
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 بدر الدين عبدالكافي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 / 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

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

57994

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

14 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

عدم استعمال البنايات التحتية المخصصة وخاصة المستشفى بمدينة الغريبة

بصفاقس

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

2%

 

2%

 
95%

في الجلسات العامة

6%

 

21%

 

73%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

78%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

0

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حياة عمري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيس اللجنة من 04 ماي 2015 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

18990

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

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

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

10%

 

4%

 

87%

في الجلسات العامة

6%

 

13%

 

81%

في اللجان القارة

0%

 

9%

 
91%

في اللجان الخاصة

100

76%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 دليلة الببة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 02 مارس
2015 / كامل الدورة البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

8134

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

 

منازل مواطنينا بالخارج تتعرض للسرقة، لذا أدعوا الدولة للحفاظ على هذه األمانة

بحماية ممتلكات المهاجرين

نتساءل عن أسباب غلق دار التونسي بالخارج

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

16%

 

23%

 

61%

في الجلسات العامة

9%

 

38%

 

53%

في اللجان القارة

0%

 

39%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سناء مرسني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

مقررة اللجنة من 02 مارس 2015 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

19829

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

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

20%

 

9%

 

72%

في الجلسات العامة

3%

 

8%

 

88%

في اللجان القارة

23%

 

0%

 

77%

في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الفتاح مورو

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

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

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

42250

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

9%

 

77%

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

100

68%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

ي
ّ

 عبد اللطيف المك

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

12672

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

 

التذكير بمطالب مدينة الكاف التي تمت الموافقة عليها خالل اإلجتماع الوزاري والتي

ر مواطن شغل هامة
ّ
 اإلهتمام بمصانع الجهة التي من شأنها أن توف

تخصّ

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

18%

 

1%

 

80%

في الجلسات العامة

39%

 

22%

 

39%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

56%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 كريمة التقاز

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

11533

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

5%

 

73%

في الجلسات العامة

18%

 

6%

 

76%

في اللجان القارة

11%

 

33%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

70%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 كلثوم بدرالدين

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

رئيسة اللجنة من 02 مارس 2015 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

57994

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مع  

1 رأي ضد  

 

0 
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

 

نتساءل عن تأخر زيارة رئيس الحكومة التي وعد بها لمدينة صفاقس. لماذا ال تحل

المشاكل البيئية في والية صفاقس التي تعهد بها وزير البيئة ؟ أين وصل قرار شركة

سياب في صفاقس والتي تعد عديد االشكاالت في مدينة صفاقس ؟

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

10%

 

11%

 

79%

في الجلسات العامة

0%

 

12%

 

88%

في اللجان القارة

7%

 

27%

 

67%

في اللجان الخاصة

100

79%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

3

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محبوبة بن ضيف الله

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

21944

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  

5 
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

 

ي
ّ

مشكلة واحة جمنة التي لم يتمّ التعاطي معها بشكل جد

هناك بعض المشاكل في ريف قبلي.

أستغرب غياب المكلف بالعالقة مع المجلس، وانتظر من رئاسة المجلس بعث التوصية

للحكومة. وبالنسبة لعملة بشركة ستيل بزعفران، اشتغلوا ولكن تم تسريحهم مقابل

جراية بسيطة وهم يقومون بوقفة احتجاجية.

إحداث مركز تصفية الدم بدوز المبرمج منذ 2012

أترحم على روح عون األمن الذي أستشهد في العملية االرهابية في قبلي

ي
ّ
إعالن انتداب إطارات صلب جمعية "زهرة الحياة" بالفوار، والية قبل

ط التنمية الحالي ال وجود لهذه الوالية قبلي ال تعرف معنى للتنمية إذ في مخطّ

وهنالك تغييب واضح للجهات الداخلية.

