
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ابراهيم ناصف

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

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

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

المشاكل التي يعيشها االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي من تجاذبات بين النقبة

والرئيس

الدعوة إلى الحفاظ على الشركة التونسية لمواد التزييت على إثر تقديم شبهات

 هذه الشركة من قبل إحدى النائبات
فساد فيما يخصّ

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

5%

 

1%

 
94%

في الجلسات العامة

5%

 

8%

 

87%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

90%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

2

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 توفيق والي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 10 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

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

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

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

15%

 

5%

 

80%

في الجلسات العامة

18%

 

6%

 

76%

في اللجان القارة

45%

 

55%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

63%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ليلى الشتاوي بوقطف

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / 02 فيفري 2017
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 02 فيفري 2017 / 26 أفريل 2017
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

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

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

12%

 

4%

 

84%

في الجلسات العامة

32%

 

27%

 

41%

في اللجان القارة

54%

 

4%

 

42%

في اللجان الخاصة

100

70%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الصحبي بن فرج

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد ثاني من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

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

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

4
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

4%

 

74%

في الجلسات العامة

97%  

0%

 

3%
في اللجان القارة

73%

 

0%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

34%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

3

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الناصر الشنوفي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

13/06/2017 كامل الدورة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس
من 19/07/2016 الى 18/04/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / 18 أفريل 2017
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة االنتخابية

حزب المبادرة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

1609

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

6 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

2%

 

76%

في الجلسات العامة

77%

 

3%

 

19%

في اللجان القارة

40%

 

50%

 

10%

في اللجان الخاصة

100

32%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

3

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حسونه ناصفي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 18 أكتوبر 2016 /
24 فيفري 2017

لجنة التشريع العام

نائب رئيس اللجنة من 26 أفريل 2017 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

19821

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

4 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

 منظمة اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية من
ّ

قة بمد
ّ
ف الحكومة عن وعودها المتعل

ّ
تخل

الدعم العمومي. هذه المنظمة أصبحت تعيش ظروف صعبة ويجب أن نساندها

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

5%

 

1%

 
94%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

82%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

6

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 خولة بن عائشة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

15406

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

17 
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%

 

10%

 

70%

في الجلسات العامة

15%

 

28%

 

57%

في اللجان القارة

6%

 

33%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

72%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

3

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 رابحة بن حسين

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 18 أفريل 2017
لجنة التنمية الجهوية

من 15 ماي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

50448

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  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ة وضرورة تطوير القطاع
الكلفة الباهضة للصيد البحري في المهديّ

رصد حالة صيد بالكيس وهو ممنوع في سواحل الشابة

تهميش قطاع اإلرشاد الفالحي

ر برفض وزير العدل
ّ
ا آثار االعتداء ات بالعنف على العديد من الطلبة. وأذك

ّ
لقد عاين

الستقبال الطلبة.

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

27%

 

9%

 

65%

في الجلسات العامة

9%

 

16%

 

75%

في اللجان القارة

20%

 

27%

 

53%

في اللجان الخاصة

100

70%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

3

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سماح بوحوال

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 / 15 نوفمبر 2016
لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة
التصرف في المال العام

من 09 جانفي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 31 ديسمبر 2016
لجنة التشريع العام

من 05 جانفي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

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

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

0%

 

83%

في الجلسات العامة

19%

 

11%

 

70%

في اللجان القارة

8%

 

8%

 

85%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

1

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سهيل العلويني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

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

رئيس اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

33513

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

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

هناك وفرة في انتاج الغالل هذه الصائفة بالقيروان وانخفاض األسعار مما أدى لعدم

مقدرة الفالحين على تسديد ديونهم

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

5%

 

2%

 
93%

في الجلسات العامة

3%

 

0%

 97%

في اللجان القارة

14%

 

7%

 

79%

في اللجان الخاصة

100

83%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 صـالح البرقاوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

16618

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

5 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

14 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

اإلعتداء بالعنف على الطلبة ورفض وزير العدل الستقبال ممثليهم.

إستنكار تحول وفد من المجلس إلى القطر الليبي بدون إذن من مكتب المجلس إلنجاز

مهمات في الخارج تحت إمرة شفيق جراية.

