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مقدمة ومنهجية التقرير





77

مقدمة

يهــدف   تقريــر »100  يــوم   علــى   أداء   مجلــس   النــواب   األردنــي الثامــن عشــر« إلــى   إطــاع   الجمهــور   علــى   النشــاطات   التــي   قــام   بهــا  

 املجلــس   النيابــي الثامــن عشــر خــال   املئــة   يــوم   األولــى   مــن   عمــره،   بهــدف   تعزيــز   الرقابــة   الشــعبية   علــى   أداء   مجلــس   النــواب  

 خاصــة   فــي   مجــال   التشــريع   والرقابــة،   إضافــة   إلــى   تطويــر  أداء   املجلــس   عبــر   التفاعــل   اإليجابــي   معــه،   وتشــجيع   مؤسســات  

 املجتمــع   املدنــي   واملجتمــع   املحلــي   علــى   خلــق   آليــات   رصــد   ومتابعــة   ومراقبــة   ألداء   مجلــس   النــواب،   ممــا   ينعكــس   بــدوره   علــى  

 أداء   النــواب   ويحفزهــم   علــى   القيــام   بدورهــم   الرقابــي   والتشــريعي   ال   ســيما   مــا   يتعلــق   بعمليــة   اإلصــاح   بكافــة   محاورهــا . 

وتحفــز   مثــل   هــذه   التقاريــر   النائــب   علــى   املوائمــة   بيــن   الخطــاب   الــذي   يتبنــاه  والتطبيــق   الفعلــي   تحــت   قبــة   البرملــان،  

 إضافــة   إلــى   أن   مثــل   هــذه   التقاريــر   تســاهم   فــي   تعزيــز   ورفــع   مســتوى   املشــاركة   بيــن   املواطــن   والنائــب   مــن   خــال   خلــق  

 آليــات   تواصــل   بيــن   النائــب   وقاعدتــه   االنتخابيــة،   وتكريــس   مبــادئ   الشــفافية   والنزاهــة   وحســن   األداء . 

واعتمــد   فريــق »راصــد«  فــي   إعــداد   هــذا   التقريــر   علــى   مؤشــرات   كميــة   ونوعيــة   فــي   ضــوء   الخبــرات   املتراكمــة   ملركــز   الحيــاة 

- راصــد  فــي   إعــداد   التقاريــر   الرقابيــة،   حيــث  اتخــذ   فريــق   العمــل   مجموعــة   مــن   الخطــوات   فــي   إعــداد   هــذا   التقريــر   تمثلــت  

   لهــذه   الغايــة   مــن  
ً
عــدت   خصيصــا

ُ
 بجمــع   املعلومــات   التــي   عمــل   الباحثــون   علــى   رصدهــا   داخــل   قبــة   البرملــان   علــى   نمــاذج أ

 خــال   متابعتهــم   للجلســات   البرملانيــة   وتســجيلهم   ملداخــات   النــواب   وخطاباتهــم   ومشــاركاتهم   داخــل   القبــة   وحضورهــم  

 الجتماعــات   اللجــان   النيابيــة،   إضافــة   إلــى   بنــاء   قاعــدة   بيانــات   خاصــة   مــن   محاضــر   اجتماعــات   اللجــان   واملجلــس.

 ويغطــي   هــذا   التقريــر   نشــاطات   مجلــس   النــواب   الثامــن  عشــر   خــال   املئــة   يــوم   األولــى   مــن   الــدورة   العاديــة   األولــى   والتــي  

 عقــد   خالهــا   املجلــس   أربــع عشــر جلســة بواقــع 36  يــوم   عمــل ،   حيــث   عقــدت   أولــى   الجلســات   بتاريــخ 2016/11/07 

 وآخرهــا   هــي   الجلســة   الرابعــة   عشــر بتاريــخ 2017/02/14.

،   تــم انتخابهــم فــي يــوم الثاثــاء 2016/09/20، و فــاز   فــي   هــذه  
ً
ويتكــون   املجلــس   النيابــي   الســابع   عشــر   مــن 130 عضــوا

 االنتخابــات 15 ســيدة مــن خــال الكوتــا وخمســة ســيدات مــن خــال املقاعــد علــى مســتوى الدوائــر املحليــة، فيمــا فــاز 

110 نــواب مــن خــال نظــام القوائــم النســبية املفتوحــة علــى مســتوى الدوائــر املحليــة توزعــوا علــى 102 قائمــة.

وصــدرت   اإلرادة   امللكيــة   الســامية   بتاريــخ 2016/09/28 بإرجــاء   اجتمــاع   مجلــس   األمــة   فــي   دورتــه   غيــر   العاديــة   حتــى   تاريــخ 

فــي  2016/09/29 بدعــوة   مجلــس   األمــة   إلــى االنعقــاد  2016/11/07، فيمــا   صــدرت   اإلرادة   امللكيــة   الســامية   بتاريــخ 

 مــن يــوم  االثنيــن املوافــق للســابع مــن شــهر تشــرين الثانــي )نوفمبــر( ســنة 2016 مياديــة.
ً
دورتــه العاديــة األولــى اعتبــارا
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

راصد	ملراقبة	أداء	البرملان	

راصــد ملراقبــة أداء البرملــان هــو أحــد برامــج مركــز الحيــاة الراميــة إلــى تعزيــز االنتقــال الديمقراطــي الســلمي فــي األردن 

مــن خــال دعــم املشــاركة السياســية وتطويــر العمليــة االنتخابيــة باإلضافــة إلــى رفــع أداء املجالــس املنتخبــة عــن طريــق 

 لدرجــة أعلــى مــن التناغــم مــا بيــن األداء التمثيلــي 
ً
تفعيــل املســاءلة االجتماعيــة علــى أداء املمثليــن البرملانييــن وصــوال

والتطلعــات الشــعبية واالحتياجــات التنمويــة.

ويتوزع برنامج »راصد البرملان« املتعلق بمراقبة وتقييم أداء مجلس النواب على ثاثة محاور رئيسية:

املحــور	األول: يتعلــق برصــد أداء البرملــان األردنــي باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات القياســية، وتتضمــن هــذه 

العمليــة: حضــور الجلســات البرملانيــة واجتماعــات اللجــان وعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع أعضــاء البرملــان ملناقشــة 

مبادراتهــم وأنشــطتهم وعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع مســؤولي الحكومــة ملناقشــة ردة فعــل الحكومــة اتجــاه هــذه 

املبــادرات واألنشــطة، ومتابعــة وعــود النــواب وتوجهاتهــم ومــدى انســجامها مــع مواقفهــم داخــل البرملــان.

