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تقدمي
عد جمل�س الأمة من �أهم امل�ؤ�س�سات التي ترتكز �إليها الدولة الأردنية ،ال �سيما �أنها ت�ضم
ُي ّ
ممثلي ال�شعب من خالل جمل�س النواب ،وهذا ي�سهم يف تعزيز حالة الدميقراطية ،ويكون
عون ًا للدولة يف اختيار �سيا�ساتها باال�ستناد �إلى قرارات جمل�س النواب الذي ميثل ال�شعب.
عد التعديالت الد�ستورية التي �أُقرت يف عام  2011من �أهم التغيريات التي طر�أت على
و ُت ّ
جمل�س النواب ،حيث ن�صت التعديالت وفق املادتني رقم ( )74ورقم ( )94على الأ�سباب
املوجبة حلل جمل�س النواب ،وربط احلل با�ستقالة احلكومة خالل �أ�سبوع من تاريخه ،وعدم
جواز تكليف رئي�سها بت�شكيل احلكومة التي تليها ،وذلك لإعادة التوازن بني ال�سلطتني ومنع
تغول ال�سلطة التنفيذية.
كذلك ،ت�أ�س�ست يف عام  2011الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب كجهة م�ستقلة ُتعنى ب�إدارة العملية
االنتخابية والإ�شراف عليها دون تدخل �أو ت�أثري من �أي جهة ،حيث با�شرت الهيئة عملها يف
�شهر �أيار من عام  ،2012ويف عام  ،2014ومبوجب وجبة جديدة من التعديالت الد�ستورية،
مت تو�سيع دور الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب وم�س�ؤول ّياتها ،لت�شمل �إدارة االنتخابات البلدية
و�أي انتخابات عامة� ،إ�ضافة �إلى ما تك ّلفها به احلكومة من �إدارة و�إ�شراف على �أي انتخابات
�أخرى ،ومبا ي�ضمن �أعلى م�ستويات ال�شفافية والنزاهة واحلياد يف �إدارة العمليات االنتخابية
املختلفة.
ان ُتخب جمل�س النواب الثامن ع�شر الذي يبلغ عدد �أع�ضائه  130ع�ضو ًا من خالل نظام القائمة
الن�سبية املفتوحةُ ،
وق ّ�سمت الدوائر االنتخابية �إلى  23دائرة ،و�ساهم هذا النظام بتح�سني
خ�ص�ص قانون االنتخاب ل�سنة  2016للمر�أة كوتا بواقع  15مقعد ًا،
عدالة االنتخاب .كما ّ
مبعدل مقعد لكل حمافظة ( 12مقعد ًا) ،ومقعد لكل دائرة من دوائر البدو الثالث .و�إلى
جانب الن�ساء اللواتي فزن باملقاعد اخلم�سة ع�شر املحفوظة للمر�أة ،فازت خم�س ن�ساء عن
طريق التناف�س احلر مع الرجال ،فارتفع عدد املقاعد التي احتلتها الن�ساء �إلى  20مقعد ًا،
وهو �أعلى رقم حتت ّله الن�ساء يف تاريخ احلياة النيابية يف الأردن.
ومبا يتعلق بالغرفة الت�شريعية الثانية� ،أي جمل�س الأعيان الذي يعني امللك �أع�ضاءه جميعهم،
فقد بلغ عدد �أع�ضائه  65ع�ضو ًا وفق ًا للمادة ( )63من الد�ستور التي تحُ ّدد عدد �أع�ضاء جمل�س
الأعيان مبا ال يتجاوز ن�صف عدد �أع�ضاء جمل�س النواب.
وتبينّ هذه املراجعة �أهم �أعمال جمل�سي النواب والأعيان ومدى مواءمتها لتطلعات املواطن
الأردين وان�سجامها مع م�سرية الإ�صالح يف الأردن .كما ت�ستعر�ض �أداء جمل�س الأمة من حيث
املقرة ،والأدوات الرقابية امل�ستخدمة خالل عام .2017
عدد الت�شريعات ّ
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أوالً :اإلطار الترشيعي ملجلس األمة
يو�ضح اجلدول رقم ( )1الأنظمة االنتخابية التي مت اعتمادها منذ ت�أ�سي�س الدولة الأردنية،
وحتى االنتخابات التي جرت يف عام .2016
اجلدول رقم ()1
توزيع املجال�س الت�شريعية والنيابية بح�سب مددها وعدد �أع�ضائها
ور�ؤ�سائها و�أنظمة االنتخاب ()2016-1928
النظام االنتخابي

ا�سم املجل�س

مدة املجل�س

املجل�س الت�شريعي الأول

 1931-1928القائمة املفتوحة

العدد رئي�س املجل�س
16

ح�سن خالد �أبو الهدى

املجل�س الت�شريعي الثاين

 1934-1931القائمة املفتوحة

16

عبد اهلل �سراج� ،إبراهيم
ها�شم

املجل�س الت�شريعي الثالث

 1937-1934القائمة املفتوحة

16

�إبراهيم ها�شم

املجل�س الت�شريعي الرابع

 1942-1937القائمة املفتوحة

16

�إبراهيم ها�شم ،توفيق �أبو
الهدى

املجل�س الت�شريعي اخلام�س  1947-1942القائمة املفتوحة

16

توفيق �أبو الهدى� ،سمري
الرفاعي� ،إبراهيم ها�شم

جمل�س النواب الأول

 1950-1947القائمة املفتوحة

20

ها�شم خري

جمل�س النواب الثاين

 1951-1950القائمة املفتوحة

40

عمر مطر� ،سعيد املفتي.

جمل�س النواب الثالث

 1954-1951القائمة املفتوحة

40

عبد اهلل الكليب ال�شريدة،
حكمت امل�صري ،عبد احلليم
النمر

جمل�س النواب الرابع

 1956-1954القائمة املفتوحة

40

�أحمد الطراونة

جمل�س النواب اخلام�س

 1961-1956القائمة املفتوحة

40

حكمت امل�صري ،م�صطفى
خليفة

جمل�س النواب ال�ساد�س

 1961-1961القائمة املفتوحة

60

م�صطفى خليفة

جمل�س النواب ال�سابع

 1963-1962القائمة املفتوحة

60

�صالح طوقان

جمل�س النواب الثامن

 1966-1963القائمة املفتوحة

60

عاكف الفايز

جمل�س النواب التا�سع

 1971-1967القائمة املفتوحة

60

قا�سم الرمياوي ،كامل عريقات

جمل�س النواب العا�شر

 1988-1984القائمة املفتوحة

60

عاكف الفايز

1

 1نظام القائمة املفتوحة هو النظام الذي ي�سمح للناخب باختيار عدد من املرت�شحني يف دائرته االنتخابية ي�ساوي �أو
يقل عن عدد املقاعد املخ�ص�صة لتلك الدائرة ،وتعد انتخابات عام  1989هي الأخرية التي ُطبق فيها هذا النظام .ونظام
القائمة املفتوحة هو نظام �أغلبي� ،أي يفوز مبقاعد الدائرة االنتخابية املرت�شحون الذين يحوزون على �أعلى الأ�صوات يف
الدائرة.

5

جمل�س النواب احلادي
ع�شر

80

�سليمان عرار ،عبد اللطيف
عربيات

ال�صوت الواحد غري
جمل�س النواب الثاين ع�شر 1997-1993
املتحول

80

طاهر امل�صري� ،سعد هايل
ال�سرور

ال�صوت الواحد غري
جمل�س النواب الثالث ع�شر 2001-1997
املتحول

80

�سعد هايل ال�سرور ،عبد
الهادي املجايل

ال�صوت الواحد غري
جمل�س النواب الرابع ع�شر 2007-2003
املتحول

110

عبد الهادي املجايل

جمل�س النواب اخلام�س
ع�شر

ال�صوت الواحد غري
2010-2007
املتحول

110

عبدالهادي املجايل

جمل�س النواب ال�ساد�س
ع�شر

ال�صوت الواحد غري
2013-2010
املتحول

120

في�صل الفايز ،عبد الكرمي
الدغمي

 1993-1989القائمة املفتوحة

نظام خمتلط (ال�صوت
الواحد غري املتحول+
جمل�س النواب ال�سابع ع�شر 2016-2013
القائمة الن�سبية
املغلقة)
جمل�س النواب الثامن ع�شر ... - 2016

القائمة الن�سبية
املفتوحة

150

�سعد هايل ال�سرور ،عاطف
الطراونة

130

عاطف الطراونة

جمل�س الأعيان

ن�ش�أ جمل�س الأعيان الأردين يف عام  1947بعد �إعالن ا�ستقالل الأردن وفق ًا للد�ستور الأردين
الأول ال�صادر يف �شباط  ،1947والذي �أناط �أعمال ال�سلطة الت�شريعية بامللك وجمل�س الأمة،
وباعتماد نظام ثنائية الغرف الت�شريعية .وعليه ينق�سم جمل�س الأمة �إلى جمل�س �أعيان
يت�شكل من عدد ال يتجاوز ن�صف عدد جمل�س النواب ،ويتولى امللك تعيني الأع�ضاء مبا�شرة
�ضمن �شروط حددها الد�ستور .وتن�ص املادة ( )25من الد�ستور على �أنه «تناط ال�سلطة
الت�شريعية مبجل�س الأمة وامللك ويت�ألف جمل�س الأمة من جمل�سي الأعيان والنواب» .وتن�ص
يعي �أع�ضاء جمل�س الأعيان ويعني من بينهم رئي�س جمل�س الأعيان
املادة ( )36على �أن «امللك نّ
ويقبل ا�ستقالتهم» .ويبني اجلدول رقم ( )2جمال�س الأعيان يف الأردن.
اجلدول رقم ()2
توزيع جمال�س الأعيان بح�سب مددها وعدد �أع�ضائها ور�ؤ�سائها
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رقم املجل�س