ة مثل مرض "نيودلهي"
األمراض الفيروسيّ

تفاقم االحتجاجات في والية قبلي

مساندة اعتصام أهالي تطاوين

قل رؤساء األقسام
ُ
 حركة ن

االستغراب من المنشور الصادر عن وزارة الفالحة فيما يخصّ

قل التي ال تراعي
�
ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ودعوة وزارة الفالحة إلى التراجع عن الن

ة فيما يخص عمل المرأة
ة بعض الوضعيات خاصّ

خصوصيّ

مشكاكل قطاع الفالحة بوالية قبلي نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة مياه الري وانتشار

ة وارتفاع نسبة ميدونية الفالحين
األمراض الفيروسية والكوارث الطبيعيّ

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

12%

 

77%

في الجلسات العامة

6%

 

28%

 

67%

في اللجان القارة

25%

 

19%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

2

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أحمد عماري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

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

 

ظروف سيئة ببن قردان وغلق معبر راس جدير منذ أكثر من 3 أشهر

تهنئة والية مدنين بصعود 3 فرق رياضية للقسم الوطني أ

وصول أول رحلة لميناء جرجيس، انعدام مياه الشرب ببن قردان

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

12%

 

7%

 

80%

في الجلسات العامة

4%

 

13%

 

83%

في اللجان القارة

39%

 

28%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

71%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أحمد مشرقي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

19829

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

 

عدم تفعيل قرار تحويل أحد الوزراء لمنطقة عين دراهم لالشراف على خلية األزمة/

ضرورة فك العزلة عن منطقة عين دراهم لعودة المدارس الريفية، ومراجعة قائمة

المتمتعين بالمنحة االجتماعية

معانة أهالي جندوبة ونقص التنمية واإلهتمام بهذه المناطق، النفاذ للمعلومة واجب

للنواب حتى تذهب االعانات إلى مستحقيها

إصدار بيان ضد شخصي من وزير الشؤون االجتماعية، بعد أن تحدثت في مجلس

نواب الشعب عن تسرب قائمة إسناد البطاقات العالجية 

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

17%

 

12%

 

71%

ال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

64%

 

18%

 

18%
في اللجان الخاصة

100

34%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أروى بن عباس

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

42250

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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

5%

 

78%

في الجلسات العامة

29%

 

9%

 

62%

في اللجان القارة

39%

 

17%

 

44%

في اللجان الخاصة

100

89%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

5

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أسامة علية الصغير

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

إيطاليا

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

2975

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

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

26%

 

6%

 

68%

ال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

50%

 

4%

 

46%

في اللجان الخاصة

100

80%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 البشير الخليفي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

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

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

22770

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

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

 

1
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

13%

 

27%

 

60%

في اللجان القارة

64%

 

0%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 البشير اللزام

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

43437

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

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

منع رئيس النيابة الخصوصية ببنزرت من إحياء ذكرى عيد الجالء

الترخيص لنقطة بيع الكحول بجانب مبيت جامعي مما تسّبب في إزعاج األهالي

ّ المعلمين واألساتذة الذين يستعملون القرآن في مناهجهم التعليمية
مضايقات ضد

وما سببه من احتقان في عوسجة ببنزرت

ارتفاع نسب استهالك المخدرات في والية ودور خلية اإلنصات في مستشفى

الحبيب بورقيبة في امتصاص المشكل.

واب إلى والية جندوبة بعد موجة البرد
ّ
اها الن

ّ
العودة على الزيارة التي أد

نطلب اصالح قطاع الصحة العمومي حيث نشهد هجرة كبيرة لالطباء التونسيين

الشبان األكفاء للخارج.

المدارس المحرومة من المياه الصالحة للشراب الذي تسبب في التهاب الكبد

تفعيل األمر الحكومي المتعلق بالتحفيزات على االستثمار في المناطق ذات األولوية

مشاكل الزراعات السقوية في بنزرت تم إيقاف ماء الري عن هذه المناطق وهذا سيؤثر

على المنتوج الفالحي

ضرورة إعانة منظمة الدفاع عن المستهلك أمام األزمة التي تشهدها في الوقت

الحاضر

الكشافة هي ثروة حقيقية للبالد.

عقد الكرامة ومدى التعريف به
ً
أهمية مشروع المحاول 4 للماء الصالح للشراب الذي سوف يقع تدشينه قريبا

 المراتب األخيرة في مؤشرات التنمية.
ً
بمعتمدية سجنان التي احتلت طويال

قة بهذه
ّ
تنظيم تظاهرة "بنزرت الذكية" خالل أيام 26 و27 أفريل لتقديم مشاريع متعل

التظاهرة خاصة منها مشروع الجسر الثابت

تفعيل صندوق الزكاة تكريسا للمد التضامني

الوضعية المتردية بأرياف بنزرت

ا في تونس، وذلك نظرا لإلشكال الذي
ّ

نسبة وفايات األمهات عند الوالدة مرتفع جد

تجابهه طب التوليد في تونس على عديد المستويات منها التكوين والتشغيل.