املحــور	الثانــي: فيتعلــق بتنظيــم اســتطاعات دوريــة للــرأي، حيــث تهــدف هــذه االســتطاعات إلــى اســتفتاء الــرأي العــام 

حول أداء البرملان األردني أو حول قضايا وقوانين يناقشــها النواب أو اســتطاع آراء النواب حول عدد من القضايا التي 

يعمــل عليهــا املجلــس حيــث يتــم تحليــل نتائــج هــذه االســتطاعات مــن قبــل فريــق مختــص وإصدارهــا ضمــن تقاريــر دوريــة.

املحــور	الثالــث: بتنظيــم مجموعــة مــن الجلســات الحواريــة بيــن النــواب واملجتمعــات املحليــة فــي جميــع محافظــات 

اململكــة ممــا يــؤدي إلــى نقــل آراء وهمــوم أبنــاء هــذه املجتمعــات إلــى النــواب، واطــاع أبنــاء املجتمعــات املحليــة علــى مــا 

يــدور داخــل مجلــس النــواب، كمــا يتضمــن هــذا املحــور تنظيــم مجموعــة مــن املوائــد املســتديرة فــي جميــع أنحــاء اململكــة 

املدنــي واألحــزاب السياســية  تمثــل مؤسســات املجتمــع  الخاصــة والتــي  النــواب واملجموعــات ذات االهتمامــات  بيــن 

واملؤسســات التــي تعنــى باملــرأة واملؤسســات التــي تعنــى بالشــباب، وتضــم هــذه املؤسســات شــريحة كبــرى مــن األردنييــن 

املعنييــن بالكثيــر مــن التشــريعات والسياســات العامــة، كمــا تعنــى هــذه املؤسســات بتعزيــز الحقــوق ألعضائهــا، ممــا 

يــؤدي إلــى فهــم واســتجابة أفضــل مــن قبــل أعضــاء البرملــان لحقــوق أعضــاء هــذه املؤسســات، كمــا يــؤدي إلــى مناقشــة 

أعمــق ملــا يجــري تحــت قبــة البرملــان مــن قــرارات وتشــريعات مــن وجهــة نظــر هــذه املجموعــات وكســب التأييــد آلرائهــا.

ويهــدف برنامــج »راصــد البرملــان« إلــى تعزيــز مشــاركة املواطــن األردنــي فــي االنتخابــات النيابيــة القادمــة بحيــث تكــون 

 غيــر مباشــرة ملراقبــة أداء 
ً
هــذه املشــاركة صحيحــة ومبنيــة علــى برامــج املرشــحين وزيــادة عــدد الناخبيــن يمثــل نتيجــة

البرملــان، حيــث تســاهم عمليــة الرصــد فــي تفعيــل ممارســة مجلــس النــواب ألدواره الرقابيــة والتشــريعية والتمثيليــة، 

باإلضافــة إلــى تمكيــن القواعــد االنتخابيــة مــن بنــاء تقييمــات موضوعيــة وعلميــة حــول أداء ممثليهــم، ممــا ســينعكس 

.
ً
 علــى ســلوكهم التصويتــي مســتقبا

ً
إيجابــا
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مركز	الحياة		-	راصد	

مركــز الحيــاة هــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة غيــر حكوميــة نشــأت فــي العــام 2006 بهــدف تعزيــز املســائلة والحاكميــة 

واملشاركة وتقبل االخر، ضمن إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون مع االخذ بعين االعتبار ادماج 

مفهوم النوع االجتماعي في السياسات والخطط العامة، ويعمل مركز الحياة من خال برنامجين رئيسيين هما: املسائلة 

واملشــاركة والحكــم املحلــي – راصــد ومكافحــة التطــرف.

وللمركــز مــا يقــارب مــن العشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال التدريــب واألبحــاث القانونيــة والتحليــل، باإلضافــة إلــى وجــود 

قسم خاص يقدم خدمتي البحث والتدريب على املستويين املحلي والدولي هذا ويمتلك املركز شبكة خاصة من املدربين، 

الخبراء،املستشــارين القانونييــن والباحثيــن األكفيــاء الذيــن يعملــون علــى املســتويين املحلــي والدولــي ضمــن خبــرات مركــز 

الحياة.

االنتخابــات  وخاصــة  املحليــة  االنتخابــات  مراقبــة  علــى  راصــد   – املحلــي  والحكــم  واملشــاركة  املســائلة  برنامــج  يركــز 

البرملانيــة والبلديــة، وتقييــم أداء البرملــان وأعضــاء مجلــس النــواب، اضافــة الــى مراقبــة بعــض االلتزامــات والخطــط 

الحكوميــة بهــدف تعزيــز مبــادئ الحكومــة الشــفافة كاملســائلة والشــفافية واملشــاركة العامــة، كمــا يعمــل البرنامــج علــى 

تعزيــز الامركزيــة ودمــج املواطنيــن فــي عمليــة صناعــة القــرار )مــع التركيــز علــى مشــاركة املــرأة والشــباب(، ويســتكمل 

راصــد أعمالــه فــي تحليــل القوانيــن والسياســات املتعلقــة باإلصــاح السيا�ســي وتشــجيع مشــاركة املواطنيــن الفاعلــة فــي 

عمليــة صناعــة القــرار.