مدة املجل�س

عدد الأع�ضاء رئي�س املجل�س

الأول

1950-1947

10

توفيق �أبو الهدى

الثاين

1951-1950

20

توفيق �أبو الهدى

الثالث

1951-1951

19

�إبراهيم ها�شم
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رقم املجل�س

مدة املجل�س

عدد الأع�ضاء رئي�س املجل�س

الرابع

1955-1951

20

�إبراهيم ها�شم

اخلام�س

1959-1955

20

�إبراهيم ها�شم� ،سعيد املفتي

ال�ساد�س

1963-1959

25

�سمري الرفاعي� ،سعيد املفتي

ال�سابع

1967-1963

30

�سعيد املفتي

الثامن

1971-1967

30

�سعيد املفتي

التا�سع

1973-1971

30

�سعيد املفتي

العا�شر

1973-1973

30

�سعيد املفتي

احلادي ع�شر

1979-1974

30

بهجت التلهوين

الثاين ع�شر

1983-1979

30

بهجت التلهوين

الثالث ع�شر

1984-1983

30

�أحمد الطراونة

الرابع ع�شر

1988-1984

30

�أحمد اللوزي

اخلام�س ع�شر

1989-1988

30

�أحمد اللوزي

ال�ساد�س ع�شر

1993-1989

40

�أحمد اللوزي

ال�سابع ع�شر

1997-1993

40

�أحمد اللوزي

الثامن ع�شر

2001-1997

40

زيد الرفاعي

التا�سع ع�شر

2003-2001

40

زيد الرفاعي

الع�شرون

2005-2003

55

زيد الرفاعي

احلادي والع�شرون

2007-2005

55

زيد الرفاعي

الثاين والع�شرون

2009-2007

55

زيد الرفاعي

الثالث والع�شرون

2010-2009

55

طاهر امل�صري

الرابع والع�شرون

2011-2010

60

طاهر امل�صري

اخلام�س والع�شرون

2013-2011

60

طاهر امل�صري

ال�ساد�س والع�شرون

2016-2013

75

عبد الر�ؤوف الروابدة

ال�سابع والع�شرون

... - 2016

65

في�صل الفايز

ويف ما يخ�ص املر�أة يف جمل�سي النواب واالعيان ،ف�إنه بالرغم من ال�سماح لهن بالت�صويت
والرت�شح على �أثر تعديالت على قانون االنتخاب ملجل�س النواب عام � ،1974إال �أن �أول �سيدة
متكنت من الفوز تناف�سي ًا مبقعد يف جمل�س النواب كان يف عام  ،1997ثم تطورت م�شاركتهن
ال�سيا�سية بدء ًا من جمل�س النواب الرابع ع�شر ،املنتخب عام  ،2003حيث ن�ص قانون
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االنتخاب على تخ�صي�ص �ستة مقاعد للن�ساء ،مع �إبقاء الباب مفتوح ًا للمناف�سة على املقاعد
الأخرى جميعها .وب�شكل موا ٍز� ،شمل تعيني �أع�ضاء جمل�س الأعيان عدد ًا من الن�ساء ،وقد
و�صل عددهن يف املجل�س ال�سابع والع�شرين �إلى ت�سع �سيدات من �أ�صل  65ع�ضو ًا ،مقابل 20
�سيدة يف جمل�س النواب الثامن ع�شر منهن خم�س فزن تناف�سي ًا.
جتربة القائمة الوطنية يف انتخابات 2013

رغم �أن عدد املقاعد التي مت حتديدها للقائمة الن�سبية املغلقة على م�ستوى اململكة يف
انتخابات عام  ،2013مل تتجاوز ما ن�سبته  %18من عدد املقاعد الكلي ملجل�س النواب البالغ
�آنذاك  150مقعد ًا� ،إال �أن هذه التجربة على �أهميتها مل ُتفلح يف �إحداث نقلة نوعية يف متثيل
الأحزاب يف جمل�س النواب ،حيث توزعت  22قائمة مرت�شحة على م�ستوى اململكة املقاعد
ال�سبعة والع�شرين .وتناف�ست على هذه املقاعد تيارات حمافظة وو�سطية وي�سارية وقومية،
و�سط غياب الإخوان امل�سلمني وذراعهم ال�سيا�سي حزب جبهة العمل الإ�سالمي الذي �أعلنوا
مقاطعة انتخابات .2013
متريت القائمة الوطنية ب�أنها عملت على تعزيز الهوية الوطنية اجلامعة للأردنيني ،حيث ُمنح
الناخب احلق يف الإدالء ب�صوته لأي قائمة على م�ستوي الوطن� ،إلى جانب الت�صويت ل�صالح
�أحد املر�شحني يف دائرته املحلية .وكان ميكن حت�سني نتائج العمل بنظام القائمة الن�سبية
املغلقة على م�ستوى الوطن ،لومت اعتماد طريقة �أخرى الحت�ساب الفوز بدل طريقة الباقي
الأعلى� ،أو اعتماد ن�سبة ح�سم حل�صر القوائم الفائزة بالقوائم القوية� ،إ�ضافة �إلى زيادة
ح�صة هذه القوائم من املقاعد ،ولذا ميكن العودة للعمل بالقوائم الوطنية بن�سبة ت�صل �إلى
 %50من جمموع �أع�ضاء جمل�س النواب من �أجل تعزيز متثيل الأحزاب ال�سيا�سية يف جمل�س
النواب واالرتقاء ي�أدائه الت�شريعي والرقابي على طريق ت�شكيل احلكومات الربملانية.
انتخابات جمل�س النواب الثامن ع�شر
�أجريت انتخابات جمل�س النواب الثامن ع�شر مبوجب قانون االنتخاب رقم ( )6ل�سنة ،2016
وباال�ستناد �إلى نظام انتخابي جديد مل ي�سبق �أن مت العمل به يف الأردن ،هو نظام القائمة
الن�سبية على م�ستوى الدائرة االنتخابية ،ما يعني �أن الرت�شح ينبغي �أن يتم من خالل قائمة،
و�أن فوز القائمة بح�صة من املقاعد املخ�ص�صة للدائرة ،يكون بح�س�سب الن�سبة التي ح�صلت
عليها القائمة من �أ�صوات املقرتعني .وجدير بالذكر �أن ت�سع حمافظات من حمافظات اململكة،
ُعوملت كل واحدة منها باعتبارها دائرة انتخابية ،وكذا الأمر بالن�سبة لكل دائرة من دوائر
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البدو الثالث� .أما املحافظات الثالث الكبرية :العا�صمة و�إربد والزرقاء ،فقُ�سمت �إلى دوائر
فرعية؛ العا�صمة �إلى خم�س دوائر ،و�إربد �إلى �أربع دوائر ،والزرقاء �إلى دائرتني.
بلغ �إجمايل عدد املرت�شحني لالنتخابات النيابية عام  2016ما جمموعه  1252مرت�شح ًا
ومرت�شحة تناف�سوا على  130مقعد ًا .وبلغ �إجمايل عدد القوائم  226قائمة ،فيما و�صل
عدد املرت�شحات �إلى  253مرت�شحة توزعن على  218قائمة يف الدوائر االنتخابية الثالثة
والع�شرين.
ثانياً :مهام مجلس األمة وواجباته
وحدد
حتدث الد�ستور يف ف�صله ال�ساد�س عن تركيبة جمل�س الأمة والواجبات املوكولة �إليهّ .
يف الق�سم الأول منه ما يخ�ص جمل�س الأعيان ،من حيث عدد �أع�ضائه و�سن الع�ضو وال�شروط
الواجب توفرها فيه ،ومدة ع�ضو جمل�س الأعيان ورئي�سه ودورات انعقاد املجل�س.
خ�ص�ص الد�ستور الق�سم الثاين من الف�صل ال�ساد�س منه ملجل�س النواب ،مبا يخ�ص تركيبة
فيما ّ
املجل�س ،و�شروط انتخابه ،وطبيعة الهيئة التي تدير العملية االنتخابية ،ومدة املجل�س
النيابي ،ومتى يتعني انتخابه ،ومدة رئي�س جمل�س النواب ،و�سن الع�ضو وال�شروط الواجب
توفرها فيه ،وكيفية الطعن ب�صحة نيابته ،و�آلية ا�ستقالة الع�ضو من املجل�س� .أما الق�سم
الثالث من الف�صل ال�ساد�س ،في�شتمل على �أحكام �شاملة ملجل�سي الأعيان والنواب.

�أ .وظائف جمل�س النواب

تناط مبجل�س النواب وظيفتان �أ�سا�سيتان ،هما:
 .1الت�شريع
ميار�س جمل�س النواب هذه الوظيفة من خالل درا�سة القوانني التي حتيلها احلكومة �إلى
املجل�س ومناق�شتها �أو من خالل اقرتاح بقانون يتقدم به ع�شرة نواب �أو �أكرث.
 .2الرقابــة
ُتعدّ الوظيفة الرقابية هي املهمة الثانية ملجل�س النواب ملا لها من دور كبري ومهم يف مراقبة
�أعمال ال�سلطة التنفيذية .ولكي يتمكن املجل�س من �أداء هذه املهمة ،فقد حدّ د نظامه الداخلي
�أدوات الرقابة النيابية و�آلية ا�ستخدامها ،وهذه الأدوات ،هي :ال�س�ؤال ،اال�ستجـواب ،املناق�شة
العامة ،االقرتاح برغبة ،طرح الثقة باحلكومة ،التحقق ،بند «ما ي�ستجد من �أعمال».
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ومن �أهم �أعمال جمل�س النواب يف اجلانب الرقابي ،طرح الثقة باحلكومة .وتن�ص املادة
( )53من الد�ستور على �أنه «تعقد جل�سة الثقة بالوزارة �أو ب�أي وزير منها �إما بناء على طلب
رئي�س الوزراء و�إما بناء على طلب موقع من عدد ال يقل عن ع�شرة �أع�ضاء من جمل�س النواب».
وحت�صل احلكومة على الثقة �إذا �ص ّوت جمل�س النواب بالأغلبية املطلقة لأع�ضائه مبنح الثقة
لها� ،إذا طلبت هي ذلك من جمل�س النواب ،يف حني ُتطرح الثقة باحلكومة �أو ب�أحد الوزراء،
�إذا طلب جمل�س النواب ذلك ،ويلزم حلجب الثقة �أن يقرر املجل�س عدم الثقة باحلكومة �أو
الوزير بالأكرثية املطلقة من جمموع عدد �أع�ضائه.
كذلك �أفرد الد�ستور ف�ص ًال كام ًال لل�ش�ؤون املالية ي�شتمل على املواد من رقم (� )111إلى رقم
وف�صل فيها �إجراءات �إر�سال قانون املوازنة العامة وم�شروع قانون موازنات الوحدات
(ّ ،)119
احلكومية �إلى جمل�س النواب ،والإجراءات الناظمة لنقل ال�ضرائب املقبو�ضة �إلى خزينة
الدولة ،وحتديد االمتيازات اخلا�صة با�ستثمار املناجم �أو املعادن �أو املرافق العامة ووجوب
حدد الد�ستور املهام الرقابية لديوان املحا�سبة ووجوب �إر�سال
الت�صديق عليها بقانون .كذلك ّ
تقريره العام �إلى جمل�سي النواب والأعيان يف بداية كل دورة عادية ،مت�ضمن ًا املخالفات
املرتكبة وامل�س�ؤولية املرتتبة عليها.
ومن التغريات التي �شملتها تعديالت الد�ستور لعام  2011ما يخ�ص الرقابة املالية من قبل
جمل�س النواب ،فقد عدلت املادة ( )111من الد�ستور ،بحيث �أ�صبحت تن�ص على وجوب �أن
تقدم احلكومة احل�سابات اخلتامية يف نهاية �ستة �شهور من انتهاء ال�سنة املالية ال�سابقة.