أهمية صرف التعطية الصحية للعاملين بالشركات

طريق حزامية طولها 8 كيلومتر بعد بناء الجسر/ طلبة المعهد العالي للدراسات

التكنولوجية ببنزرت لم يتحصلوا بعد على نتائجهم الدراسية

تخليد ذكرى وفاة الرائد البجاوي في أحداث الجالء التي بدأت في جويلية ببنزرت

وانتهت في أكتوبر

االنقطاع المبكر عن الدراسة/ وتشغيل الفتيات المنقطعات عن الدراسة في المنازل

تزويد عدة قرى بجهة بنزرت بالماء الصالح للشراب

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

12
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

4
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

5%

 

2%

 
93%

في الجلسات العامة

5%

 

8%

 

87%

في اللجان القارة

6%

 

6%

 

89%

في اللجان الخاصة

100

94%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الحبيب خضر

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 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

قابس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

8 رأي مع  

0 رأي ضد  

7 
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

12%

 

4%

 

84%

في الجلسات العامة

6%

 

0%

 
94%

في اللجان القارة

6%

 

0%

 
94%

في اللجان الخاصة

100

86%

المشاركة في التصويت

5

مقبولة

6

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الحسين اليحياوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

22770

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

 

الحديث عن البطالة خاصة في تطاوين

ر مسار االستثمار في تونس مثل مشروع وحدة لصناعة الدهن "نوفوتاكس"
ّ
تعث

بتطاوين رغم توفر التمويل الذاتي وموافقة الوكالة الوطنة لحماية المحيط وموافقة

والوكالة لعقارية الصناعية

نقص بأطباء االختصاص وخاصة المتعلقين بالتوليد

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

18%

 

5%

 

77%

في الجلسات العامة

14%

 

14%

 

72%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

73%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الحسين جزيري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 25 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

11533

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

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

5%

 

12%

 

83%

في الجلسات العامة

18%

 

31%

 

51%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

83%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الزهير الرجبي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 04 ماي 2015 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 18 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

10057

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

 

ص من ما اتفقناه مع رئاسة الحكومة التي تقضي
ّ
قد قام وزير العدل من التمل

باستقبال الطلبة المتظاهرون لدى الوزير.

ف وزارة اإلشراف عن صرف
ّ
احتجاجات موظفي إدارة الملكية العقارية، بسبب تخل

 إجراء
ّ

الزيادة المتفق عليها مع النقابة. وقد تم اقتطاع 5 أيام من األجر الخام وهذا يعد

 وأقترح اقتطاع يوم عمل بكل شهر.
مشطّ

تدليس فاتورات ووثائق متعلقة بالعناية الطبية المقدمة لبعض اليبيين الذين يتلقون

عالجا بالمستشفيات التونسية والتي يقوم بخالصها مستثمر أجنبي له شركة بترولية

بليبيا

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%

 

0%

 
95%

في الجلسات العامة

0%

 

14%

 

86%

في اللجان القارة

0%

 

18%

 

82%

في اللجان الخاصة

100

87%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الصحبي عتيق

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

شريع
ّ

ف بشؤون الت
ّ
مساعد الرئيس المكل

من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

42459

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

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

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

9%

 

1%

 

90%

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

100

73%

المشاركة في التصويت

5

مقبولة

0

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 العجمي الوريمي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

عضو من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

50820

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

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

12%

 

1%

 

87%

في الجلسات العامة

29%

 

3%

 

68%

في اللجان القارة

35%

 

4%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

73%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 النذير بن عمو

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

53343

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

18%

 

0%

 

82%

في الجلسات العامة

8%

 

10%

 

82%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

61%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الهادي بن ابراهم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 27 فيفري 2015 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

24865

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

35 
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

4%

 

1%

 
95%

في الجلسات العامة

3%

 

4%

 
93%

في اللجان القارة

7%

 

29%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

96%

المشاركة في التصويت

7

مقبولة

3

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الهادي صولة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

39300

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  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

32 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لة ّ
سج تأثير البرد على المحاصيل الزراعية وضرورة تالفي الخسائر المُ

تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في منطقة وادي خليفة الفالحية

 سيدي سعد يأثر على عمل الصيادين هناك لهالك الموارد السمكية
ّ

ث ماء سد
تلوّ

.
ّ

بالسد

بناية متداعية تمثل خطر على التالميذ والمربيين في مدرسة بالقيروان، وتم صدور إذن

 ذلك بعد.
بالهدم في شأنها ولم يتمّ

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

14%

 