ويمتلــك املركــز خبــرة مميــزة فــي مجــال الدراســات واألبحــاث التــي تســتهدف اســتطاع اآلراء الشــعبية حــول املواضيــع 

املتعلقــة باإلصــاح السيا�ســي، ويصــدر  للقوانيــن والسياســات الحكوميــة  إلــى جانــب تحليــل دقيــق وبنــاء  املختلفــة، 

املركــز تقاريــر دوريــة توثيقيــة ألهــم القضايــا السياســية واآلراء املجتمعيــة، كمــا يعمــل مركــز الحيــاة علــى املســتوى 

اإلقليمــي والدولــي مــن خــال املشــاركة فــي شــبكات ومبــادرات عامليــة - وتطويــر فــي البرامــج وتوســيع القاعــدة الشــعبية - 

ودعــم التحــول الديمقراطــي ودعــم املنظمــات املحليــة ملراقبــة االنتخابــات فــي الوطــن.
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منهجية	عمل	راصد

اعتمــد فريــق »راصــد« فــي إعــداد هــذا التقريــر علــى مؤشــرات كميــة ونوعيــة فــي ضــوء الخبــرات املتراكمــة لراصــد فــي 

إعــداد التقاريــر الرقابيــة، وتــم اســتيحاء جــزء كبيــر مــن أدوات قيــاس األداء علــى مجموعــة مــن املســح الــذي أجــراه 

البنــك الدولــي بالشــراكة مــع املعهــد الديمقراطــي الوطنــي )NDI( لعــام 2011، حيــث كانــت هــذه املؤشــرات خاصــة 

 حــول العالــم.
ً
عمــل مــا يزيــد عــن 190 مؤسســة رقابــة برملانيــة تعمــل علــى مراقبــة مــا يزيــد عــن 80 برملانــا

وقــد اتخــذ فريــق العمــل مجموعــة مــن الخطــوات فــي إعــداد هــذا التقريــر تمثلــت بجمــع املعلومــات التــي عمــل الباحثــون 

للجلســات  الغايــة ومتابعتهــم  لهــذه   
ً
عــدت خصيصــا

ُ
أ نمــاذج  مــن خــال مجموعــة  البرملــان  قبــة  علــى رصدهــا داخــل 

للجلســات واجتماعــات  القبــة وحضورهــم  النــواب وخطاباتهــم ومشــاركاتهم داخــل  البرملانيــة وتســجيلهم ملداخــات 

اللجــان النيابيــة، إضافــة إلــى بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة مــن محاضــر اجتماعــات اللجــان واملجلــس.

 

وفيما يخص جلسات مجلس النواب الثامن عشر، قام فريق »راصد« بدراسة الجلسات وبيان مجرياتها وتفاصيلها 

ومــا تــم فيهــا مــن تفاصيــل رقابيــة أو تشــريعية ومداخــات النــواب وبيــان عددهــا ومحاورهــا، وتضميــن التقريــر مللخــص 

 
ً
 بالحضــور وأقلهــم التزامــا

ً
هــذه الجلســات، كمــا رصــد الفريــق انتظــام حضــور النــواب فــي الجلســات وأكثــر النــواب التزامــا

بــه بنــاًء علــى إحصــاء حضورهــم أليــام عمــل مجلــس النــواب وجلســاته.

 

كمــا تــم رصــد التفاعــل الحكوميــة مــع األداء الرقابــي والتشــريعي للنــواب والتزامهــم بهــا والــرد علــى أســئلة النــواب ضمــن 

الفتــرة القانونيــة وعــدد األســئلة التــي تــم الــرد عليهــا ضمــن الفتــرة القانونيــة واألســئلة التــي لــم يتــم الــرد عليهــا باألصــل 

الــوزارات التــي تعرضــت لألســئلة،  تــم الســؤال عنهــا وأكثــر  التــي   لألســئلة وأكثــر املؤسســات 
ً
الــوزارات تعرضــا وأكثــر 

واألســئلة التــي لــم يتــم الــرد عليهــا.
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مقدمة

نــص النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 فــي فصلــه الثالــث علــى إجــراءات انتخــاب رئيــس املجلــس ونائبــي 

 انتخــاب رئيــس املجلــس ثــم انتخــاب النائــب األول 
ً
الرئيــس ومســاعديه وآليــة احتســاب األصــوات، والتــي يتــم فيهــا أوال

املطلقــة  األكثريــة  والنائبيــن  الرئيــس  فــوز  ويتطلــب  واحــدة،  قائمــة  فــي  املســاعدين  وينتخــب   
ً
تباعــا الثانــي  والنائــب 

للحاضريــن فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

 ألحــكام الفقــرة )أ( مــن املــادة )3( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب والتــي تنــص علــى: »يتولــى الرئاســة األقــدم 
ً
وســندا

 بينهــم، 
ً
فــي النيابــة فــإن تســاوى أكثــر مــن نائــب فــي األقدميــة فالنائــب األكثــر نيابــة بعــدد الــدورات فــإن تســاووا فاألكبــر ســنا

، وإذا تعــذر قيــام أي منهــم بواجبــه لســبب مــن األســباب يجــوز اســتخافه بمــن 
ً
ويســاعده أصغــر عضويــن حاضريــن ســنا

، وتنتهــي مهمتهــم بانتخــاب رئيــس املجلــس«، حيــث تبــوأ النائــب فــوزي طعيمــة ســدة الرئاســة لألقدميــة النيابيــة 
ً
يليــه ســنا

 ملســاعدة رئيــس فــي مهامــه.
ً
مــن بيــن النــواب، ودعــا النائــب زينــب الزبيــد والنائــب قيــس زياديــن األصغــر ســنا

 للفقــرة )1( مــن املــادة )69( الفقــرة )1( مــن الدســتور التــي تنــص علــى:  »ينتخــب مجلــس النــواب فــي بــدء الــدورة 
ً
وفقــا

 لــه ملــدة ســنتين شمســيتين ويجــوز إعــادة انتخابــه«، قــرر رئيــس الجلســة تعييــن لجنــة لإلشــراف علــى 
ً
العاديــة رئيســا

االقتــراع وفــق املــادة )13( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، والتــي ترأســها النائــب منصــور ســيف الديــن مــراد 

باإلضافــة إلــى العضوييــن النائبيــن علــي الخايلــة ومحمــود النعيمــات.

املنصب:

النائب:
فوزي شاكر طعيمه داوود

رئيس الجلسة

املنصب:

النائب:
قيس خليل زيادينزينب حمود الزبيد

مساعد رئيس الجلسةمساعد رئيس الجلسة
املنصب:

النائب:
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:	انتخاب	رئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر
ً
أوال

الترشــح  بــاب  الثامــن عشــر  النــواب  األولــى ملجلــس  الجلســة  رئيــس  فتــح  االقتــراع،  علــى  اإلشــراف  لجنــة  تعييــن  بعــد 

للرئاســة بتاريــخ 2017/11/07، حيــث ترشــح ملنصــب رئيــس املجلــس النائــب عاطــف الطراونــة والنائــب عبدالكريــم 

العكايلــة.  عبــدهللا  والنائــب  الدغمــي 

اســتطاع النائــب عاطــف الطراونــة الفــوز بمقعــد رئاســة املجلــس بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز وحصولــه علــى األكثريــة 

، فيمــا ألغيــت 4 أوراق 
ً
، حيــث بلــغ عــدد املصوتيــن 129 نائبــا

ً
املطلقــة مــن الجولــة األولــى والتــي حصــل فيهــا علــى 69 صوتــا

وكانــت ورقــة واحــدة بيضــاء، وغــاب النائــب عدنــان الركيبــات عــن هــذه الجلســة.