ب .وظائف جمل�س الأعيان

ي�ضطلع جمل�س الأعيان بح�سب الن�صو�ص الواردة يف الد�ستور والنظام الداخلي ملجل�س
الأعيان ،بوظيفتني �أ�سا�سيتني ،هما :الوظيفة الت�شريعية والوظيفة الرقابية اللتان متكّناه
من �أن يكون �أحد الأدوات الإ�صالحية للعملية ال�سيا�سية ،وتزداد �أهمية جمل�س الأعيان كلما
كان اختيار �أع�ضائه قد راعى توفر الكفاءة والر�ؤية الإ�صالحية فيهم ،بحيث يكون املجل�س
�أحد �أعمدة التحول الدميقراطي والإ�صالح ال�سيا�سي يف الأردن.
 .1الوظيفة الت�شريعية
تتمثل الوظيفة الت�شريعية ملجل�س الأعيان مبناق�شة و�إقرار م�شاريع القوانني بالتعاون
والتكامل مع جمل�س النواب ،ويف تقدمي اقرتاحات بقانون.
 .2الوظيفة الرقابية
�إن مهمة رقابة جمل�س الأعيان على �أعمال ال�سلطة التنفيذية وت�صرفاتها هي من الوظائف
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الأ�سا�سية التي يقوم بها املجل�س مبوجب �أحكام الد�ستور والنظام الداخلي للمجل�س .وميكن تق�سيم
الوظيفة الرقابية ملجل�س الأعيان من حيث طبيعتها �إلى الرقابة ال�سيا�سية ،والرقابة املالية.
والرقابة ال�سيا�سية هي الرقابة على �أعمال احلكومة يف �إدارة �ش�ؤون الدولة ومراقبة
م�شروعية عملها بحيث يكون مطابق ًا للد�ستور والقوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة،
ما يحقق امل�صلحة العامة وي�صونها .وميار�س جمل�س الأعيان وظيفته الرقابية من خالل
عدة و�سائل حمددة يف الد�ستور ويف نظامه الداخلي ،ويتلخ�ص ذلك بتوجيه الأ�سئلة
واال�ستجوابات ،طرح مو�ضوع عام للمناق�شة ،وتقدمي اقرتاحات برغبة وعرائ�ض و�شكاوى.
�أما الرقابة املالية ،فيمار�سها جمل�س الأعيان من خالل النظر يف احل�سابات اخلتامية للموازنة
العامة وتقارير ديوان املحا�سبة.
ثالثا ً :تركيبة مجلس األمة خالل عام 2017

يبني هذا الف�صل تركيبة الغرفتني الت�شريعيتني؛ جمل�س الأعيان ال�سابع والع�شرين وجمل�س
النواب الثامن ع�شر ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( )3من حيث عدد �أع�ضاء كل جمل�س وتوزيع
�أع�ضائه بح�سب النوع االجتماعي والفئة العمرية و�أبرز اخلربات ال�سابقة.
اجلدول رقم ()3
تركيبة جمل�س الأعيان ال�سابع والع�شرين وجمل�س النواب الثامن ع�شر
الرقم

املو�ضوع

جمل�س النواب

جمل�س الأعيان

1

عدد الأع�ضاء

130

65

2

عدد الأع�ضاء الذكور

110

55

3

عدد الأع�ضاء الإناث

20

10

4

الفئة العمرية

5

اخلربات ال�سابقة

40-30

11

50-40

1

50-41

41

60-51

16

60-51

54

 61فما فوق

48

 61فما فوق

24

عدد النواب ال�سابقني54 :

عدد الوزراء ال�سابقني33:

عدد الوزراء ال�سابقني4 :

عدد ر�ؤ�ساء الوزراء ال�سابقني4 :
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رابعا ً :األداء الترشيعي ملجلس األمة خالل عام 2017

�أقر جمل�س النواب  37قانون ًا خالل الفرتة من � 2016/11/7إلى  ،2017/11/12منها 24

قانون ًا يف الدورة العادية الأولى و 13قانون ًا يف الدورة اال�ستثنائية .وعلى م�ستوى اجلل�سات
الت�شريعية ،فقد عقد جمل�س النواب الثامن ع�شر خالل عامه الأول  54يوم عمل ت�شريعي،
ت�شريعي �ضمن الدورة
منها  43يوم عمل ت�شريعي �ضمن الدورة العادية الأولى و 11يوم عمل
ٍ
اال�ستثنائية.

القوانني املقرة يف العام الأول

�أقر �أع�ضاء جمل�س النواب خالل العام الأول  37قانون ًا منها  24قانون ًا �ضمن الدورة العادية
الأولى ،و 13قانون ًا �ضمن الدورة اال�ستثنائية للدورة العادية الأولى ،وذلك على النحو
التايل:
القوانني املقرة �ضمن الدورة العادية الأولى:

 .1القانون امل�ؤقت رقم ( )33ل�سنة
الأعيان).

2010

قانون النقل العام للركاب (املعاد من جمل�س

 .2م�شروع قانون تنظيم التعامل بالبور�صات الأجنبية ل�سنة .2016
 .3م�شروع قانون معدل لقانون املركز الوطني حلقوق الإن�سان ل�سنة .2016
 .4م�شروع قانون معدل لقانون الأمن العام ل�سنة .2016
 .5م�شروع قانون معدل لقانون ال�سياحة ل�سنة .2016
 .6م�شروع قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2017
 .7م�شروع قانون موازنات الوحدات احلكومية لل�سنة املالية .2017
 .8م�شــــروع قانون الوثائق الوطنية ل�سنة .2014
 .9م�شروع قانون حماية امل�ستهلك ل�سنة .2013
 .10م�شروع قانون معدل لقانون املجل�س ال�صحي العايل ل�سنة .2016
 .11م�شروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ل�سنة .2015
 .12م�شروع قانون حماية البيئة ل�سنة .2015
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 .13م�شروع قانون معدل لقانون م�ؤ�س�سة ويل العهد ل�سنة 2017

 .14قانون م�ؤقت رقم ( )76ل�سنة  2002قانون الأوراق املالية.
 .15م�شروع قانون معدل لقانون الأوراق املالية ل�سنة .2015
 .16قانون م�ؤقت رقم ( )71ل�سـنة  2001قانون معدل لقانون براءات االخرتاع.
 .17م�شروع قانون معدل لقانون براءات االخرتاع ل�سنة .2016
 .18م�شروع قانون معدل لقانون البلديات ل�سنة .2017
 .19م�شروع قانون معدل لقانون البنوك ل�سنة .2015
 .20م�شروع قانون احلماية من العنف الأ�سري ل�سنة .2016
 .21م�شروع قانون معدل لقانون الطريان املدين ل�سنة .2015
 .22م�شروع قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ل�سنة .2016
 .23م�شروع قانون الت�صديق على رخ�صة �شركة الكهرباء الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية الت�سوية وامل�صاحلة بني
حكومة اململكة الأردنية الها�شمية و�شركة الكهرباء الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
ل�سنة .2014
 .24قانون م�ؤقت رقم ( )23ل�سنة  1997قانون الأوراق املالية.

القوانني املقرة �ضمن الدورة اال�ستثنائية للدورة العادية الأولى:
 -1م�شروع قانون معدل لقانون حمكمة اجلنايات الكربى ل�سنة .2017