14%

 

72%

في اللجان القارة

14%

 

0%

 

86%

في اللجان الخاصة

100

88%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

4

مرفوضة

24

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الوليد البناني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

23650

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

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

16%

 

15%

 

70%

في الجلسات العامة

55%

 

18%

 

27%

في اللجان القارة

36%

 

36%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

19%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أمل سويد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / 24 أكتوبر 2016
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

مقرر مساعد ثاني 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

قابس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

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

 

ها لمعتمدية دخيل التوجان.+ مطلب إحداث تحركات بمزرع بن سالمة لضمّ

ي بمعتمدية غنوش+ التساؤل عن مصير مشروع إحداث ميناء صيد
ّ
مستشفى محل

ساحلي بمدينة غنوش بعد عدم توفير اعتمادات لتمويله خالل مؤتمر االستثمار

نترحم على روح الشهيد مظفر بن علي و نتضامن مع النائبة الفلسطنية المعتقلة

نطلب مزيد تضمين شروط الصحة والسالمة في طريقة إعداد األكلة في المبيتات

 بعد حاالت التسمم العديدة
ً

الجامعية خاصة

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

21%

 

11%

 

68%

في الجلسات العامة

6%

 

23%

 

71%

في اللجان القارة

18%

 

9%

 

73%

في اللجان الخاصة

100

69%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 آمنة بن حميد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 24 أكتوبر
2016 / كامل الدورة البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

43437

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

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

معاقبة حراس الموقع األثري بأوتيك على خلفية التبليغ عن عديد التجاوزات

اقالة مدير معهد عوسجة ببنزرت بسبب توزيع كتب قرآن كجوائز آخر السنة الدراسية

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%

 

33%

 

61%

في الجلسات العامة

12%

 

28%

 

60%

في اللجان القارة

6%

 

38%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

52%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

2

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 إيمان بن محمد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 02 مارس
2015 / كامل الدورة البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

إيطاليا

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2975

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

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

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

13%

 

12%

 

74%

في الجلسات العامة

10%

 

31%

 

59%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

84%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

5

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 بسمة الجبالي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

اللجان القارة

عضو من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

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

20%

 

21%

 

60%

في الجلسات العامة

7%

 

17%

 

76%

جنةفي اللجان القارة
ّ
ال بمكننا رصد أعمال هذه الل

100

56%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 جميلة الجويني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

مقررة مساعدة أولى من 27 فيفري
2015 / كامل الدورة البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

22770

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

 

نستنكر عملية قتل شاب في منزله قرب وزارة الداخلية نتساءل عن نهاية أعمال الترميم

في معهد حي النور بتطاوين حيث يزاول التالميذ تعليمهم في وضعية خطرة

دعوة وزير الشؤون االجتماعية إلى اإلسراع في إحداث دور خدمات في معتمديتي

الذهيبة وعين دراهم

المطالب االجتماعية بجهة تطاوين

ض لعدة محاوالت للشيطنة والهرسلة كل التضامن مع منظمة "أنا يقظ" التي تتعرّ

انسحاب وحدات األمن بعد األحداث التي شبت األمس،

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

17%

 

11%

 

72%

في الجلسات العامة

30%

 

6%

 

64%

في اللجان القارة

44%

 

6%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

69%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 جميلة دبش

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

ف بالعالقات مع المواطن ومع
ّ
مساعد الرئيس المكل

المجتمع المدني
من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

42459

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

 

ت؟ لماذا يصرّ الوزير على قرار تم رفضه من قبل
ّ
لقد قام الطلبة باالتصال بي. لماذا التعن

الطلبة ومن قبل عمداء بالكليات؟ دراسة الماجستير جعلت للتخصص وليست ذات

أهمية بالنسبة لاللتحاق بمعهد القضاء.