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
محمود خلف النعيماتزينب حمود الزبيد

عضو لجنة اإلشراف على االقتراععضو لجنة اإلشراف على االقتراع

املنصب:

النائب:
منصور سيف الدين مراد سجاجة

رئيس لجنة اإلشراف على االقتراع
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:	انتخاب	النائبين	األول	والثاني	لرئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر
ً
ثانيا

بعــد أن اســتلم النائــب عاطــف الطراونــة ســدة الرئاســة، ووفــق املــادة )16( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، 

تــم فتــح بــاب الترشــح لنائــب الرئيــس األول، فتقــدم كل مــن النائــب خميــس عطيــة، والنائــب نصــار القي�ســي، والنائــب 

ســليمان الزبــن، والنائــب حســني الشــياب، والنائــب طــارق خــوري، وبلغــت عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحون 

ملنصــب النائــب األول كمــا يلــي: 

وكــون أي مــن املترشــحين لــم يحصــل علــى األكثريــة املطلوبــة مــن الجولــة األولــى، أجريــت جولــة ثانيــة مــن انتخابــات 

 والتــي خولتــه بالفــوز 
ً
66 صوتــا النائــب األول لرئيــس املجلــس جــاءت النتائــج بحصــول النائــب خميــس عطيــة علــى 

النــواب. النائــب األول لرئيــس مجلــس  بمنصــب 
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وترشــح ملنصــب النائــب الثانــي كل مــن النائــب أحمــد الهميســات والنائــب عي�ســى الخشاشــنة والنائــب صفــاء املومنــي 

والنائــب مفلــح الخزاعلــة، وتــم اعتمــاد األكثريــة النســبية فــي احتســاب األصــوات، وقبــل االنتقــال إلــى انتخــاب النائــب 

الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب، اقتــرح النائــب عبدالكريــم الدغمــي علــى النائــب مفلــح الخزاعلــة االنســحاب مــن الترشــح 

واســتجاب النائــب مفلــح الخزاعلــة لهــذا االقتــراح.

خــاض كل مــن النائــب أحمــد الهميســات والنائــب عي�ســى الخشاشــنة والنائــب صفــاء املومنــي املنافســة علــى منصــب 

، وبهــذا ظفــر بمنصــب نائــب الرئيــس الثانــي 
ً
نائــب الرئيــس الثانــي، فحصــل النائــب أحمــد الهميســات علــى 64 صوتــا

ملجلــس النــواب.

:	انتخابات	املساعدين	لرئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر
ً
ثالثا

جــرى انتخابــات املســاعدين لرئيــس مجلــس النــواب بكتابــة 
ُ
وفــق املــادة )16( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، ت

اســم املرشــحين اثنيــن علــى ورقــة واحــدة وأعلــى املرشــحين الذيــن يحصلــون علــى أصــوات يفــوزون بموقــع املســاعدين.

الخوالــدة  إنصــاف  النائــب  مــن  كل  بالترشــح  تقــدم  املســاعدين،  ملنصــب  الترشــح  بــاب  املجلــس  رئيــس  افتتــاح  بعــد 

والنائــب مو�ســى الوحــش والنائــب صــوان الشــرفات والنائــب محمــد الظهــراوي والنائــب هيثــم الزياديــن والنائــب شــاهة 

أبوشوشــة والنائــب حســن الســعود، وحصــل كل مــن املترشــحين علــى األصــوات التاليــة:

وبنــاًء علــى النتائــج فقــد تبــوأ النائــب مو�ســى الوحــش منصــب املســاعد األول لرئيــس مجلــس النــواب والنائــب صــوان 

الشــرفات منصــب النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب والــذان حصــا علــى  أكثريــة األصــوات.
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:	توزيع	املكتب	الدائم	على	الكتل	النيابية	خالل	الدورة	العادية	األولى
ً
رابعا

 للشكل التالي:
ً
توزعت مناصب املكتب الدائم بين أربع كتل نيابية من أصل ستة كتل برملانية وذلك وفقا
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

:	اللجان	الدائمة
ً
خامسا

ل فــي بدايــة 
َ
شــك

ُ
حــدد الفصــل الســابع مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 لجــان املجلــس الدائمــة والتــي ت

 كحــد أعلــى وســبعة أعضــاء كحــد أدنــى.
ً
كل دورة عاديــة والتــي تتألــف مــن أحــد عشــر عضــوا

ويتــم انتخــاب أعضــاء اللجــان الدائمــة والتــي يبلــغ عددهــا 20 لجنــة دائمــة باالقتــراع الســري إذا زاد عــدد املرشــحين عــن 

 فــي أكثــر مــن لجنتيــن دائمتيــن، كذلــك منــع النظــام الداخلــي الجمــع بيــن 
ً
العــدد املقــرر، وال يجــوز أن يكــون النائــب عضــوا

عضويــة اللجــان وعضويــة املكتــب الدائم.

 لــم ينضمــوا إلــى أي لجنــة مــن اللجــان الدائمــة، وأن نائــب واحــد 
ً
وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق راصــد، تبيــن أن 11 نائبــا

فقــط وهــو النائــب محمــد العتايقــة متواجــد فــي ثــاث لجــان وهــو أمــر يخالــف النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، كذلــك 

 انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة.
ً
 انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن و 19 نائبــا

ً
تبيــن أن 98 نائبــا

ومــن خــال دراســة تشــكيلة اللجــان الدائمــة يتبيــن أن هنــاك 16 لجنــة ضمــت الحــد األعلــى مــن األعضــاء وهــو 11 

، بينمــا ضمــت كل مــن اللجــان الدائمــة التاليــة عشــرة أعضــاء وهــي: لجنــة التربيــة والتعليــم والثقافــة ولجنــة املــرأة 
ً
نائبــا

وشــؤون األســرة ولجنــة الريــف والباديــة ولجنــة التوجيــه الوطنــي واإلعــام.

