
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ألفة السكري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

غير المنتمين

اللجان الخاصة

من 17 مارس 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

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

 

أترحم على ضحايا الحادث األخير ببن عروس

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

18%

 

23%

 

59%

في الجلسات العامة

17%

 

20%

 

63%

في اللجان القارة

67%

 

17%

 

17%
في اللجان الخاصة

100

34%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 خميس قسيلة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 06/06/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

غير منتمين
من 01/12/2014 الى 06/06/2017

حركة نداء تونس

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 06 جوان 2017
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 18 أكتوبر 2016 /
06 جوان 2017

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

60247

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

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

 

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

29%

 

30%

 

40%

في الجلسات العامة

32%

 

39%

 

30%

في اللجان القارة

67%

 

22%

 

11%

في اللجان الخاصة

100

26%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ريم الثايري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

غير المنتمين

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

عضو من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

تيار المحبة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3125

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

القرار األحادي من والي القيروان بخصوص منطقة عويثة دون استشارة نواب الجهة

مما أثاراستياء األهالي

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

41%

 

15%

 

44%

في الجلسات العامة

47%

 

21%

 

32%

في اللجان القارة

50%

 

19%

 

31%

في اللجان الخاصة

100

19%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

4

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الرزاق شريط

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

غير المنتمين

اللجان القارة

من 10 جويلية 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

توزر

القائمة االنتخابية

القائمة المستقلة لمجد الجريد

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5111

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

24%

 

22%

 

54%

في الجلسات العامة

47%

 

14%

 

39%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

10%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الرؤوف الماي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 20/09/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

غير المنتمين
من 26/01/2016 الى 20/09/2017

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 24 أفريل 2017
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / 31 ديسمبر 2016
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

من 04 جانفي 2017 / 27 أفريل 2017
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

العالم العربي وبقية دول العالم

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4451

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  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

متابعة لألزمة الخليجية ومساندة للجالية التونسية بهذه الدول

إقامة مشروع عقاري تجاري في منطقة مخصصة لألنشطة الترفيهية رغم صدور قرار

بالهدم في شأن هذا القرار منذ 2012 ورفض في تغيير الصبغة

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%

 

6%

 

89%

في الجلسات العامة

10%

 

15%

 

75%

في اللجان القارة

0%

 

17%

 

83%

في اللجان الخاصة

100

85%

المشاركة في التصويت

4

مقبولة

4

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد العزيز القطي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 25/11/2016 الى باقي الدورة البرلمانية

غير المنتمين
من 01/12/2014 الى 25/11/2016

حركة نداء تونس

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / 12
جوان 2017

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

اللجان القارة

من 17 أكتوبر 2016 / 21 أفريل 2017
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

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

 

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

24%

 

1%

 

74%

في الجلسات العامة

31%

 

16%

 

53%

في اللجان القارة

78%

 

0%

 

22%

في اللجان الخاصة

100

47%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الناصر شويخ

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 06/06/2017 الى كامل الدورة البلمانية

غير المنتمين
من 01/12/2014 الى 06/06/2017

حركة نداء تونس

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / 13 مارس 2017
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

60295

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

45%

 

4%

 

51%

في الجلسات العامة

75%

 

3%

 

22%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

11%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبد الوهاب الورفلي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

غير المنتمين

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

الحزب الجمهوري

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

4153

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

14%

 

14%

 

71%

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

100

60%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عدنان حاجي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 20/09/2017 الى باقي الدورة البرلمانية

غير المنتمين
من 17/10/2016 الى 20/09/2017

الكتلة الديمقراطية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة االنتخابية

القائمة المستقلة رد اإلعتبار

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5236

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

9 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
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

24%

 

9%

 

67%

في الجلسات العامة

30%

 

9%

 

61%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

37%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

8

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فاتن الوسالتي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

متوفية في 11/05/2017

غير المنتمين

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 18 أفريل 2017
لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / 11 ماي 2017
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

الحزب الجمهوري

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

4153

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

23%

 

17%

 

60%

في الجلسات العامة

71%

 

7%

 

21%

في اللجان القارة

30%

 

40%

 

30%

في اللجان الخاصة

100

37%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فيصل تبيني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

غير المنتمين

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

حزب صوت الفالحين

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2273

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

4 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

25 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

التأخر الحاصل على مستوى بعث مشروع مستشفى األمراض السرطانية بجندوبة

تحية ألهالي عين دراهم وللمؤسسات مثل الحرس الوطني لتجنيد أعمالهم

ومسانداتهم و اعاناتهم في مجابهة موجة البرد، إستياء عين دراهم من التهميش و

عدم إكتراث السياسيين لحالهم.

تزويد منطقة السواني بالماء الصالح للشراب

التالعب بمصلحة أهالي جندوبة على مستوى التزود بالماء الصالح للشراب

مالحظة وتعقيب حول تصرفات رئيس المجلس عبد الفتاح مورو خالل عمل الجلسة

وذلك بقطع الكلمة، وفي ذلك تقليل من قيمة النائب رغم أن الرئيس أيضا نائب كسائر

النواب في مجلس نواب الشعب. والشعب الذي انتخب الفاسدين شريك في جريمة

ويتحمل مسؤوليته في ذلك.

مشكل إعادة مهرجان الجاز إلى موطنه األصلي -جهة طبرقة- وافتعال خالف مع

هيئته المديرة الحالية/ مشاكل مجامع المياه بجندوبة

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

1
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

32%

 

12%

 

56%

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

100

24%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

23

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد حامدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

غير المنتمين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

تيار المحبة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

11806

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

1 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

5
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

27%

 

17%

 

56%

في الجلسات العامة

9%

 

41%

 

50%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

47%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نور الدين بن عاشور

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 28/07/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

غير المنتمين
من 31/01/2017 الى 28/07/2017

كتلة الّحرة لحركة مشروع تونس
من10/05/2016 الى 01/11/2016

حركة نداء تونس

اللجان الخاصة

من 25 أفريل 2017 الى 28 جويلية 2017
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 06 مارس 2017 الى 28 جويلية 2017
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4411

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

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

20%

 

4%

 

77%

في الجلسات العامة

45%

 

24%

 

31%

في اللجان القارة

38%

 

0%

 

63%

في اللجان الخاصة

100

35%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة
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