
الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

ريم محجوب

  نائب رئيس الكتلة

كريم الهاللي

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

05 فيفري 2015

عدد األعضاء

10

الجنس

4
إناث

6
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

0
 إناث 

0
 ذكور 



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

ريم محجوب

- األقل حضورا  

محمد غنام

+ األكثر حضورا   

هاجر بالشيخ أحمد

- األقل حضورا  

محمد غنام

+ األكثر حضورا   

ريم محجوب

- األقل حضورا  

محمد غنام

100

25%
8%

65%

في الجلسات العامة

33%

10%

55%

في اللجان

53%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

8
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
التنظيم العام لإلدارة

1
القوانين البرلمانية

1
الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية

1
الفالحة والصيد البحري واألمن

الغذائي

1
شؤون األسرة

1
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
المياه والغابات

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

18 رأي مع
8 رأي ضد

60
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 3
أسئلة كتابية 3

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

6

مقبولة

19

مرفوضة

32

مسحوبة

46



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء الكتلة الديمقراطية

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

سالم لبيض

  نائب رئيس الكتلة

مبروك الحريزي

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

17 أكتوبر 2016

عدد األعضاء

12

الجنس

2
إناث

10
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

0
 إناث 

0
 ذكور 



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

سامية عبو

- األقل حضورا  

زهير المغزاوي

+ األكثر حضورا   

سامية عبو

- األقل حضورا  

زهير المغزاوي

+ األكثر حضورا   

سامية عبو

- األقل حضورا  

زهير المغزاوي

100

19% 6%

73%

في الجلسات العامة

32%

9%

57%

في اللجان

47%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

6
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
القوانين البرلمانية

1
الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية

1
المياه والغابات

1
البيئة

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
التنظيم العام لإلدارة

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

36 رأي مع
2 رأي ضد

62
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 60
أسئلة كتابية 38

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

0

مقبولة

47

مرفوضة

15

مسحوبة

1111



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة الجبهة الشعبية

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

أحمد الصديق

  نائب رئيس الكتلة

الجيالني الهمامي

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

05 فيفري 2015

عدد األعضاء

15

الجنس

2
إناث

13
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

0
 إناث 

0
 ذكور 



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

منجي الرحوي

- األقل حضورا  

فتحي شامخي

+ األكثر حضورا   

شفيق العيادي

+ األكثر حضورا   

عمار عمروسيه

- األقل حضورا  

فتحي شامخي

100

18% 8%

73%

في الجلسات العامة

27%
18%

53%

في اللجان

45%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

7
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
المياه والغابات

1
الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية

1
القوانين البرلمانية

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
الفالحة والصيد البحري واألمن