 بــأن هــذه املعلومــات مســتخلصة مــن املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب، ويبيــن الجــدول اآلتــي توزيــع 
ً
علمــا

النــواب علــى اللجــان الدائمــة:

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو اللجنة اإلدارية عضو اللجنة القانونية

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافةرئيس لجنة السياحة واآلثار

النائب:النائب:
ابتسام يوسف النوافلةاندريه مراد محمود حواري

وطنالوفاق الوطني
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة

مقرر لجنة الصحة والبيئة

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

رئيس لجنة الصحة والبيئة

عضو لجنة النظام والسلوك

عضو لجنة السياحة واآلثار

عضو لجنة فلسطين

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

إبراهيم حسين بني هاني

إبراهيم محفوظ البدور

إبراهيم عبدالرزاق أبو العز

إبراهيم محمد أبو السيد

العدالة

وطن

الديمقراطية

اإلصاح

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • 

 في أي لجنةعضو لجنة الصحة والبيئة 
ً
ليس عضوا

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:النائب:
أحمد إبراهيم الهميساتإبراهيم مشرف القرعان

الديمقراطيةوطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • 

 في أي لجنةنائب رئيس اللجنة القانونية
ً
ليس عضوا

عضو لجنة الصحة والبيئة

النائب:النائب:
أحمد سامة اللوزيأحمد حسن الفريحات

العدالةالوفاق الوطني
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

 •

مقرر لجنة فلسطين 

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

رئيس اللجنة املالية

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

أحمد سليمان الرقب

انتصار بادي حجازي

أحمد محمد الصفدي

إنصاف أحمد الخوالدة

اإلصاح

الديمقراطية

الوفاق الوطني

وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو اللجنة اإلداريةمقرر لجنة التربية والتعليم والثقافة

عضو لجنة النظام والسلوكعضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:النائب:
تامر شاهر بينوبركات كامل العبادي

اإلصاحالديمقراطية

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

عضو لجنة الخدمات العامة والنقلعضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

عضو لجنة الريف والبادية

النائب:النائب:
جودت ابراهيم الدرابسةجمال عي�سى قموه

الديمقراطيةالديمقراطية
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 • •

عضو لجنة الزراعة واملياه

عضو لجنة الشباب والرياضة

عضو لجنة الزراعة واملياه

عضو اللجنة املالية

عضو لجنة الريف والبادية

عضو لجنة فلسطين

عضو لجنة النظام والسلوك

عضو لجنة الشباب والرياضة

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

حابس ركاد الشبيب

حازم صالح املجالي

حابس سامي الفايز

حسن عصري السعود

العدالة

العدالة

العدالة

الديمقراطية

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 •

عضو لجنة الخدمات العامة والنقلعضو لجنة االقتصاد واالستثمار

نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل 

النائب:النائب:
حسني محمد الشيابحسن مفلح العجارمة

مستقلالديمقراطية

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان عضو اللجنة القانونية

نائب رئيس لجنة السياحة واآلثارعضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:النائب:
حمود إبراهيم الزواهرةحسين عطية القي�سي

العدالةمستقل
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

•

عضو لجنة النظام والسلوك

رئيس لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

رئيس لجنة الزراعة واملياه

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

حياة حسين مسيمي

خالد زاهر الفناطسة

خالد رمضان عواد

خالد عبدالرزاق الحياري

اإلصاح

وطن

مستقل

مستقل

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

عضو لجنة االقتصاد واالستثمارعضو اللجنة املالية

رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل

النائب:النائب:
خالد مو�سى عي�سى أبو حسانخالد محمود البكار البشتاوي

التجديدالديمقراطية

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  

 في أي لجنةعضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 
ً
ليس عضوا

النائب:النائب:
خميس حسين عطيةخليل حسين عطية

الديمقراطيةمستقل
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو اللجنة املالية

نائب رئيس لجنة التوجية الوطني واإلعام 

نائب رئيس اللجنة اإلدارية

عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

رئيس لجنة الشؤون الخارجية

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

خير عبدهللا أبو صعيليك

رائد عقلة الخزاعلة

ديمة محمد طهبوب

راشد محمد الشوحة

التجديد

الوفاق الوطني

اإلصاح

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجيةعضو لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرةعضو لجنة الخدمات العامة والنقل

النائب:النائب:
رسمية علي الكعابنةرجا جزاع الصرايرة

الوفاق الوطنيوطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة الزراعة واملياهمقرر لجنة الشباب والرياضة

نائب رئيس لجنة املرأة وشؤون األسرةعضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:النائب:
رندة عباطه الشعاررمضان محمد الحنيطي

الوفاق الوطنيوطن
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

مقرر اللجنة املالية

عضو اللجنة القانونية

مقرر اللجنة القانونية

مقرر لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو لجنة االقتصاد واالستثمار

رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

رئيس لجنة املرأة وشؤون األسرة

نائب رئيس لجنة الريف والبادية

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

رياض محمد العزام

زيد محمد الشوابكة

ريم عقلة أبو دلبوح

زينب حمود الزبيد

العدالة

وطن

العدالة

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

 في أي لجنة
ً
عضو لجنة التربية والتعليم والثقافةليس عضوا

رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:النائب:
سليمان حويلة عيد الزبنسعود سالم أبو محفوظ

الديمقراطيةاإلصاح

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

مقرر لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان عضو لجنة الصحة والبيئة 

مقرر لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقمقرر لجنة الريف والبادية

النائب:النائب:
شعيب خلف الشديفاتشاهه سالم العمارين

الوفاق الوطنيالتجديد



2525

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

 في أي لجنة
ً
ليس عضوا

عضو اللجنة اإلدارية 

عضو لجنة الزراعة واملياه

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

عضو لجنة النظام والسلوك

مقرر لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

صالح عبدالكريم العرموطي

صداح أحمد الحباشنة

صباح سهو الشعار

صفاء عبدهللا املومني

اإلصاح

العدالة

وطن

الوفاق الوطني

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

 في أي لجنة
ً
عضو لجنة الشباب والرياضةليس عضوا

عضو لجنة فلسطين

النائب:النائب:
طارق سامي خوريصوان طلب الشرفات

مستقلالوفاق الوطني

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو اللجنة املاليةعضو لجنة الصحة والبيئة 