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

17%

 

23%

 

60%

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

100

43%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 راضيه التومي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

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

قابس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

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

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ث
الدعوة إلى عدم التالعب بالملف البيئي بجهة قابس بسبب تركيز مشروع ملو�

ل في مصب الفوسفوجيبس
ّ
للطبيعة بالجهة متمث

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

9%

 

77%

في الجلسات العامة

0%

 

18%

 

82%

في اللجان القارة

0%

 

27%

 

73%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 رمزي بن فرج

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القارة األمريكية وبقية الدول
األوروبية

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4336

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  

6 
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

 

التونسيون بالخارج يمثلون 18 بالمائة من المواطنين كيف لكاتب الدولة أن يمثل

ص في الغرض؟ التونسيين بالخارج دون وجود ديوان مخصّ

إدانة الممارسات الواقعة بالسجون اإلسرائيلية في حق األطفال الفلسطينيين

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

6%

 

80%

في الجلسات العامة

24%

 

12%

 

65%

في اللجان القارة

0%

 

17%

 

83%

في اللجان الخاصة

100

70%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 زينب براهمي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / 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

قفصة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

28265

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

15%

 

7%

 

78%

في الجلسات العامة

8%

 

44%

 

49%

في اللجان القارة

20%

 

47%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

74%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سامي الفطناسي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 17 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

16874

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

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

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

12%

 

4%

 

84%

في الجلسات العامة

9%

 

17%

 

73%

في اللجان القارة

21%

 

36%

 

43%

في اللجان الخاصة

100

83%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سالف القسنطيني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة ثانية من 24 أكتوبر 2016
/ كامل الدورة البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

49609

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

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

وضعية الفراغ في بلدية ساقية الدائر، وعدم نشر األمر المتعلق باحداث النيابة

الخصوصية رغم المصادقة عليه في مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر

يجب أن يتفاعل وزير التربية ويتدخل في خالص مستحقات المطاعم المدرسية

استمعنا باجتماع طارئ للحكومة التضامن الكامل مع صفاقس في مطالبة ببيئة

سليمة، ولكن دون نتيجة او حل جذري.

 نحيي إحداث لجنة التضامن مع
ً
نتضامن مع النائبة الفلسطينية التي اعتقلت مؤخرا

فلسطين في البرلمان االيرلندي نطالب باحداث لجنة لفلسطين بمجلس

نواب الشعب

وضعية النواب المؤسسين وإحداث خطة "سفراء الدستور". إحداث لجنة فلسطين

بمجلس نواب الشعب

مشكل االنقطاع في المياه الصالحة للشراب في صفاقس.

تتويج الجمعية الرياضية لكرة اليد لساقية الزيت بصفاقس

قة بالقضية الفلسطينية
ّ
تأخر إرساء اللجنة البرلمانية المتعل

ذي
ّ
ين في إضراب الجوع ال ضرورة مساندة البرلمان التونسي لألسرى الفلسطينيّ

يشنونه وإعالن يوم برلماني إلعالن التضامن مع األسرى الفلسطينيين

نادينا في والية صفاقس الى بعث هيكل مختص في الحماية العمرانية إال أن النيابة

الخصوصية أمرت بإستئناف األشغال وعدم األخذ بعين اإلعتبار لميزات الجهة والمعمار

التاريخي الموجود في الوالية.

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

5
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

2%

 

84%

في الجلسات العامة

7%

 

20%

 

74%

في اللجان القارة

28%

 

11%

 

61%

في اللجان الخاصة

100

78%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سليم بسباس

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

49609

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  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

28 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

عدم االعتناء بالسباح التونسي نجيب بالهادي

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

24%

 

2%

 

73%

في الجلسات العامة

19%

 

8%

 

73%

في اللجان القارة

21%

 

21%

 

57%

في اللجان الخاصة

100

80%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

4

مرفوضة

22

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سمير ديلو

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 14 أفريل 2015 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

43437

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

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

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

15%

 

15%

 

71%

في الجلسات العامة

22%

 

33%

 

45%

في اللجان القارة

6%

 

13%

 

81%

في اللجان الخاصة

100

76%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

5

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 شهيدة فرج

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

37815

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

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

الوضع البيئي المتدهور في والية المنستير/ نفوق كميات كبيرة من األسماك في

قصيبة المديوني وانبعاث روائح كريهة جراء التلوث/ضرورة الحفاظ على الثورة

السمكية

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

10%

 

12%

 

78%

في الجلسات العامة

2%

 

20%

 

78%

في اللجان القارة

7%

 

29%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

69%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 صافية خلفي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