 -2م�شروع قانون معدل لقانون الو�ساطة لت�سوية النزاعات املدنية ل�سنة .2017
 -3م�شروع قانون حماكم ال�صلح ل�سنة .2017
 -4م�شروع قانون معدل لقانون الب ّينات ل�سنة .2017
 -5م�شروع قانون معدل لقانون ت�شكيل املحاكم النظامية ل�سنة .2017
 -6م�شروع قانون معدل لقانون �أ�صول املحاكمات املدنية ل�سنة .2017
 -7م�شروع قانون معدل لقانون التنفيذ ل�سنة .2017
 -8م�شـــروع قانون �إدارة ق�ضايا الدولة ل�سنة .2017
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 -9م�شروع قانون معدل لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ل�سنة .2017
 -10م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2017
 -11م�شروع قانون معدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء ل�سنة .2017
 -12م�شــروع قانون معـــدل لقانـون ال�شركــــات ل�سنة .2017
 -13م�شروع قانون الرقابة والتفتي�ش على الأن�شطة االقت�صادية ل�سنة .2017
اجلل�سات امل�شرتكة
�أقر جمل�س الأمة خم�سة قوانني يف اجلل�سة امل�شرتكة ما بني جمل�سي الأعيان والنواب �ضمن
الدورة العادية الأولى بتاريخ  ،2017/3/26هي:
 .1م�شروع قانون معدل لقانون الإقامة و�ش�ؤون الأجانب ل�سنة .2014
املادتان مو�ضع اخلالف :املادة ( ،)11واملادة ( )13الفقرة (ز) امل�ضافة من جمل�س النواب.
 .2م�شروع قانون معدل لقانون حت�صيل الأموال الأمريية ل�سنة .2015
املادة مو�ضع اخلالف :املادة ( )17الفقرة (�أ).
 .3م�شروع قانون معدل لقانون الأمن العام ل�سنة .2016
املادتان مو�ضع اخلالف :املادة ( ،)1واملادة ( )2الفقرة (ب).
 .4قانون م�ؤقت رقم ( )33ل�سنة  2010قانون النقل العام للركاب.
املادة مو�ضع اخلالف :املادة ( )9الفقرة (هـ) امل�ضافة من جمل�س الأعيان.
 .5م�شروع قانون معدل لقانون ال�صحة العامة ل�سنة .2015
املادة مو�ضع اخلالف :املادة ( )2تعريف املكان العام.
القوانني امل�ؤقتة
�أُقر يف العام الأول �أربعة قوانني م�ؤقتة ،هي:
 .1القانون امل�ؤقت رقم ( )33ل�سنة 2010؛ قانون النقل العام للركاب (املعاد من جمل�س
الأعيان).
 .2قانون م�ؤقت رقم ( )76ل�سنة 2002؛ قانون الأوراق املالية.
 .3قانون م�ؤقت رقم ( )71ل�سـنة 2001؛ قانون معدل لقانون براءات االخرتاع.
 .4قانون م�ؤقت رقم ( )23ل�سنة 1997؛ قانون الأوراق املالية.
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الت�شريعات املنجزة من ِقبل اللجان النيابية:
تعاملت اللجان الدائمة خالل العام الأول ملجل�س النواب الثامن ع�شر مع جمموعة من م�شاريع
القوانني بلغ عددها  34قانون ًا .ومن
املالحظ �أن  11جلنة فقط بح�سب ما هو مبني يف اجلدول
َ
رقم ( )4هي التي �ساهمت يف درا�سة القوانني املحالة �إليها من �أ�صل  20جلنة دائمة يف جمل�س
النواب.
اجلدول رقم ()4
القوانني التي �أجنزتها اللجان الدائمة يف جمل�س النواب الثامن ع�شر خالل عامه الأول
الرقم

اللجنة الدائمة

عدد القوانني

.1

اللجنة القانونية

15

.2

اللجنة املالية

3

.3

جلنة االقت�صاد واال�ستثمار

5

.4

جلنة التوجيه الوطني والإعالم

1

.5

جلنة ال�صحة والبيئة

2

.6

جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سكان

1

.7

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية

2

.8

جلنة اخلدمات العامة والنقل

2

.9

جلنة ال�سياحة والآثار

1

.10

جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان

1

.11

جلنة املر�أة و�ش�ؤون الأ�سرة

1

املجموع

34

اقرتاحات بقانون
قدم �أع�ضاء جمل�س النواب الثامن ع�شر يف الدورة العادية الأولى والدورة اال�ستثنائية
خم�سة اقرتاحات بقانون ،ا�شتملت على :قانون للعفو العام� ،إ�صدار عفو عام� ،إ�صدار م�شروع
قانون ملكافحة �شغب املالعب ،تعديل على قانون ت�سليم املجرمني ،وتعديل البند (�/1/2أ) من
قانون الرتبية .وكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( ،)5فقد �أحيلت هذه االقرتاحات جميعها
�إلى اللجنة القانونية با�ستثناء اقرتاح واحد �أحيل �إلى جلنة الرتبية والتعليم والثقافة.

15

اجلدول رقم ()5
االقرتاحات بقانون املحالة �إلى اللجان الدائمة يف جمل�س النواب الثامن ع�شر يف عامه الأول
رقم
االقرتاح
بقانون

تاريخ تقدمي
االقرتاح بقانون

مو�ضوع االقرتاح بقانون

اللجنة التي �أحيلت اليها

1

2016/12/11

قانون للعفو العام

القانونية

2

2016/12/11

�إ�صدار عفو عام

القانونية

3

2017/1/31

م�شروع قانون ملكافحة �شغب املالعب

القانونية

4

2017/3/5

تعديل قانون ت�سليم املجرمني

القانونية

5

2017/4/6

تعديل البند (�/1/2أ) من قانون
الرتبية

الرتبية والتعليم
والثقافة

خامسا ً :األداء الرقايب ملجلس األمة خالل عام 2017

الأ�سئلة النيابية

وجه جمل�س النواب خالل املدة من � 2016/11/7إلى  2017/12/22ما جمموعه
�س�ؤا ًال ،تقدم بها  92نائب ًا من �أ�صل  130نائب ًا هم عدد �أع�ضاء املجل�س ،فيما مل يقدم  38نائب ًا
�أي �س�ؤال خالل الدورتني العادية الأولى واال�ستثنائية .و�أجابت احلكومة عن ما ن�سبته %91
من الأ�سئلة النيابية .و�أو�ضحت بيانات جمل�س النواب �أن احلكومة قد �أجابت عن  %16من
الأ�سئلة التي �أُجيب عنها� ،ضمن الفرتة القانونية التي ن�ص عليها النظام الداخلي ،وهي 14
يوم ًا بعد تقدمي ال�س�ؤال للحكومة� .أما الأ�سئلة التي �أجيب عنها و�أدرجت على جدول �أعمال
اجلل�سات الرقابية ملجل�س النواب ،فقد بلغت � 92س�ؤا ًال ،نوق�ش منها � 70س�ؤا ًال ،منها � 13س�ؤا ًال
مت الإعالن عن حتويلها �إلى ا�ستجوابات بح�سب ما �أعلن �أ�صحابها �أثناء املناق�شة ،لكنهم مل
يقوموا بت�سجيلها ر�سمي ًا لدى الأمانة العامة كا�ستجوابات .كما �أُجل النقا�ش باثنني وع�شرين
�س�ؤا ًال ب�سبب غياب �أ�صحابها �أو بطلب منهم.
1055

الأ�سئلة النيابية بح�سب الكتل الربملانية

يف ما يتعلق بتوزيع الأ�سئلة على الكتل النيابية ،يتبني �أن امل�ستقلني هم الأكرث تقدمي ًا
للأ�سئلة النيابية ،حيث بلغ عدد الأ�سئلة التي تقدموا بها � 288س�ؤا ًال ،بن�سبة  %27.3خالل
الفرتة املمتدة منذ عقد الدورة العادية الأولى وحتى �إعالن ف�ض الدورة اال�ستثنائية ،يليهم
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كتلة اال�صالح التي تقدم نوابها بـ � 268س�ؤا ًال نيابي ًا بن�سبة  %25.4من جمموع الأ�سئلة،
تلتها كتلة العدالة التي تقدم نوابها بـ � 163س�ؤا ًال نيابي ًا بن�سبة  %15.5من جمموع الأ�سئلة
(انظر اجلدول رقم ( )6الذي يبني ن�سبة الأ�سئلة النيابية التي وجهتها كل كتلة نيابية
من جمموع الأ�سئلة التي مت توجيهها خالل العام الأول) ،مع مالحظة �أن النواب يقدمون
الأ�سئلة ب�أ�سمائم ال�شخ�صية وللأغرا�ض الرقابية التي يرونها هم منا�سبة ،وال يعربون فيها
عن كتلهم ،و�أن الأ�سئلة التي تقدمها الكتل ما زالت رمزية ،ومل تتحول �إلى ظاهرة يف الأداء.
اجلدول رقم ()6
توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب الكتل النيابية خالل العام الأول
ا�سم الكتلة
وطن
الوفاق الوطني
العدالة
التجديد
الدميقراطية
الإ�صالح
امل�ستقلون

ن�سبة الأ�سئلة التي مت تقدميها
%4.5
%8.2
%15.5
%6.4
%12.7
%25.4
%27.3

توزيع الأ�سئلة بح�سب الدوائر االنتخابية

�أما على �صعيد الأ�سئلة التي تقدم بها النواب بح�سب الدوائر االنتخابية ،فتبني الأرقام �أن
نواب دائرة العقبة هم الأكرث تقدمي ًا للأ�سئلة ،حيث و�صل عدد �أ�سئلتهم املوجهة للحكومة
� 236س�ؤا ًال بن�سبة  %22.4من جممل الأ�سئلة التي تقدم بها النواب ،تالهم نواب الدائرة
الرابعة يف العا�صمة ،والذين بلغ عدد �أ�سئلتهم  .%13.3ويو�ضح اجلدول رقم ( )7توزيع
الأ�سئلة النيابية بح�سب الدوائر االنتخابية.
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اجلدول رقم ()7
توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب الدوائر االنتخابية خالل العام الأول
املحافظة
�إربد
�إربد
�إربد
�إربد
البلقاء
الزرقاء
الزرقاء
الطفيلة
العا�صمة
العا�صمة
العا�صمة
العا�صمة
العا�صمة
العقبة
الكرك
املفرق
جر�ش
عجلون
مادبا
معان
-

الدائرة االنتخابية
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
البلقاء
الأولى
الثانية
الطفيلة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
العقبة
الكرك
املفرق
جر�ش
عجلون
مادبا
معان
بدو اجلنوب
بدو الو�سط
بدو ال�شمال

توزيع الأ�سئلة بح�سب الفئات العمرية

عدد الأ�سئلة
49
24
2
17
38
79
7
8
68
43
86
140
37
236
47
11
68
26
21
8
13
18
9

ن�سبتها �إلى املجموع
%4.6
%2.3
%0.2
%1.6
%3.6
%7.5
%0.7
%0.8
%6.4
%4.1
%8.2
%13.3
%3.5
%22.4
%4.5
%1.0
%6.4
%2.5
%2.0
%0.8
%1.2
%1.7
%0.9