عضو لجنة السياحة واآلثارعضو لجنة فلسطين

النائب:النائب:
عبدالرحمن حسين العوايشةعبد علي املحسيري

الوفاق الوطنيالديمقراطية
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

 

عضو لجنة السياحة واآلثار

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

 في أي لجنة
ً
ليس عضوا

 في أي لجنة
ً
ليس عضوا

عضو لجنة النظام والسلوك

عضو لجنة الريف والبادية

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

عبدالقادر سلمان األزايدة

عبدهللا بديع القرامسة

عبدالكريم فيصل الدغمي

عبدهللا علي العكايلة

التجديد

وطن

مستقل

اإلصاح

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة الشباب والرياضةعضو لجنة الشؤون الخارجية

رئيس لجنة التوجيه الوطني واإلعام عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

النائب:النائب:
عبدهللا قاسم عبيداتعبدهللا غانم الزريقات

الوفاق الوطنيوطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  

 في أي لجنةعضو اللجنة القانونية
ً
ليس عضوا

النائب:النائب:
عدنان سعيد الركيباتعبداملنعم صالح العودات

الديمقراطيةالعدالة
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

عضو لجنة فلسطين

عضو اللجنة اإلدارية 

عضو اللجنة املالية

رئيس لجنة الطاقة والثروة املعدنية

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

 عضو لجنة النظام والسلوكمقرر لجنة الزراعة واملياه 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

عزيز محمد علي العبيدي

علي خلف حجاحجة

عقلة غمار الزبون

علي سالم الخايلة

وطن

الديمقراطية

العدالة

الوفاق الوطني

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة االقتصاد واالستثمارعضو اللجنة اإلدارية 

نائب رئيس لجنة فلسطينعضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

النائب:النائب:
عمر صبحي قراقيشعليا عودة أبو هليل

وطنالعدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

نائب رئيس لجنة الصحة والبيئةعضو اللجنة املالية

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:النائب:
عي�سى علي خشاشنةعواد محمد الزوايدة

الديمقراطيةالوفاق الوطني
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

عضو لجنة الشباب والرياضة

عضو لجنة الزراعة واملياه

نائب رئيس لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

عضو لجنة الشؤون الخارجية

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

عضو لجنة النظام والسلوك

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

غازي محمد الهواملة

فضية عبدهللا الديات

فضيل منور العبادي

فواز محمود الزعبي

مستقل

الديمقراطية

العدالة

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

عضو لجنة الزراعة واملياهعضو لجنة الشؤون الخارجية

عضو لجنة الريف والبادية 

النائب:النائب:
فيصل نايف األعورفوزي شاكر طعيمه داوود

التجديدالعدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

مقرر لجنة الشؤون الخارجيةعضو لجنة السياحة واآلثار

عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية عضو لجنة فلسطين

النائب:النائب:
قيس خليل زيادينق�سي أحمد الدمي�سي

مستقلالتجديد
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 

 

 •

 

 في أي لجنة
ً
ليس عضوا

عضو لجنة النظام والسلوك

نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه 

عضو لجنة السياحة واآلثار

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

كمال أحمد الزغول

مازن تركي القا�سي

ماجد محمود قويسم

مجحم حمد الصقور

الوفاق الوطني

الوفاق الوطني

الديمقراطية

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة الشباب والرياضةعضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

عضو لجنة فلسطينعضو لجنة الريف والبادية

النائب:النائب:
محمد جميل الظهراويمحاسن منيزل الشرعة

العدالةالوفاق الوطني

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو اللجنة املاليةعضو لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقعضو لجنة الصحة والبيئة

النائب:النائب:
محمد راشد البرايسةمحمد حسين العياصرة

التجديدالتجديد
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •
 •

 

 •

 •

عضو لجنة الصحة والبيئة 

عضو لجنة النظام والسلوك

عضو لجنة السياحة واآلثار

رئيس لجنة الشباب والرياضة

عضو لجنة الريف والبادية
نائب رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو لجنة الريف والبادية

عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

محمد سعد العتايقة

محمد عايد الحويطات

 محمد ضيف هللا الفلحات 

محمد عبدالفتاح هديب

التجديد

وطن

وطن

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة الشؤون الخارجيةعضو اللجنة اإلدارية 

عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

النائب:النائب:
محمد ناصر الزعبيمحمد علي الرياطي

الديمقراطيةمستقل

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

عضو لجنة الزراعة واملياهعضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:النائب:
محمود أحمد العدوانمحمد نوح القضاة

وطنالوفاق الوطني
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

عضو اللجنة اإلدارية 

نائب الرئيس لجنة الشباب والرياضة

رئيس النظام والسلوك

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

عضو لجنة فلسطين

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

النائب:

النائب:

النائب:
محمود جميل خلف الفراهيد

محمود عطاهلل طيطي

محمود خلف النعيمات

الوفاق الوطني

العدالة

الوفاق الوطني

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

مقرر اللجنة اإلدارية

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

النائب:
مرام مسلم الحيصة

وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو اللجنة القانونيةرئيس اللجنة اإلدارية

عضو لجنة الخدمات العامة والنقلعضو لجنة الصحة والبيئة

النائب:النائب:
مصطفى رمضان ياغيمرزوق حمد الدعجة

الديمقراطيةوطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

رئيس اللجنة القانونيةعضو لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

النائب:النائب:
مصطفى فؤاد محمد الخصاونةمصطفى عبدالرحمن العساف

العدالةاإلصاح
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على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

 •

رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة

عضو اللجنة القانونية

نائب رئيس اللجنة املالية

عضو اللجنة القانونية

عضو لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو لجنة الشباب والرياضة

مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

مصلح أحمد الطراونة

مفلح محمد الخزاعلة

معتز محمد أبو رمان

منال علي الضمور

الوفاق الوطني

التجديد

الوفاق الوطني

وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة الشؤون الخارجيةعضو لجنة الشؤون الخارجية