وزير العدل ال يقوم بدوره ويقوم فقط بتقديم إصالحات وهمية متعلقة بالسلطة

القضائية أوجه له دعوة للقيام بدوره

صعوبات مالية لقرية SOS سليانة وطلب المساعدة من قبل الحكومة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

6
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

16%

 

2%

 

82%

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

100

65%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبادة الكافي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 04 جانفي 2017
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 02 فيفري 2017 / 16 جويلية 2017
لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات

الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

34885

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

 

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%

 

50%

 

29%

في الجلسات العامة

6%

 
91%

 

2%
في اللجان القارة

81%

 

12%

 

8%

في اللجان الخاصة

100

10%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الرؤوف الشريف

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4845

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

تكرار الحوادث بالطريق السيارة الرابطة بين تونس وتوزر وضرورة تحسين وسائل النقل بين

الواليتين : الترفيع من عدد الرحالت الجوية، تطوير الحافالت والترفيع في عدد الرحالت

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

6%

 

0%

 
94%

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

100

88%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عصام الماطوسي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 17/02/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس
من 01/12/2014 الى 04/07/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 22 ماي 2017
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / 06 جويلية 2017
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

من 16 جويلية 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

30457

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

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

صيحة فزع لفالحي المناطق الفالحية لكل من تستور وقبالط، بخصوص المنشور

المؤكد لتعذر التمكين من الماء الصالح للري في الصائفة القادمة،

أالحتجاجات في منطقة طبرسق

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

15%

 

1%

 

84%

في الجلسات العامة

84%

 

5%

 

11%

في اللجان القارة

68%

 

0%

 

32%

في اللجان الخاصة

100

55%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ليلى الزحاف

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

18216

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

13 
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

7%

 

1%

 
91%

في الجلسات العامة

8%

 

8%

 

83%

في اللجان القارة

19%

 

6%

 

75%

في اللجان الخاصة

100

89%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

1

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الطرودي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

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

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

2
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

20%

 

15%

 

66%

في الجلسات العامة

13%

 

40%

 

47%

في اللجان القارة

11%

 

28%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

36%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد نجيب ترجمان

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 09 جانفي 2017 / 24 أفريل 2017
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 18 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 27 فيفري 2015
/ كامل الدورة البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

38009

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  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

15 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ي األوضاع في منطقة سيدي عمر من حيث البنية التحتية ومياه السدود التي
ّّ

ترد

تسبب إتالف المحاصيل الفالحية

نقص المياه في والية منوبة وتأثيره في النشاط الفالحي

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

7%

 

0%

 
93%

في الجلسات العامة

12%

 

3%

 

85%

في اللجان القارة

60%

 

0%

 

40%

في اللجان الخاصة

100

95%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

4

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 مروان فلفال

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 08 ماي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 جانفي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 10 مارس 2016 / 31 ديسمبر 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

15406

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  

1 رأي ضد  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ه بالشكر إلى األهالي وإلى اإلطارات األمنية ّ
تعرض سائحتين ألمانيتين للعنف والتوج

تين والصحية والجمعيات على اإلحاطة بالضحيّ

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

2
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

46%

 

24%

 

29%

في الجلسات العامة

66%

 

23%

 

11%

في اللجان القارة

40%

 

40%

 

20%

في اللجان الخاصة

100

29%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

3

مرفوضة

12

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 مريم بوجبل

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 23 جانفي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 01 جانفي 2017 / 06 مارس 2017
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

60247

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

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

26%

 

51%

 

23%

في الجلسات العامة

6%

 
89%

 

6%

في اللجان القارة

36%

 

64%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

7%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نادية زنقر

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 25 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

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  

2 رأي ضد  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

جة لالرهابيين التونسيين
ّ

علينا الترويج للتونسيين الناجحين للقيام بحملة مضادة المرو

األداء الرقابي

2
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

21%

 

15%

 

65%

في اللجان القارة

27%

 

27%

 

47%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هاجر العروسي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 25 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

من 18 أكتوبر 2016 / 20 ديسمبر 2016
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

من 20 ديسمبر 2016 / 12 جانفي 2017
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

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

5 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

بعة
ّ
ت

ي وضع الصيد البحري في قرقنة من حيث النقل واألمن وطرق الصيد المُ
ّ

ترد

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

17%

 

27%

 

56%

في الجلسات العامة

25%

 

34%

 

41%

في اللجان القارة

21%

 

43%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هدى سليم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

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 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

6

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

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  

2 
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

 

المشاكل التي تعانيها منطقة باردو: التلوث وعدم رفع الفضالت وضعف السلطة

ة وانعدام أخذ القرار
المحليّ

الحالة المزرية لمراكز الشرطة

الالنتصاب الفوضوي في تونس العاصمة وتثمين دور الوالي في القضاء على

الظاهرة

األداء الرقابي

2
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

20%

 

6%

 

74%

في الجلسات العامة

35%

 

6%

 

58%

في اللجان القارة

73%

 

0%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

54%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة
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