�إن �أكرث من تقدموا ب�أ�سئلة نيابية للحكومة هم من الفئة العمرية التي ترتاوح بني � 49-45سنة،
حيث تقدموا بـ � 383س�ؤا ًال نيابي ًا بن�سبة  %36.3من جمموع الأ�سئلة املقدمة ،تالهم النواب
من الفئة العمرية � 64-60سنة ،حيث تقدموا بـ � 129س�ؤا ًال نيابي ًا بن�سبة  %12.2من جممل
الأ�سئلة املقدمة .ويو�ضح اجلدول رقم ( )8توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب الفئات العمرية.
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اجلدول رقم ()8
توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب الفئات العمرية لأع�ضاء جمل�س النواب خالل العام الأول
الفئة العمرية

ن�سبة الأ�سئلة

� 39-30سنة
� 49-40سنة
� 59-50سنة
� 60سنة ف�أعلى

%2.9
%44.6
%30.5
%22

حماور الأ�سئلة النيابية

�أما يف ما يتعلق بالأ�سئلة النيابية ،فقد مت ت�صنيف مو�ضوعاتها �إلى حماور رئي�سية ثم �إلى
يالحظ �أن �أكرث الأ�سئلة التي ُوجهت للحكومة
حماور فرعية .وبالنظر �إلى نتائج التحليل،
َ
كانت حول موا�ضيع تعنى بال�ش�أن الإداري كما هو مبني يف اجلدول رقم (� ،)9إذ بلغت ن�سبتها
 %56من �أ�صل � 1055س�ؤا ًال ،تلتها جمموعة الأ�سئلة التي تناولت املحور االقت�صادي ،حيث
بلغت ن�سبتها  %10.8من جمموع الأ�سئلة .ويبني امللحق رقم ( )1حماور املو�ضوعات الرئي�سية
والفرعية التي ت�ضمنتها الأ�سئلة النيابية.
اجلدول رقم ()9
توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب املحاور الرئي�سية خالل العام الأول
الرقم

حمور الأ�سئلة النيابية الرئي�سي

الن�سبة املئوية

.1

�إداري

%56

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اقت�صادي
الأوقاف واملقد�سات الإ�سالمية
البيئة
التعليم
التنمية املحلية
الزراعة واملياه
ال�سياحة
ال�سيا�سة اخلارجية
ال�شباب
ال�صحة
املنظومة الأمنية
ق�ضايا جمتمعية
منظمات جمتمع مدين

%10.8
%2
%2
%7
%6
%2
%2
%7

.10
.11
.12
.13
.14

%0.4
%3
%0.4
%1
%0.4
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املوجهة �إليها
توزيع الأ�سئلة بح�سب اجلهات َّ

ُيبني توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب اجلهات احلكومية التي ُوجهت �إليها كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم (� ،)10أن �أكرثية الأ�سئلة قد ُوجهت �إلى رئي�س الوزراء ،حيث بلغ عدد الأ�سئلة
املوجهة �إليه � 585س�ؤا ًال خالل الفرتة ما بني بدء الدورة العادية الأولى وحتى انتهاء الدورة
اال�ستثنائية ،تاله وزير الرتبية والتعليم ،والذي ُو ّجه �إليه � 49س�ؤا ًال نيابي ًا ،ثم وزير
الأوقاف الذي وجه �إليه � 42س�ؤا ًال نيابي ًا.
اجلدول رقم ()10
املوجه �إليها ال�س�ؤال خالل العام الأول
توزيع الأ�سئلة النيابية بح�سب اجلهة ّ
عدد الأ�سئلة
امل�س�ؤول املعني
رئي�س الوزراء
%65
وزير الرتبية والتعليم
وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية
وزير الطاقة والرثوة املعدنية
وزير الداخلية
وزير املالية
وزير ال�سياحة والآثار
وزير ال�صحة
وزير املياه والري
وزير ال�صناعة والتجارة
وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
وزير البيئة
وزير ال�ش�ؤون البلدية
وزير العمل
وزير النقل
وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
وزير الزراعة
وزير التخطيط والتعاون الدويل
وزير التنمية االجتماعية
وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
وزير ال�شباب
وزير العدل
وزير الثقافة
وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم
وزير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية
وزير الدولة ل�ش�ؤون رئا�سة الوزراء
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%5.0
%4.0
%3.0
%3.0
%3.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%1.0
%1.0
%1.0
%1.0
%2.0
%1.0
%1.0
%1.0
%1.0
%0.5
%0.5
%0.4
%0.4
%0.3
%0.1
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املذكرات النيابية

قدم جمل�س النواب خالل الفرتة من  2016/11/7لغاية  2017/11/12ما جمموعه 145
ّ

مذكرة نيابية� ،أُجيب عن  %59منها ،فيما مل ُي َج ْب عن الن�سبة الباقية ،وهي .%41

يبني اجلدول رقم ( )11توزيع املذكرات النيابية بح�سب اجلهات املقدِّ مة لها منذ بداية
الدورة العادية الأولى وحتى بداية الدورة العادية الثانية .فقد بلغ جمموع املذكرات 144
مذكرة ،توزعت بني  102مذكرات ُق ّدمت عن طريق جمموعة من النواب ،و 31مذكرة ُق ّدمت
عن طريق اللجان النيابية ،و 9مذكرات ُق ّدمت عن طريق نواب منفردين ،يف حني �أن هناك
مذ ّكرتني ُق ّدمتا عن طريق كتلتني نيابيتني ،هما كتلتا الإ�صالح والدميقراطية .وجدير
بالذكر �أن ن�سبة الإجابة عن املذكرات قد بلغت .%59
اجلدول رقم ()11
توزيع املذكرات النيابية بح�سب اجلهات املقدِّ مة لها
اجلهة املقدمة للمذكرة
اللجان النيابية
نواب �أفراد
الكتل الربملانية
جمموعة نواب
املجموع

عدد املذكرات
31
9
2
102
144

ويبني اجلدول رقم ( )12توزيع املذكرات النيابية املقدمة من اللجان النيابية الدائمة
بح�سب اللجان .ويو�ضح �أن  11جلنة من بني  20جلنة دائمة ،هي التي تقدمت مبذكرات
نيابية يف الفرتة من  2016/11/28لغاية  ،2017/10/1و�أن عدد املذكرات املقدمة يرتاوح
بني حد �أدنى هو مذكرة واحدة ،وبني حد �أعلى هو �سبع مذكرات.
اجلدول رقم ()12
توزيع املذكرات النيابية املقدمة من اللجان الدائمة بح�سب اللجان
الر قم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ا�سم اللجنة الدائمة
جلنة ال�سياحة والآثار
اللجنة الإدارية
جلنة االقت�صاد واال�ستثمار
جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سكان
جلنة ال�صحة والبيئة
جلنة الرتبية والتعليم والثقافة
جلنة اخلدمات العامة والنقل
جلنة فل�سطني
اللجنة املالية
جلنة الزراعة والبيئة
جلنة ال�شباب والريا�ضة
املجموع

عدد املذكرات املقدمة
7
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
31
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اال�ستجوابات

يف ما يخ�ص الأداة الرقابية املتمثلة باال�ستجوابات املقدمة من النواب �إلى �أع�ضاء جمل�س
الوزراء ،يت�ضح من خالل بيانات جمل�س النواب� ،أن اال�ستجوابات املقدمة قد بلغ عددها 53
ا�ستجواب ًا خالل الفرتة من  2016/11/7لغاية � ،2017/11/12أجيب عن  11ا�ستجواب ًا منها،
�أو ما ن�سبته  ،%20.8فيما مل يناق�ش جمل�س النواب �أي ًا من هذه اال�ستجوابات.

املناق�شة العامة

تقدم جمل�س النواب خالل الفرتة من  2016/11/7لغاية  2017/11/12بطلبي مناق�شة
عامة فقطُ ،نوق�ش �أحدهما بتاريخ  ،2017/02/21وهو يتعلق بعقود �شراء �أ�سهم امل َلكية
الأردنية ،وقد قرر املجل�س �إحالة هذا املو�ضوع �إلى جلنة اخلدمات العامة والنقل من �أجل
مزيد من البحث .فيما مل ُيدرج املو�ضوع الثاين على جدول �أعمال املجل�س ،وهو يتعلق بامتياز
الكهرباء وارتفاع فواتري الكهرباء.