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

القصرين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

23650

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

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

نعاني من التلوث في مدينة سبيبة بالقصرين بسبب صرف المياه الصحية في

الوديان المجاورة نتساءل عن الجدوى من حل النيابة الخصوصية وإغراق مدينة سبيطلة

السياحية في التلوث

وضعيات المدارس في القصرين على مستوى ضعف البنية التحتية وانعدام المرافق

ة
الصحيّ

غياب التجاوب بين الحكومة والنواب، ال أفهم هذا التأخير في سد الشغورات في صف

المعتمدين في فوسانة وسبيطلة

ك الوزارة تفشي الفساد بشركة الحلفاء دون تحرّ

ث المائدة المائية وانتشار التهاب الكبد الفيروسي بسبب مياه الصرف الصحي تلوّ

في األودية المحاذية للمناطق السكنية

سعاد الجفالي مسؤولية دولة ووزارة الصحة وكل الوزارات المعنية، والتي سنها 12

 في فرنسا ولم تحرك
ّ
سنة ورغم مزاولتها لعدة مستشفيات اال أنها لم تجد إجابة إال

زمة. ويجب على الدولة أن تقوم بدورها
ّ
ة اال

الهياكل ساكنا إلحاطتها والمساندة الماليّ

ل مسؤوليتها. وتتحمّ

هنالك شبهات فساد في والية القصرين مما يزيد حالة االحتقان وذلك بشراء الوالي

لسيارة باهضة الثمن من المال العام.

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

1%

 

84%

في الجلسات العامة

8%

 

25%

 

67%

في اللجان القارة

18%

 

36%

 

45%

في اللجان الخاصة

100

87%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عامر العريض

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 27 فيفري 2015 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

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

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

4%

 

82%

في الجلسات العامة

6%

 

0%

 
94%

في اللجان القارة

11%

 

33%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

53%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 علي العريض

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

53343

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

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

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

11%

 

0%

 

89%

في الجلسات العامة

13%

 

9%

 

77%

في اللجان القارة

9%

 

27%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

90%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عماد الخميري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 18 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

33064

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

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

4%

 

79%

في الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان القارة

58%

 

0%

 

42%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فتحي العيادي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

49609

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

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%

 

9%

 

77%

في الجلسات العامة

18%

 

28%

 

54%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

67%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فريدة عبيدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

39300

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

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

13%

 

76%

في الجلسات العامة

5%

 

12%

 

83%

في اللجان القارة

7%

 

27%

 

67%

في اللجان الخاصة

100

70%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لخضر بالهوشات

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

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

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

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

17%

 

6%

 

77%

في الجلسات العامة

13%

 

23%

 

65%

في اللجان القارة

45%

 

18%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

72%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

6

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لطيفة الحباشي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

33064

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

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

1%

 

46%

 

52%

في الجلسات العامة

0%

 

69%

 

31%

في اللجان القارة

0%

 

42%

 

58%

في اللجان الخاصة

100

42%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ليلى الوسالتي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 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

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

24865

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

 

نندد بالممارسات غير الديمقراطية في إعتقال النائبة الفلسطينية سميرة الحنيقة

نطلب إحداث لجنة فلسطين

مد القطع مع الصورة النمطية للعُ

تشويه صورة المرأة التونسية بالمسلسالت التونسية المعروضة بشهر رمضان

تهميش بعض المعتمديات من والية المهدية وضرورة تزويد المنطقة بالماء الصالح

للشراب

منع المصلين من دخول المسجد األقصى واستباحة الحرم

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

10%

 

9%

 

82%

في الجلسات العامة

0%

 

10%

 

90%

في اللجان القارة

7%

 

0%

 
93%

في اللجان الخاصة

100

80%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ماهر المذيوب

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

العالم العربي وبقية دول العالم

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4333

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

 

أزمة دول الخليج وطلب عدم مهاجمة التونسيين العاملين بقطر

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%

 

17%

 

63%

في الجلسات العامة

81%

 

6%

 

13%

في اللجان القارة

39%

 

28%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

31%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محرزية العبيدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيس من 01 أكتوبر 2017 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

من 24 أكتوبر 2016 / 01 أكتوبر 2017
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

نابل 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

23434

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

12 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

عدم تزويد العديد من المواطنين بجهة نابل بالماء الصالح للشراب

مون شكاوى متعلقة ّ
موظفون بشركة تجميع ورسكلة الزيوت المستعملة يقد

بشبهات فساد

تفاقم مشكل المياه الصالحة للشراب بمنطقة الرحمة من والية نابل مما دفع األهالي

إلى غلق الطريق/ ارتهان طلبة المعاهد التحضرية للدراسات الهندسية ببنزرت لإلشكال

ا دفع بهم إلى عدم
الحاصل بين اإلدراة واألساتذة المطالبين بمستحقاتهم المالية، ممّ

نشر األعداد النهائية للطلبة

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

16%

 