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان عضو لجنة السياحة واآلثار

النائب:النائب:
منصور سيف الدين مراد سجاجةمنتهى عبدالجواد البعول

اإلصاحالوفاق الوطني

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  

 في أي لجنةعضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق
ً
ليس عضوا

النائب:النائب:
مو�سى علي الوحشمو�سى بركات الزواهرة

اإلصاحمستقل
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 • •

 

عضو لجنة الزراعة واملياه

 عضو لجنة السياحة واآلثار

عضو لجنة الشباب والرياضة

عضو اللجنة املالية

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقعضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

مو�سى علي هنطش

نبيل ميخائيل الغيشان

نبيل كامل الشيشاني

نصار حسن القي�سي

اإلصاح

مستقل

اإلصاح

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان عضو لجنة الشؤون الخارجية

رئيس لجنة الريف والباديةنائب رئيس لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:النائب:
نواف حسين النعيماتنضال محمود الطعاني

وطنمستقل

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • 

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرةعضو اللجنة اإلدارية 

نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

النائب:النائب:
هدى حسين العتومنواف مقبل الزيود

اإلصاحمستقل



34

على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

مقرر لجنة الخدمات العامة والنقل

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

النائب:
يوسف محمد الجراح

مستقل

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

عضو لجنة الصحة والبيئة 

عضو لجنة االقتصاد واالستثمار

عضو لجنة الشؤون الخارجية

مقرر لجنة املرأة وشؤون األسرة

عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

مقرر لجنة الطاقة والثروة املعدنية 

مقرر لجنة السياحة واآلثار 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

هيا حسين العبادي

وائل مو�سى رزوق

هيثم جريس الزيادين

وصفي هال حداد

التجديد

التجديد

الوفاق الوطني

الوفاق الوطني

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

عضو اللجنة القانونيةعضو لجنة الحريات العامة وحقوق االنسان 

رئيس لجنة فلسطينعضو لجنة املرأة وشؤون االسرة

النائب:النائب:
يحيى محمد السعودوفاء سعيد بني مصطفى

العدالةالتجديد
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:	الكتل	البرملانية
ً
سادسا

حــدد الفصــل الخامــس مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 تشــكيل الكتــل واالئتافــات النيابيــة، ويحــق 

لــكل مجموعــة مــن النــواب ال يقــل عددهــا عــن 10% مــن أعضــاء املجلــس تشــكيل كتلــة نيابيــة، ويحــق لكتلتيــن أو أكثــر 

تشــكيل ائتــاف نيابــي.

وفــي الــدورة العاديــة األولــى ملجلــس النــواب الثامــن عشــر، فنجحــت كتلتــي الوفــاق والعدالــة بالحصــول علــى أكبــر عــدد 

 أي بنســبة 18.5% لــكل منهمــا مــن مجمــوع أعضــاء املجلــس.
ً
مــن النــواب األعضــاء والــذي بلــغ 24 عضــوا

وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة، حصلــت كتلــة الوفــاق علــى أكبــر عــدد مــن مناصــب 

رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع 6 رؤســاء، بينمــا لــم تحصــل كتلــة اإلصــاح علــى رئاســة أي لجنــة دائمــة، ويبيــن الجــدول 

اآلتــي املناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل البرملانيــة فــي اللجــان الدائمــة.

الكتلةالرقم
عدد	أعضاء	

الكتلة

عدد	األعضاء	

في	لجنة	واحد

عدد	األعضاء	

في	لجنتين

عدد	األعضاء	

في	منصب	

رئيس	لجنة

عدد	األعضاء	

في	منصب	

نائب	رئيس	

اللجنة

عدد	األعضاء	

في	منصب	

مقرر	لجنة

24319745الوفاق1.

19214122الديمقراطية2.

24617543العدالة3.
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الكتلةالرقم
عدد	أعضاء	

الكتلة

عدد	األعضاء	

في	لجنة	واحد

عدد	األعضاء	

في	لجنتين

عدد	األعضاء	

في	منصب	

رئيس	لجنة

عدد	األعضاء	

في	منصب	

نائب	رئيس	

اللجنة

عدد	األعضاء	

في	منصب	

مقرر	لجنة

19118324وطن4.

14014202التجديد5.

1427011اإلصاح6.

1669222املستقلين7.

:	الفئات	العمرية	
ً
سابعا

عمــل فريــق راصــد علــى تتبــع الفئــات العمريــة ألعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر، وبينــت النتائــج أن أعلــى فئــة 

عمريــة فــي املجلــس الثامــن عشــر كانــت مــا بيــن 56 - 60 ســنة، حيــث وصــل عــدد النــواب الذيــن تقــع أعمارهــم ضمــن 

 ويبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم:
ً
هــذه الفئــة العمريــة إلــى 28 نائبــا
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الباب  الثاني

ملخص الجلسات النيابية والمداخالت النيابية
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:	ملخص	الجلسات	النيابية
ً
أوأل

تعتبــر هــذه الــدورة العاديــة األولــى ملجلــس النــواب الثامــن عشــر وفــق مــا جــاء فــي الدســتور األردنــي والنظــام الداخلــي 

ملجلــس النــواب، وقــد عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال أول 100 يــوم مــن عمــر الــدورة، أربعــة عشــر جلســة 

توزعــت علــى 36 يــوم عمــل.

قّســمت الجلســات مــا بيــن جلســات تشــريعية ورقابيــة، خصــص منهــا 5 أيــام عمــل للرقابــة، فيمــا خصــص 31 يــوم عمــل 

للتشــريع، أي أن نســبة أيــام العمــل الرقابيــة التــي عقدهــا املجلــس الثامــن عشــر فــي أول 100 يــوم لــم تتجــاوز %14 

مــن مجمــل أيــام عمــل املجلــس، ويذكــر أن مجلــس النــواب عقــد جلســة ســرية بتاريــخ 2016/02/20 وذلــك ملناقشــة 

أحــداث الكــرك اإلرهابيــة. 

*رسمة بالجلسات 

ويبين الجدول التالي تواريخ وأنواع الجلسات التي عقدها مجلس النواب الثامن عشر:

نوع	الجلسةرقم	الجلسةتاريخ	الجلسةالرقم

تشريعيةالجلسة األولى - اليوم األول12016/11/07.

تشريعيةالجلسة األولى - اليوم الثاني22016/11/08.