االقرتاح برغبة

مل يقدم �أع�ضاء جمل�س النو اب الثامن ع�شر خالل العام الأول من عمر الربملان �أي اقرتاح
عرف النظام الداخلي للمجل�س االقرتاح برغبة يف ف�صله الثامن ع�شر على �أنّه
برغبة .و ُي ّ
دعوة احلكومة للقيام ب�أي عمل ذي �أهمية يدخل يف اخت�صا�صها.
سادساً :اتجاهات التصويت
ما زال جمل�س النواب يلج�أ �إلى �أ�سلوب الت�صويت التقليدي برفع الأيدي �أو بالوقوف ،و ُيحجم
عن تطبيق نظام الت�صويت الإلكرتوين حتت القبة� .إن عملية الت�صويت من خالل رفع الأيدي
ّبدد فر�صة حتليل البيانات التي كان ميكن �أن يوفرها الت�صويت الإلكرتوين ،ومعرفة ال�سلوك
ت ّ
الت�صويتي للنواب �سواء على م�ستوى الأفراد �أو على م�ستوى الكتل واللجان النيابية.
�إن عدم ا�ستخدام الت�صويت الإلكرتوين ،تعبري عن الإ�صرار على عدم ال�شفافية يف ما يخ�ص
�آلية الت�صويت على الت�شريعات وغريها من القرارات ،وهذا يحرم املواطنني من معرفة
كيف ي�ص ّوت ممثلو الأمة با�ستثناء ت�صويت النواب على الثقة باحلكومة وعلى التعديالت
الد�ستورية ،لأن هاتني احلالتني يحكمهما الت�صويت باملناداة على �أ�سماء النواب واحد ًا تلو
الآخر ،تنفيذ ًا لأحكام الد�ستور.
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سابعاً :التمثيل الخارجي للربملانيني
ُي�شكّل جمل�س النواب مبوجب املادة ( )44من النظام الداخلي للمجل�س ،جلنة دائمة لل�ش�ؤون
اخلارجية ،تناط بها مهام النظر يف ال�ش�ؤون التي لها �صلة بال�سيا�سة اخلارجية ،ودرا�سة
املعاهدات واالتفاقيات التي تخت�ص بال�سيا�سة اخلارجية ،وتنظيم العالقات مع الربملانات
الأخرى واالحتادات واجلمعيات الربملانية ،و�إعداد م�شاريع البيانات ال�سيا�سية التي ي�صدرها
املجل�س .وتتكون اللجنة مثلها مثل �سائر اللجان الدائمة من  11ع�ضو ًا .و ُتعد جلان الأخ ّوة
وال�صداقة �أحدى �أبرز الأدوات التي ت�سمح ملجل�س النواب مبمار�سة الدبلوما�سية الربملانية
على ال�صعيدين اخلارجي الإقليمي والدويل .ويوجد يف جمل�س النواب  13جلنة �أخ ّوة ،و10
جلان �صداقة.
ومن اجلدير ذكره �أن امل�صاريف امل�ستحقة على �سفر النواب يتم �صرفها من خالل املوازنة
اخلا�صة مبجل�س النواب ،والتي هي جزء من املوازنة العامة ،وهذا يعني �أن من حق املواطنني
�أن يتعرفوا على املعلومات اخلا�صة ب�سفر النواب �إلى خارج الأردن وامتثالهم لنظام التنقل
وال�سفر� ،إال �أن هذه املعلومات املتاحة تكون �شحيحة جد ًا ،وال يتم ن�شرها بطريقة �شفافة.
كما يعاين هذا املحور من نق�ص يف التقارير اخلا�صة باملنجزات التي متت خالل ال�سفر ،فال يتم
تقدمي تقارير حول ما ح�صل خالل ال�سفرة الر�سمية ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ضعف ثقة املواطن
بقدرة النواب على متثيلهم بال�صورة احلقيقية داخل البالد وخارجها.
ويجب على الأمانة العامة ملجل�س النواب تقدمي املزيد من البيانات املتعلقة ب�سفر �أع�ضاء
جمل�س النواب والتنقالت وتكلفة املياومات التي يدفعها املجل�س للنواب يف زياراتهم اخلارجية.
وقد بلغت قيمة �سفر النواب �إلى اخلارج حتى �شهر ني�سان ُ 2017ربع مليون دينار ،حيث �سافر
مف�صلة عن
 59نائب ًا �ضمن  23وفد ًا نيابي ًا ،فيما مل تن�شر الأمانة العامة للمجل�س معلومات ّ
زيارات �أع�ضاء جمل�س النواب ومدى رقابة املجل�س عليها.
ثامناً :آلية انتخاب املكتب الدائم
ن�ص النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة  2013يف ف�صله الثالث على �إجراءات انتخاب املكتب
الدائم ملجل�س النواب ،والذي يتكون من رئي�س املجل�س ونائبي الرئي�س وم�ساعديه .تبد�أ
انتخابات املكتب الدائم بانتخاب الرئي�س منفرد ًا ثم انتخاب النائب الأول فالنائب الثاين
وكل واحد من ه�ؤالء الثالثة بورقة منف�صلة� .أما انتخاب امل�ساعدين فيتم يف قائمة واحدة.
يتطلب فوز الرئي�س والنائبني الأكرثية املطلقة من من النواب احلا�ضرين ،فيما يتطلب فوز
م�ساعدي الرئي�س ح�صولهما على الأكرثية الن�سبية.
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و�سند ًا لأحكام الفقرة (�أ) من املادة ( )3من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،والتي تنظم
عملية انتخاب املكتب الدائم يف بداية الدورة العادية« ،يتولى الرئا�سة الأقدم يف النيابة،
ف�إن ت�ساوى �أكرث من نائب يف الأقدمية فالنائب الأكرث نيابة بعدد الدورات ،ف�إن ت�ساووا
فالأكرب �سن ًا بينهم ،وي�ساعده �أ�صغر ع�ضوين حا�ضرين �سن ًا ،و�إذا تعذر قيام �أي منهم بواجبه
ل�سبب من الأ�سباب يجوز ا�ستخالفه مبن يليه �سن ًا ،وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئي�س املجل�س».
ويف بداية الدورة العادية الأولى ملجل�س النواب الثامن ع�شر ،تبو�أ النائب فوزي طعيمة �سدة
الرئا�سة للأقدمية النيابية من بني النواب ،ودعا النائب زينب الزبيد والنائب قي�س زيادين
الأ�صغر �سن ًا مل�ساعدته يف مهام رئا�سة اجلل�سة.
وين�ص الد�ستور الأردين يف الفقرة الأولى من املادة ( )69على �أنه «ينتخب جمل�س النواب
يف بدء الدورة العادية رئي�س ًا له ملدة �سنتني �شم�س ّيتني ويجوز �إعادة انتخابه» .وال�ستكمال
�إجراءات انتخاب املكتب الدائم� ،شكّل رئي�س اجلل�سة جلنة للإ�شراف على االقرتاع وفق املادة
( )13من النظام الداخلي ،وكانت اللجنة برئا�سة النائب من�صور �سيف الدين مراد ،وع�ضوية
النائبني علي اخلاليلة وحممود النعيمات.

انتخاب رئي�س جمل�س النواب الثامن ع�شر

بعد تعيني جلنة الإ�شراف على االقرتاع ،فتح رئي�س اجلل�سة الأولى ملجل�س النواب الثامن
ع�شر ،يف يوم افتتاح جمل�س الأمة بتاريخ  ،2016/11/7باب الرت�شح للرئا�سة ،حيث تر�شح
ملن�صب رئي�س املجل�س ثالثة نواب ،هم :عاطف الطراونة ،عبد الكرمي الدغمي ،وعبداهلل
العكايلة.

وفاز النائب عاطف الطراونة مبن�صب رئي�س املجل�س بعد االنتهاء من عملية الفرز وح�صوله
على الأكرثية املطلقة من اجلولة الأولى ،حيث ح�صل على � 69صوت ًا .وبلغ عدد امل�شاركني يف
الت�صويت  129نائب ًا ،غري �أن �أربع �أوراق قد �أُلغيت ،وكانت هناك ورقة واحدة بي�ضاء ،وغاب
عن هذه اجلل�سة نائب واحد.

انتخاب النائبني الأول والثاين لرئي�س جمل�س النواب

بعد �أن ت�س ّلم النائب عاطف الطراونة �سدة الرئا�سة ،فتح باب الرت�شح للنائب الأول للرئي�س
ون�صار
وفق املادة ( )16من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،فتقدم النواب خمي�س عطية ّ
القي�سي و�سليمان الزبن وح�سني ال�شياب وطارق خوري.
ومبا �أن �أي ًا من املرت�شحني مل يح�صل على الأكرثية املطلوبة من اجلولة الأولى� ،أجريت جولة
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ثانية ،ح�صل فيها النائب خمي�س عطية على � 66صوت ًا خولته الفوز مبن�صب النائب الأول
لرئي�س جمل�س النواب.
وتر�شح ملن�صب النائب الثاين كل من النائب �أحمد الهمي�سات والنائب عي�سى اخل�شا�شنة
والنائبة �صفاء املومني والنائب مفلح اخلزاعلة ،غري �أن الأخري ان�سحب بناء على دعوة
النائب عبدالكرمي الدغمي له لالن�سحاب .وح�صل النائب �أحمد الهمي�سات على � 64صوت ًا ،يف
اجلولة الثانية من االنتخابات ،فظفر مبن�صب النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب.

انتخابات امل�ساعدين لرئي�س جمل�س النواب

وفق املادة ( )16من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،تجُ رى انتخابات امل�ساعدين لرئي�س
ّ
ني اللذين
جمل�س النواب بكتابة ا�سم مر�شحني اثنني على ورقة واحدة ،و�أعلى
املر�شح ْ
يح�صالنِ على �أعلى الأ�صوات يفوزانِ مبوقع امل�ساعدين.
بعد افتتاح رئي�س املجل�س باب الرت�شح ملن�صب امل�ساعدين ،تقدم بالرت�شح النواب� :إن�صاف
اخلوالدة ،مو�سى الوح�ش� ،صوان ال�شرفات ،حممد الظهراوي ،هيثم الزيادين� ،شاهة
�أبو�شو�شة ،وح�سن ال�سعود.
وفاز النائب مو�سى الوح�ش مبن�صب امل�ساعد الأول لرئي�س جمل�س النواب ،والنائب �صوان
ال�شرفات مبن�صب امل�ساعد الثاين لرئي�س جمل�س النواب ،حيث ح�صال على �أكرثية الأ�صوات.

توزيع املكتب الدائم على الكتل النيابية خالل الدورة العادية الأولى

توزعت منا�صب املكتب الدائم بني �أربع كتل نيابية من �أ�صل �ست كتل ،وذلك على النحو التايل:

عاطف الطراونة ،رئي�س جمل�س النواب :كتلة وطن.
خمي�س عطية ،النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب :كتلة الدميقراطية.
�أحمد الهمي�سات ،النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب :كتلة الدميقراطية.
مو�سى الوح�ش ،امل�ساعد الأول لرئي�س جمل�س النواب :كتلة الإ�صالح.
�صوان ال�شرفات ،امل�ساعد الثاين لرئي�س جمل�س النواب :كتلة الوفاق الوطني.
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التوصيات

�أ .التو�صيات املتعلقة باالنتخابات الربملانية

�إنّ تطوير النظام االنتخابي هو اخلطوة الأهم يف التطور الدميقراطي والإ�صالح االنتخابي.
وبح�سب املعايري الدولية للتطبيق الدميقراطي ،ال يوجد � ّأي �إلزام للدول بتحديد نظام
انتخابي معني� ،إذ �إن الدول تختار �أنظمتها االنتخابية مبا يتنا�سب مع العوامل املحلية
للدولة ،مثل البيئة ال�سيا�سية املحلية ،والثقافة االنتخابية ،وجتان�س املكونات املجتمعية،
وقدرة الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية على ا�ستقطاب الناخبني� ،إال �أن املمار�سات الف�ضلى يف
العديد من الدول قد ب ّينت �أن الو�صول �إلى الإ�صالح االنتخابي املن�شود ،يتطلب تطوير النظام
االنتخابي مبا يتناغم واحتياجات التنمية ال�سيا�سية التي ت�ستند �إلى العوامل املحلية �سالفة
الذكر.
امل�شرع الأردين:
ومن التو�صيات التي يجب العمل عليها من ِقبل ّ
�	.1إيجاد نظام انتخابي بديل ،يراعي االحتياجات التنموية املتعلقة بال�ضمانات الإجرائية
التي يخلقها النظام االنتخابي وقدرته على رفع وعي الناخبني بالتوازي مع مراعاة
االحتياجات املتعلقة بتمكني التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية.
 .2تعزيز ال�ضمانات الإجرائية على ال�صعيدين الت�شريعي والتقني مبا يكفل نزاهة العملية
االنتخابية مبختلف مراحلها و�شفافيتها وحريتها وعدالتها ،حيث ب ّينت خمرجات مراقبة
االنتخابات الأخرية عام  2016وجود ق�صور يف هذه املرتكزات �أدى يف بع�ض الأحيان �إلى
وقوع انتهاكات انتخابية حرجة دون حما�سبة امل�س�ؤولني عنها �أو ت�صحيح �أثرها.