15%

 

70%

في الجلسات العامة

18%

 

29%

 

53%

في اللجان القارة

31%

 

0%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

3

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد األخضر العجيلي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

10164

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

 

ضرورة تعميم أطباء االختصاص في المناطق الداخلية

تعويض الفالحين وإحداث صندوق الجوائح الطبيعية

صعوبات على مستوى النقل وصعوبة التنقل من مناطق الجنوب وخاصة من توزر

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

13%

 

9%

 

78%

في الجلسات العامة

15%

 

3%

 

82%

في اللجان القارة

9%

 

9%

 

82%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد المحجوب

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول 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

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

61420

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

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لقد تم اإلتفاق مع رئاسة الحكومة على لقاء مع وزير العدل وممثلي الطلبة ولكن وزير

العدل في البداية لم يشأ إستقبال الطلبة و في المساء تم تدارك األمر وتمت هذه

الجلسة وقد تم اإلتفاق مع ممثلي الطلبة واتخاد القرارات الالزمة . يجب التنصيص على

أن ما روج له بأن وزير العدل قام بإستدعاء نواب اإلئتالف الحاكم فقط غير صحيح.

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

15%

 

1%

 

84%

في الجلسات العامة

19%

 

10%

 

71%

في اللجان القارة

13%

 

7%

 

80%

في اللجان الخاصة

100

90%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد المحسن سوداني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

28265

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

 

أوكلت الدولة للشركات التصرف في أراضي التعاضديات دون تدخل الدول

والفالحون يطالبون بتسوية وضعياتهم

المشاكل التي تعرفها منطقة الرديف على مستوى التزود بالمياه الصالحة للشراب

والبنية التحتية ووضعية عملة الحظائر.

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

9%

 

77%

في الجلسات العامة

22%

 

29%

 

49%

في اللجان القارة

31%

 

8%

 

62%

في اللجان الخاصة

100

68%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد بن سالم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

11720

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

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

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%

 

0%

 

88%

في الجلسات العامة

5%

 

12%

 

83%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

74%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد زريق

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قابس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

58152

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

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

16%

 

9%

 

76%

في الجلسات العامة

30%

 

3%

 

67%

في اللجان القارة

36%

 

0%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد سيدهم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

29368

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

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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

6%

 

77%

في الجلسات العامة

15%

 

22%

 

63%

في اللجان القارة

50%

 

6%

 

44%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد علي البدوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

21944

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

 

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

21%

 

30%

 

49%

في الجلسات العامة

21%

 

29%

 

50%

في اللجان القارة

33%

 

28%

 

39%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الفريخة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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

عضو من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

57994

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

10 
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

17%

 

11%

 

72%

في الجلسات العامة

25%

 

31%

 

44%

في اللجان القارة

55%

 

0%

 

45%

في اللجان الخاصة

100

44%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

2

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد كمال بسباس

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

37815

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

11%

 

1%

 

88%

في الجلسات العامة

4%

 

10%

 

85%

في اللجان القارة

13%

 

27%

 

60%

في اللجان الخاصة

100

83%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمود قويعه

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

39300

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  

5 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

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

6%

 

0%

 
94%

في الجلسات العامة

6%

 

9%

 

85%

في اللجان القارة

17%

 

0%

 

83%

في اللجان الخاصة

100

99%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

5

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 معز بلحاج رحومة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 13 جوان 2017
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

اللجان القارة

من 01 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

29368

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  

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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

24%

 

16%

 

60%

في الجلسات العامة

31%

 

33%

 

36%

في اللجان القارة

69%

 

23%

 

8%

في اللجان الخاصة

100

30%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 منية ابراهيم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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 اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

50820

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

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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

12%

 

17%

 

71%

في الجلسات العامة

0%

 

22%

 

78%

في اللجان القارة

7%

 

14%

 

79%

في اللجان الخاصة

100

73%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ناجي الجمل

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج
من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8134

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

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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

16%

 

10%

 

74%

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

100

72%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نور الدين البحيري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

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 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

61420

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  

5 
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

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

9%

 

2%

 

89%

في الجلسات العامة

20%

 

25%

 