الغذائي

1
التنظيم العام لإلدارة

1
البيئة

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

14 رأي مع
2 رأي ضد

63
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 17
أسئلة كتابية 6

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

3

مقبولة

34

مرفوضة

22

مسحوبة

1112



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

عبد الرؤوف الشريف

  نائب رئيس الكتلة

هاجر العروسي

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

26 جانفي 2016

عدد األعضاء

21

الجنس

9
إناث

12
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

1
 إناث 

خولة بن عائشة

0
 ذكور 



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

محمد نجيب ترجمان

- األقل حضورا  

مريم بوجبل

+ األكثر حضورا   

حسونه ناصفي

- األقل حضورا  

الصحبي بن فرج

+ األكثر حضورا   

عبد الرؤوف الشريف

حسونه ناصفي

ابراهيم ناصف

- األقل حضورا  

مريم بوجبل

100

16%
10%

73%

في الجلسات العامة

27%
16%

55%

في اللجان

60%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

7
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
المياه والغابات

1
البيئة

1
الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية

1
القوانين البرلمانية

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
مواضيع أخرى

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

14 رأي مع
6 رأي ضد

45
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 11
أسئلة كتابية 26

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

5

مقبولة

10

مرفوضة

29

مسحوبة

129



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة حركة النهضة

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

نور الدين البحيري

  نائب رئيس الكتلة

بدر الدين عبدالكافي

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

05 فيفري 2015

عدد األعضاء

68

الجنس

27
إناث

41
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

5
 إناث 

إيمان بن محمد زينب براهمي أمل سويد

هاجر بوزمي سناء مرسني

1
 ذكور 

أسامة علية الصغير



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

محمود قويعه

- األقل حضورا  

الوليد البناني

+ األكثر حضورا   

الحبيب خضر

- األقل حضورا  

أحمد مشرڤي

+ األكثر حضورا   

بدر الدين عبدالكافي

الزهير الرجبي

الهادي بن ابراهم

- األقل حضورا  

وفاء عطية

100

14% 8%

77%

في الجلسات العامة

17% 14%

68%

في اللجان

68%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

13
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف

في المال العام

1
الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية

1
هيئة الترابية

ّ
الت

2
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

2
الفالحة والصيد البحري واألمن

الغذائي

1
القوانين البرلمانية

1
البيئة

1
المياه والغابات

3
التنظيم العام لإلدارة

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

12 رأي مع
21 رأي ضد

51
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 51
أسئلة كتابية 9

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

7

مقبولة

10

مرفوضة

29

مسحوبة

2334



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء الكتلة الوطنية

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

مصطفى بن أحمد

  نائب رئيس الكتلة

ليلى الحمروني

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث 

23 ماي 2017

عدد األعضاء

9

الجنس

6
إناث

3
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

1
 إناث 

صبرين الغبنتني

0
 ذكور 



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

ليلى الحمروني

- األقل حضورا  

وليد الجالد

+ األكثر حضورا   

بشرى بلحاج حميدة

- األقل حضورا  

المنذر بلحاج علي

+ األكثر حضورا   

مصطفى بن أحمد

- األقل حضورا  

ناجية بن عبد الحفيظ

المنذر بلحاج علي

100

22%
3%

74%

في الجلسات العامة

43%

10%

45%

في اللجان

67%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

1
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
المياه والغابات

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

3 رأي مع
1 رأي ضد

15
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 1
أسئلة كتابية 0

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

0

مقبولة

3

مرفوضة

12

مسحوبة

33



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة حركة نداء تونس

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

سفيان طوبال

  نائب رئيس الكتلة

محمد سعيدان

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

05 فيفري 2015

عدد األعضاء

56

الجنس

22
إناث

34
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

4
 إناث 

سناء الصالحي إكرام موالهي جيهان عويشي
نوال طياش

1
 ذكور 

شكيب باني



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

هدى تقية

- األقل حضورا  

كمال ذوادي

+ األكثر حضورا   

فيصل خليفة

- األقل حضورا  

محمد كمال حمزاوي

+ األكثر حضورا   

هدى تقية

حسن العماري

- األقل حضورا  

كمال ذوادي

100

21%

9%

69%

في الجلسات العامة

32%

14%

52%

في اللجان

51%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

12
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

2
التنظيم العام لإلدارة

1
المياه والغابات

1
القوانين البرلمانية

1
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

1
شؤون األسرة

2
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
الفالحة والصيد البحري واألمن

الغذائي

2
البيئة

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

5 رأي مع
30 رأي ضد

68
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 30
أسئلة كتابية 1

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

6

مقبولة

6

مرفوضة

54

مسحوبة

2225



الدورة البرلمانية الثالثة أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة اإلتحاد الوطني الحر

تركيبة الكتلة

 رئيس الكتلة

نورالدين المرابطي

  نائب رئيس الكتلة

عبد القادر بنضيف الله

معلومات عامة

تاريخ اإلحداث   

05 فيفري 2015

عدد األعضاء

12

الجنس

3
إناث

9
ذكور

أقل من 35        سنة "  5

1
 إناث 

درة يعقوبي

0
 ذكور 



نسبة الحضور
غياب مبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

  + األكثر مشاركة

محمد األمين كحلول

- األقل حضورا  

عبد القادر بنضيف الله

+ األكثر حضورا   

محمود قاهري

+ األكثر حضورا   

فوزية بن فضة

- األقل حضورا  

عبد القادر بنضيف الله

100

23%
2%

73%

في الجلسات العامة

29%

9%

60%

في اللجان

52%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

5
 عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
القوانين البرلمانية

1
المياه والغابات

1
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
البيئة

1
التنظيم العام لإلدارة

عدد المداخالت 
المتعلقة بالتعديالت

4 رأي مع
1 رأي ضد

10
عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة 

األداء الرقابي

أسئلة شفاهية 6
أسئلة كتابية 1

85
عدد المداخالت  
في جلسةالتحوير

الوزاري

186
عدد المداخالت  

في جلسات الحوار

1

مقبولة

7

مرفوضة

2

مسحوبة

76
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