النظام االنتخابي

النظام االنتخابي املقرتح هو نظام خمتلط يجمع بني �شقني �أ�سا�سيني ميثل كل منهما نظام ًا
انتخابي ًا له القدرة على تعزيز املنظومة االنتخابية والعدالة التمثيلية من خالل تطوير
ال�سلوك الت�صويتي للناخب ومنح الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية قدرة �أعلى يف املناف�سة
على ال�صعيدين املحلي والوطني .وهذان النظامان هما:
 نظام القائمة الن�سبية املغلقة على م�ستوى الدوائر املحلية (Proportional ،)Representation-Party List Systemعن طريق القوائم املغلقة
( )Closed List Systemولكن على م�ستوى الدوائر االنتخابية املحلية ،وال بد من
تو�سيع جغرافية الدوائر االنتخابية لتكون �أكرب م�ساحة ،وعليه يجب �أن يتم زيادة عدد
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املقاعد املمنوحة للدوائر االنتخابية مبا يتوافق مع تكري�س العدالة االنتخابية اخلا�صة
باملقاعد املمنوحة لكل دائرة انتخابية.
 نظام التمثيل الن�سبي للدائرة االنتخابية العامة من خالل القوائم الوطنية( ،)Proportional Representation-Party List Systemعن طريق القوائم
املغلقة ( ،)Closed List Systemبحيث تت�شكل القائمة الوطنية من ما ال يقل عن
ثلث املقاعد املخ�ص�صة ملجل�س النواب.
وب�ش�أن الدوائر االنتخابية ،يجب تق�سيم اململكة �إلى دوائر انتخابية حملية �أو�سع مما هي
عليه حالي ًا� ،إذ �إن �ضيق الدائرة االنتخابية ي�ؤدي �إلى �إتاحة م�ساحة �أكرب �أمام التفاعل
ال�شخ�صي ما بني الناخب واملر�شح ،وبالتايل خلق فر�صة �أكرب لظاهرة �شراء الأ�صوات و�إعاقة
تطور ال�سلوك الت�صويتي.
�أما يف ما يتعلق بتمثيل املر�أة ،فينبغي �إلغاء مقاعد احلد الأدنى لتمثيل املر�أة (الكوتا الن�سائية)
على م�ستوى الدوائر املحلية ،واال�ستعا�ضة عن ذلك با�ستخدام نظام التوايل اجلندري على
م�ستوى القوائم املحلية والوطنية �أو ما ُيعرف بـ ( ،)Zipper List Methodوهي �آلية
ت�شرتط �أن تت�ضمن القوائم املحلية والوطنية املرت�شحة لالنتخاب مر�شحات �سيدات ،بحيث
ال يكون هناك �أي �سل�سلة من ع�ضوين متتاليني يف ترتيب القائمة من اجلن�س نف�سه.
وب�ش�أن متثيل امل�سيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان ،يو�صى بالإبقاء على النظام املتبع وفق قانون
االنتخاب رقم ( )6ل�سنة  ،2016دون و�ضع حد �أعلى لتمثيلهم.
وهناك مقرتح من حزب التيار الوطني ب�إيجاد مقاعد خم�ص�صة للحزبيني �ضمن قوائم وطنية.

ب .التو�صيات املتعلقة مبجل�س النواب

 .1يتعني على جمل�س النواب اختيار �آلية حمددة يف التعامل مع بند «ما ي�ستجد من �أعمال»
عند �إدراجه على جدول �أعمال اجلل�سة ،بحيث يتم حتديد عدد النواب املتحدثني
يف هذا البند وعدم ترك الأمر مفتوح ًا كما هي احلال الآن ،واالعتماد على الأعراف
والتقاليد الربملانية التي ر�سختها املجال�س املتعاقبة والتي كان يتم خاللها حتديد عدد من
النواب املتحدثني يف هذا البند ميثلون الكتل جميعها وامل�ستقلني مع الأخذ باالعتبار �أن ما
يتحدثون به �أمر طارئ وم�ستجد ي�ستوجب البحث ،وكذلك وجوب انتظام �إدراج هذا البند
على جدول �أعمال جل�سات املجل�س� ،إ�ضافة �إلى وجوب �إلزام احلكومة بالرد �أو التعليق
على ما يثار من موا�ضيع ،حيث نرى يف كثري من الأحيان �إحجام ًا من وزراء عن الرد على
مالحظات النواب.
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 .2تعزيز مبد�أ ال�شفافية ،خا�صة يف عمل اللجان النيابية التي يتوجب �أن تكون مفتوحة
للجميع دون قيود �أو �إجراءات حتظر االطالع على عمل هذه اللجان مبا يت�ضمن ذلك
تي�سري ح�صول املواطنني على املعلومات الربملانية و�إي�صالها �إلكرتوني ًا ،وتعزيز �إ�شراك
املواطنني يف �صناعة القوانني.
 .3على اللجان النيابية منح االقرتاح بقانون والذي يتقدم به �أع�ضاء من املجل�س �أولوية
يف مناق�شته ،والعمل على �إجناز القوانني امل�ؤقتة املعرو�ضة �أمامها منذ جمال�س نيابية
عدبدة.
 .4تعزيز �أداء املجل�س يف ما يتعلق باجلانب الرقابي ،وزيادة عدد اجلل�سات الرقابية،
وتطبيق ن�ص النظام الداخلي اخلا�ص بعقد جل�ستني ت�شريعيتني يتبعهما جل�سة رقابية.
�	.5إيجاد �آلية رادعة للحد من تكرار غياب النواب عن اجلل�سات النيابية العامة حتت القبة،
وكذلك عن اجتماعات اللجان الدائمة.
 .6تعديل النظام الداخلي بحيث يتم ت�شكيل الكتل النيابية قبيل انعقاد الدورة الربملانية
حتى يت�سنى للكتل النيابية �أن يكون لها دور حقيقي يف املناف�سة على مقاعد املكتب الدائم.
 .7تعديل �أحكام النظام الداخلي مبا يتعلق بالكتل النيابية بحيث تكون مدة الكتلة النيابية
�سنتني بد ًال من �سنة واحدة ،حتى ت�ستطيع الكتل �أن تقدم برناجم ًا حقيقي ًا تعمل عليه
خالل مدة �أطول.
�	.8إن�شاء مكتب �إعالمي للربملان مع تخ�صي�ص ناطق �إعالمي با�سم املجل�س.

تفعيل النظام الداخلي ملجل�س النواب ب�شكل �أكرب

 .1اعادة النظر ب�أحكام النظام الداخلي ملجل�س النواب بحيث يتم تعديل مدة رئي�س جمل�س
النواب لت�صبح �سنتني بد ًال من �سنة واحدة ،لتتوافق مع تعديالت الد�ستور عام  2014بهذا
اخل�صو�ص ،وكذلك تعديل مدة املكتب الدائم واللجان الدائمة لت�صبح �سنتني بدل �سنة
واحدة.
�	.2إعادة النظر ب�صالحيات الرئي�س ،بحيث يتم الن�ص ب�أن يتولى املكتب الدائم �إعداد جدول
الأعمال واال�ستئنا�س بر�أي املكتب التنفيذي ،وعدم ترك الرئي�س ي�ضع جدول الأعمال
منفرد ًا.
 .3الن�ص على الت�صويت الإلكرتوين كخيار رقم واحد ،وعدم ترك الباب مفتوح ًا �أمام
الرئي�س ليقرر واحد ًا من عدة خيارات (رفع الأيدي ،الوقوف� ،إلكرتوين).
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� .4إدراج عقوبات مالية وا�ضحة وملزمة وظاهرة على املتغيبني عن اجلل�سات.
 .5تفعيل ن�شر �أ�سماء النواب الغائبني على لوحات املجل�س الداخلية ،وعلى املوقع الإلكرتوين
للمجل�س ،ويف ال�صحف ،واجلريدة الر�سمية ،و�أخذ الغياب يف �آخر اجلل�سة ولي�س يف
بدايتها.
 .6الن�ص على منح دور �أو�سع للمكتب التنفيذي لتمكينه من االطالع على كل القوانني املعرو�ضة
على املجل�س يف بداية الدورة واتخاذ قرار حول ترتيب �أولويات تلك القوانني من حيث
عر�ضها على املجل�س.
 .7الن�ص على ح�ضور جل�سات اللجان وتفعيل مبد�أ ف�صل املتغيبني عن ح�ضور االجتماعات.