55%

في اللجان القارة

64%

 

0%

 

36%

في اللجان الخاصة

100

85%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نوفل الجمالي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 10 نوفمبر 2016
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

من 10 نوفمبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

18990

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  

7 
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

 

تحركات اجتماعية في مدينة المكناسي بسيدي بوزيد، ال إرادة حقيقية من الحكومة

لحل مشاكل سكان المكناسي

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%

 

1%

 

82%

في الجلسات العامة

3%

 

6%

 
91%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

68%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هاجر بوزمي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 07 جانفي 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

68795

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

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

16%

 

2%

 

82%

في الجلسات العامة

3%

 

5%

 
92%

في اللجان القارة

19%

 

13%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

84%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هالة الحامي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

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

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 10 نوفمبر 2016
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

من 10 نوفمبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

61420

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

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

انتقاد حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية

لماذا السكوت حول معاناة المسلمين بالبورما

ضرورة إيجاد حلول لوضعية عمال الحضائر

نندد االستعمال المكثف لألكياس البالستيكية التي تقضي على حياة الكائنات

البحرية نرفض إعتماد األكياس البالستيكية بمقابل في الفضاءات التجارية

لن نصمت بعد اليوم عن التجاوزات المتعلقة بالتعيينات الحاصلة في قطاع النقل

وخاصة بعد الكارثة التي وقعت باصتدام قطارين مما سبب جروحا عديدة للركاب

نداء إلى وزير الفالحة بسبب انتشار الحرائق وقطع األشجار من الغابات

مشاكل سائقي سيارات األجرة، وخاصة في ما يهم االطار القانوني واألجرة.

ة
ذين يراقبون صاحبي الدراجات الناريّ

ّ
مراقبة أعوان األمن السريع ال

حلول التالميذ التونسيين المرتبة األخيرة عالميا في االنضباط

ة بعد تدهور وضعية االتحاد الوطني للمرأة بعد
تهميش وضعية مراكز الفتاة الريفيّ

الثورة

ة ولعرض افتتاح مهرجان قرطاج
ه بالنقد ألحد األعمال المسرحيّ ّ

التوج

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

0%

 

85%

في الجلسات العامة

41%

 

3%

 

57%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

74%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 وفاء عطية

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

50820

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

 

 ديوان األراضي الدولية
سيتم بعث مشروع مشترك بين القطاع العام والخاص يضمّ

ومستثمر متعلق بالمركب الفالحي

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

23%

 

41%

 

35%

في الجلسات العامة

14%

 

61%

 

25%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

34%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 يمينة الزغالمي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة النهضة

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

حركة النهضة

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

53343

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  

 

4 
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

 

ة
غياب الهوية التونسية لدى افتتاح أيام قرطاج السينمائيّ

إطالق مشروع واعد من طرف شاب تونسي زاول تعليمه في روسيا متعلق بصناعة

الحديد في منطقة الحرايرية

االستياء من عدم إحياء ذكرى اإلمضاء على الدستور

الحظنا فوضى في سير الجلسة العامة يجب سد الشغور وفرز الترشحات لألنتخاب

في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة يجب عدم العودة لألنتهاكات السابقة والمضي

 في مسار العدالة االنتقالية
ً
قدما

نطلب تركيز علم كبير لتونس في أماكن الترفيه في تونس والفضاءت الترفيهية

مشكل االنتصاب الفوضوي لباعة منتوجات متنوعة ويجب حّل المشكل بتوفير

صة لضمان العمل فضاءات مخصّ

وضعية صعبة وغياب كل االمكانيات والوسائل لكي تتمكن مؤسسة المكلف العام

بنزاعات الدولة للقيام بعملها (مقرات مهترئة و وسائل معدومة)

تخوف حول اليوم البرلماني المتعلق بالمجتمع المدني الذي قد يفضي إلى غلق

أبواب المجلس عن العديد من الجمعيات وتحديد جمعيات معينة لمتابعة أعمال

المجلس

ث الناجمة عن المشاريع وضعية حي الفراشيش بسيدي حسين بسبب تفاقم التلوّ

الكبرى والدعوة إلى التسريع في إنجاز المشاريع العالقة

األداء الرقابي

0
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

9%

 

1%

 

90%

في الجلسات العامة

8%

 

12%

 

80%

في اللجان القارة

6%

 

6%

 

88%

في اللجان الخاصة

100

84%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة
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