالة احتقان،

دون االصغاء الى نداءاتها. نقص الماء الصالح للشراب والخدمات الصحية، تحية خاصة

للمواطنة منصورة التي تقطع يوميا 8 كم لتشتغل.

تهميش كبير لوالية القيروان ، ولقد طلبنا نحن نواب الجهة لقاء مع رئاسة الحكومة

لتدارس الوضع . كذلك احتجاجات الشباب تقابل بالعنف.

االنقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب بجهة القيروان دون أخذ بعين االعتبار حالة المسنين

وارتفاع الحرارة

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

22%

 

10%

 

68%

في الجلسات العامة

0%

 

16%

 

84%

في اللجان القارة

45%

 

36%

 

18%
في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد المؤمن بلعانس

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

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

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5073

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  

3 
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

 

احتقان اجتماعي في المنستير

أزمة قطاع السياحة وتفاقم ديون نزل قوريا باالس

قمت بزيارة التفقديات وبعض المصانع والحظت اعتصام العملة لعدم الخالص وتلقي

ل العديد من المصانع األجور، ووجدت العملة في مصنع آخر دون ترسيم،والحظت تحيّ

على العملة. وهنالك اعتصام ل3 عمال بشركة في سيدي داود ولم تمتثل الشركة

الى إذن المحكمة القاضي بعودة العملة الى وظائفهم.

المشاكل التي يتعرض لها التونسيون المقيمون بالخارج عند حلولهم بتونس خاصة

على مستوى الديوانة

عدم اإليفاء بالوعود المقدمة لعائالت الشهداء

 في المنستير بطريقة غير مشروعة
خص صيد التنّ

ُ
إسناد ر

 به في
ّ

ذي تم الزج
ّ
العودة على شهادة أحد ضحايا أحداث الخبز"محرز الشرقي" ال

ا حصل
 اعتبار معنوي عمّ

ّ
جن عن عمر يناهز 16 سنة والذي يطالب برد

السّ

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

17%

 

2%

 

80%

في الجلسات العامة

13%

 

10%

 

77%

في اللجان القارة

36%

 

0%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

4

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عمار عمروسيه

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5664

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

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

المطالب الشعبية في قفصة ونفور العديد من أهالي قفصة

الحديث عن التهميش المتعلق بالتنمية في المناطق الداخلية.

لقد نبهنا من خطورة األوضاع االجتماعية الصعبة وذلك في كامل تراب الجمهورية،

اإلئتالف الحاكم فقد كّل معنى وكل مصداقية، وهذه الحكومة ال تشعر بإحتقان

الموطن جراء األزمة التي يعيشها. وسينتصر الشعب

وجوب رفض العدوان الخارجي على سوريا من قبل المجلس

حركة احتجاجية لعمال الحظائر

اإلتالف الحاكم ال يعير اهتماما للمتظاهرين والمعتصمين وخاصة منهم مواطني قفصة

احتجاج عملة الحضائر جراء اإلستغالل المفرط، واألجور الزهيدة. ما الذي ننتظره لتسوية

ة هؤالء العملة؟ يجب تسوية هذا الملف في أقرب األوقات. وذوي اإلعاقة
وضعيّ

يحتجون وقاموا بوقفة إحتجاجية مساء اليوم أمام المجلس.

نتائج مناظرات االلتحاق بشركة فسفاط قفصة وضرورة الكشف عن المقاييس

المعتمدة في االنتداب

مساندة غير مشروطة للمتظاهرين بالمغرب

انطالق راضية النصراوي في اضراب جوع بعد رفع الحماية عن حمة الهمامي

ضرورة االنتصار لقضايا العربية

األداء الرقابي

2
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

7%

 

6%

 

87%

في الجلسات العامة

44%

 

6%

 

50%

في اللجان القارة

18%

 

45%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فتحي شامخي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4007

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

نشهد توتر إجتماعي شديد في منطقة سيدي مذكور في نابل

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

28%

 

20%

 

52%

في الجلسات العامة

36%

 

40%

 

24%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

15%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 مباركة عوائنية

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

رئيسة اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

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

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7918

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  

 