تو�صيات حول الكتل النيابية لتفعيل دورها ب�شكل عام

�	.1إدراج ن�ص يف النظام الداخلي يتم مبوجبه فتح باب ت�سجيل الكتل قبل بدء الدورة
العادية حتى تتمكن الكتل التي �ستت�شكل من عقد حتالفات وتوافقات يف ما بينها ،قبل
الذهاب النتخاب الرئي�س واملكتب الدائم واللجان الدائمة ،وحتى يتم �ضمان ت�شكيل
املكتب التنفيذي قبل بدء الدورة مبا ي�سمح للمكتب التنفيذي ممار�سة دور �أو�سع و�أعمق
يف عمل جمل�س النواب.
�	.2إلغاء بند «ما ي�ستجد من �أعمال» ،والن�ص على منح النواب ن�صف �ساعة يف بداية كل
ملحة دون اخلروج عن جدول الأعمال �أو الت�سلل عرب نقاط
جل�سة للحديث يف ق�ضايا ّ
النظام ،والن�ص على �أن يتم توزيع الدور بني الكتل بالت�ساوي للحديث يف ال�شان العام.
 .3تفعيل فكرة التمثيل الن�سبي للكتل يف ع�ضوية اللجان الدائمة و�ضمان متثيل امل�ستقلني يف
ع�ضوية تلك اللجان.
 .4تخ�صي�ص مكتب دائم لكل كتلة يف املجل�س ليكون مبثابة مقر لها.
 .5الن�ص على �إلزام الكتل النيابية ب�أن يكون لها موقف �سيا�سي عام من الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،على �شكل ورقة �أ�سا�سية ملزمة قبل �إن�شاء الكتلة.
�	.6إن�شاء موقع �إلكرتوين لكل كتلة نيابية.
 .7ممار�سة ال�شفافية يف عمل الكتل ،واعتماد �سجالت تظهر االجتماعات والنقا�شات وما
يجري يف الكتلة ب�شكل عام ،و�أن يتم و�ضع املكتبني التنفيذي والدائم ب�صورة عمل الكتل
كل �شهر ،مبا ي�ضمن عقد اجتماعات للكتل ب�شكل منتظم ولي�س كما يجري حالي ًا.
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تو�صيات حول ايجاد م�ؤ�س�سة بحثية ف ّعالة ملجل�س النواب

يقدمون للنواب والكتل تو�صيات
تفعيل مركز الدرا�سات النيابية ،وا�ستقدام خرباء وباحثني ّ
حول القوانني املعرو�ضة للنقا�ش ،وتفعيل دور اللجان النيابية الدائمة بحيث يتم ربطها
بامل�ؤ�س�سة البحثية الغرا�ض امل�شورة واال�ستئنا�س ،والت�أ�سي�س لأر�شيف نيابي حقيقي وواقعي
ي�ستطيع النواب الرجوع �إليه يف �أي وقت ،ومد الكتل النيابية بخرباء وم�ست�شارين.

تو�صيات تتعلق بكفاءة املوظفني العاملني يف جمل�س النواب وربطها بوجود تعيينات
�أتت بالوا�سطة و�أ ّثرت على �أداء املجل�س
 .1ف�صل مديرية الت�شريع عن الرقابة.

� .2ضمان وجود �سجل وا�ضح بالأ�سئلة واال�ستجوابات واملذكرات وغريها لدى املجل�س
و�أر�شفتها �إلكرتوني ًا بحيث تكون متاحة للعموم.
 .3تدريب املوظفني يف املجل�س على الت�شريع والرقابة ،ورفع �سويتهم املعرفية ،وو�ضع ال�شخ�ص
املنا�سب يف املكان املنا�سب ،و�إقامة دورات تقييمية لكل موظفي املجل�س من حيث املعرفة
بالأداء الت�شريعي والرقابي والوقوف على قدرتهم على فهم دور عمل املجل�س و�آلياته.
 .4عدم اعتماد الوا�سطة واملح�سوبية يف تعيني املوظفني �أو ترفيعهم ،والنظر ملبد�أ الكفاءة،
وحتييد املوظفني عن خالفات النواب ومواقفهم.
 .5هيكلة جمل�س النواب وتر�شيق اجلهاز الإداري فيه.
�	.6إعادة النظر بعمل الدائرة الإعالمية يف املجل�س ومراجعة دورها.

تو�صيات عامة لالرتقاء ب�أداء جمل�س النواب

�	.1إدخال النواب اجلدد يف دورات ا�ستباقية ملزمة قبل بداية كل جمل�س نيابي حول �آليات
الرقابة والت�شريع.
 .2الذهاب لتعديل د�ستوري يعالج فكرة طرح الثقة باحلكومة ،بحيث ي�ساوي عدد طالبي
جل�سة الثقة ربع �أع�ضاء املجل�س ،ما يعني �أن يكون لهذا الطلب روافع حقيقية ولي�س
�أهواء مزاجية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على �صورة جمل�س النواب لدى الر�أي العام.
ناد يخت�ص بت�أهيل وتدريب الربملانيني اجلدد ،يتولى مهمة ت�أهيل الربملانيني اجلدد
�	.3إن�شاء ٍ
حول عمل الربملان واملهام املناطة بهم ب�شكل تف�صيلي.
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كاف لال�ستماع لوجهات النظر املختلفة (�أحزاب ،نقابات ،جمتمع مدين،
 .4تخ�صي�ص وقت ٍ
جمعيات ،ومواطنون) حول القوانني املعرو�ضة على املجل�س ،والأخذ باملالحظات التي
يتم تقدميها للنواب.
 .5تفعيل مدونة ال�سلوك النيابية بحيث يتم النظر يف �أي ت�صرف ميكن �أن يخرج عما ورد يف
مدونة ال�سلوك وتفعيل �أ�سلوب فكرة التنبيهات ال�شفهية واملحا�سبة من خالل احلرمان من
امل�شاركة يف الوفود اخلارجية �أو خ�صومات مالية.
�	.6إيقاع عقوبات رادعة وم�شددة بحق �أي نائب يقوم باالعتداء على زميله ،وعدم الر�ضوخ
لفكرة الوا�سطات وتقبيل اللحى.
امللحق رقم ()1
املحاور الرئي�سية والفرعية للأ�سئلة النيابية
املحور الرئي�سي

ن�سبة املحور الرئي�سي

�إداري

%58

املحور الفرعي

ن�سبة املحور الفرعي

متابعة وتقييم

%61.3

�سلطة منطقة العقبة

%16.1

تعيينات يف القطاع العام

%4.4

عطاءات حكومية

%3.3

عقود و�شراء خدمات

%2.8

مكافحة الف�ساد

%2.5

الهيئات امل�ستقلة

%2.3

هيكلة الوظائف

%2.3

درجات ت�صنيف املوظفني

%1.8

ال�ضمان االجتماعي

%1.6

ق�ضايا الالجئني

%0.8

�أداء املوظفني يف القطاع العام

%0.5

تقارير ديوان املحا�سبة

%0.2
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املحور الرئي�سي

ن�سبة املحور الرئي�سي

اقت�صادي

%11

الأوقاف واملقد�سات
الإ�سالمية

%2

البيئة

%2

التعليم

%7

التنمية املحلية

%6
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املحور الفرعي
نفقات مالية
�إيرادات مالية
ا�ستثمار
ارتفاع الأ�سعار
املوازنة العامة
فاتورة الطاقة
رواتب
ذمم وا�ستحقاقات مالية
متابعة وتقييم
البنك املركزي
بور�صة
ر�سوم بيع و�شراء
احلج والعمرة
الأئمة وامل�ؤذنون
امل�ساجد
�صندوق الدعاة
دور حتفيظ القر�آن
�أداء وزارة البيئة
الرثوة املعدنية
االعتداء على املرافق البيئية
املدار�س
اجلامعات وكليات املجتمع
التوجيهي
الهيئات التدري�سية يف
اجلامعات
تعديل املناهج
املعلمون
البحث العلمي
رفع معدالت القبول
البعثات الدرا�سية
م�ستوى التعليم
بنى حتتية
البلديات
خدمات املحافظات
�أمانة عمان الكربى
النقل العام
الدعم املادي للمحافظات
الالمركزية
م�شاريع تنموية

ن�سبة املحور الفرعي
%32
%18
%15
%11
%11
%4
%4
%2
%2
%1
%1
%1
%44
%28
%11
%11
%6
%50
%31
%19
%35
%30
%8
%7
%7
%5
%3
%3
%1
%1
%25
%9
%9
%6
%4
%2
%1
%1
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املحور الرئي�سي

ن�سبة املحور الرئي�سي

الزراعة واملياه

%2

ال�سياحة

%2

ال�سيا�سة اخلارجية

%7

ال�شباب

%0.4

ال�صحة

%3

املنظومة الأمنية

%0.4

املحور الفرعي
الرثوة احليوانية
املخزون املائي
اال�سترياد والت�صدير
املوا�سم الزراعية
حماية املزارع الأردين
ت�شجيع ال�سياحة
هيئة تن�شيط ال�سياحة
�أداء وزارة ال�سياحة
االتفاقيات واملعاهدات
الدولية
الق�ضية الفل�سطينية
العالقات والزيارات الدولية
املنح والقرو�ض اخلارجية
ق�ضية ال�سفارة الإ�سرائيلية
اتفاقية وادي عربة
�ش�ؤون املغرتبني
�صندوق النقد الدويل
دعم ال�شباب يف املجتمع
اجلمعيات ال�شبابية
امل�ست�شفيات
الإعفاءات الطبية
�إن�شاء املرافق ال�صحية
مراكز �صحية
الت�أمني ال�صحي
نق�ص الكوادر الطبية
م�ؤ�س�سة املتقاعدين
الع�سكريني
خطط مكافحة الإرهاب
والتطرف
خمالفات ال�سري

ن�سبة املحور الفرعي
%31
%31
%19
%13
%6
%42
%32
%26
%7.7
%2.3
%0.8
%0.5
%0.3
%0.2
%0.2
%0.2
%75
%25
%57
%18
%11
%7
%4
%4
%50
%25
%25
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املحور الرئي�سي

ن�سبة املحور الرئي�سي

ق�ضايا جمتمعية

%1

منظمات جمتمع
مدين

املحور الفرعي
�أبناء الأردنيات
البطالة
الطالق
الفقر
�إدمان املخدرات
حجب املواقع الإباحية
ذوي االحتياجات اخلا�صة
�صندوق املعونة الوطنية

%29
%14
%14
%14
%7
%7
%7
%7

%0.4

منظمات املجتمع املدين

%100
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