3 
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

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
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%

 

13%

 

67%

في الجلسات العامة

28%

 

28%

 

44%

في اللجان القارة

0%

 

9%

 
91%

في اللجان الخاصة

100

29%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

4

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 مراد حمايدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 18 أكتوبر 2016 /
16 مارس 2017

لجنة التشريع العام

مقرر مساعد ثاني من 04 أفريل 2017 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5020

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
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

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

21%

 

13%

 

66%

في الجلسات العامة

15%

 

24%

 

61%

في اللجان القارة

27%

 

40%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

39%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

4

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 منجي الرحوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 17 سبتمبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

6386

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  

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

31 
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

 

5
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

18%

 

6%

 

76%

في الجلسات العامة

4%

 

7%

 

89%

في اللجان القارة

14%

 

43%

 

43%

في اللجان الخاصة

100

72%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

14

مرفوضة

14

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نزار عمامي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2981

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  

13 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

58 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

نندد بمشاكل النقل العديدة في والية منوبة

 ألن
ً
7 اساتذة من المعهد العالي للتربية بقصر السعيد يدخلون في إضراب جوع نظرا

مدير المعهد يرفض تطبيق القانون واإلتفاق الذي وقع مع نقابة التعليم وأوامر ومذكرات

من وزارتي الشباب والرياضه والتعليم العالي وقبول هؤالء األساتذة واعطائهم جدول

تتدريس.

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

28%

 

4%

 

68%

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

100

44%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

25

مرفوضة

29

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هيكل بلقاسم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

الجبهة الشعبية

أغلبية أو معارضة

معارضة

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 

معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية
المهدية

القائمة االنتخابية
الجبهة الشعبية

الترتيب في القائمة
1

عدد األصوات المتحصل عليها
3215

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

 

 تهديده بالقتل من طرف
ضرورة التحقيق بشأن تكفير الفنان الهادي صيود الذي تمّ

شباب متطرف
هناك 54 إمرأة تم تسريحهم من معمل في المهدية وصاحب المعمل يرفض التنازل إذا

 في هذه القضية. لماذا
ً
لم تمكنه الدولة التونسية من أراضي معينة. نطلب توضيحا

يتم إستثناء والية المهدية من التمييز اإليجابي باعتبارها والية ساحلية ؟ نطلب إستثناء تجار
الخردة من االداءت المجحفة في قانون المالية الجديد

الوضع الثقاي المتردي بوالية المهدية وضرورة تعيين مندوب جهوي للثقافة
نتساءل عن تعطيل القطارات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية ماذا عن أسطول

الحافالت المهترئ لشركة النقل بالساحل ؟
نداء إلى وزيرتي الشباب والرياضة والصحة حول مسألة التنمية ووضعية مستشفى

كركر بوالية المهدية
عجلة التنمية معطلة في جهة المهدية وهذا يعود إلى البيروقراطية في عديد
 للوضع المزري للمستوصف المحلي بكركر

ً
االدارات . توجيه نداء لوزير الصحة نظرا

استنكار التعاطي األمني مع طلبة الحقوق /عدم استثناء الصيادين من االتفاقية الدولية
لصيد التنّ

وجوب تحرك السلطات التونسية لحماية ومتابعة التونسيين الذين تم إلقاء القبض

عليهم بالجزائر
إدانة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض عرض فيلم بطلته "صهيونية"

افتقار والية المهدية للماء الصالح للشراب وانقطاع الماء بصفة متواترة/ إحداث محكمة

استئناف بجهة المهدية

انعكاس الضعف التنموي بمعتمديات المهدية على ضعف نسبة النجاح المدرسي
خيارات الحكومات المتعاقبة في التفويت في عديد من الشركات الوطنية لألجانب أو

شركات خاصة ومن بينها شركة 'STIP'أدى إلى التعسف على عديد العمال
وحرمانهم من حقوقهم .

انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من معتمديات والية المهدية وتردي الوضع األمني
بجهة السواسي

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

20%

 

6%

 

74%

في الجلسات العامة

29%

 

9%

 

62%

في اللجان القارة

44%

 

0%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

28%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة
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