تشريعيةالجلسة األولى - اليوم الثالث32016/11/13.

تشريعيةالجلسة األولى - اليوم الرابع42016/11/14.

تشريعيةالجلسة الثانية - اليوم األول52016/11/16.

تشريعيةالجلسة الثانية - اليوم الثاني62016/11/20.
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نوع	الجلسةرقم	الجلسةتاريخ	الجلسةالرقم

تشريعيةالجلسة الثانية - اليوم الثالث72016/11/21.

تشريعيةالجلسة الثانية - اليوم الرابع82016/11/22.

تشريعيةالجلسة الثانية - اليوم الخامس92016/11/23.

تشريعيةالجلسة الثانية - اليوم السادس102016/11/24.

تشريعيةالجلسة الثالثة - اليوم األول112016/11/30.

تشريعيةالجلسة الثالثة - اليوم الثاني122016/12/04.

رقابيةالجلسة الرابعة - اليوم األول132016/12/06.

تشريعيةالجلسة الخامسة142016/12/11.

رقابيةالجلسة الرابعة - اليوم الثاني152016/12/13.

تشريعيةالجلسة السادسة162016/12/18.

تشريعيةالجلسة السابعة172016/12/20.

تشريعيةالجلسة الثامنة - اليوم األول182016/12/27.

تشريعيةالجلسة الثامنة - اليوم الثاني192017/01/03.

رقابيةالجلسة التاسعة202017/01/08.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم األول212017/01/11.

تشريعيةالجلسة العاشرة -  اليوم الثاني222017/01/15.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم الثالث جلسة صباحية232017/01/16.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم الثالث جلسة مسائية242017/01/16.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم الرابع جلسة صباحية252017/01/17.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم الرابع جلسة مسائية262017/01/17.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم الخامس جلسة صباحية272017/01/18.

تشريعيةالجلسة العاشرة - اليوم الخامس جلسة مسائية282017/01/18.

تشريعيةالجلسة العاشرة -  اليوم السادس جلسة صباحية292017/01/19.

تشريعيةالجلسة الحادية عشر -  اليوم األول جلسة صباحية302017/01/25.

تشريعيةالجلسة الحادية عشر -  اليوم الثاني جلسة املسائية312017/01/29.

تشريعيةالجلسة الحادية عشر -  اليوم الثالث322017/01/31.

رقابيةالجلسة الثانية عشر332017/02/05.

تشريعيةالجلسة الثالثة عشر - اليوم األول342017/02/07.

تشريعية الجلسة الثالثة عشر  -  اليوم الثاني 352017/02/12.

رقابيةالجلسة الرابعة عشر362017/02/14.
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:	املداخالت	التي	تقدم	بها	النواب	خالل	الجلسات	البرملانية	
ً
ثانيا

عمــل فريــق راصــد علــى تتبــع املداخــات التــي تقــدم بهــا النــواب خــال الجلســات البرملانيــة التــي عقــدت ضمــن فتــرة التقريــر، 

وبينت النتائج أن مجموع املداخات التي أوردوها النواب خال أول 100 يوم وصلت إلى 641 مداخلة تقدم بها 109 نواب  

باســتثناء رئيــس مجلــس النــواب بحكــم منصبــه، حيــث لــم يتقــدم مــا مجموعــه 20 بــأي مداخلــة خــال الجلســات البرملانيــة.

وعمــل فريــق راصــد علــى احتســاب املداخــات التــي كانــت تتوافــق مــع جــداول أعمــال الجلســات، كمــا لــم يتــم احتســاب 

الكلمــات التــي تقــدم بهــا النــواب إبــان مناقشــة البيــان الــوزاري )الثقــة( والكلمــات التــي تقــدم بهــا النــواب أثنــاء مناقشــة 

املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 2017.

وتبيــن بحســب نتائــج اإلحصــاء أن 10 نــواب فقــط قدمــوا 263 مداخلــة وبنســبة 41% مــن مجمــوع املداخــات التــي تــم 

 مــا مجموعــه 378 مداخلــة وبنســبة 59%، ويوضــح الشــكلين التالييــن توزيــع املداخــات 
ً
رصدهــا، فيمــا قــدم 99 نائبــا

بيــن مختلــف أنواعهــا، بالإلضافــة إلــى توزيــع املداخــات وعــدد النــواب الذيــن قدموهــا علــى مختلــف الفئــات.
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 في تقديم املداخات.
ً
ويبين الجدول التالي أعلى 15 نائبا

عدد	املداخالتاسم	النائبالرقم

40وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى1.

40مصطفى رمضان عبدالقادر ياغي2.

33صالح عبدالكريم شحادة العرموطي3.

27عبداملنعم صالح شحادة العودات4.

24مصلح أحمد مو�سى الطراونة5.

22سليمان حويلة عيد الزبن6.

21عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي7.

20خليل حسين خليل عطية8.

18خالد محمود محمد البكار البشتاوي9.

18معتز محمد مو�سى ابو رمان10.

17حسين عطية مو�سى القي�سي11.

16علي سالم فاضل الخايلة12.

14أحمد سليمان عوض الرقب13.

14نبيل ميخائيل عودة الغيشان14.

11نبيل كامل أحمد الشيشاني15.
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الباب الثالث

حضور وغياب النواب لمجلس الثامن عشر
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14 جلســة  الــدورة العاديــة األولــى مــا مجموعــه  يــوم مــن عمــر   100 عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال أول 

توزعــت علــى 36 يــوم عمــل، ومــن خــال متابعــة فريــق راصــد للجلســات النيابيــة، وجــد أن مجمــوع غيــاب النــواب خــال 

.
ً
 أي بمعــدل غيــاب 10 نــواب فــي كل يــوم عمــل تقريبــا

ً
أول 100 يــوم وصــل إلــى 341 غيابــا

 
ً
وبينــت نتائــج تتبــع حضــور وغيــاب النــواب، أن أربعــة نــواب تغيبــوا عــن أكثــر مــن 10 أيــام عمــل، فيمــا تغيــب 13 نائبــا

، ويبيــن الجــدول التالــي 
ً
عــن 5-9 أيــام عمــل، بينمــا وصــل عــدد النــواب الذيــن لــم يتغيبــوا عــن أي يــوم عمــل إلــى 27 نائبــا

مــدى التــزام النــواب بحضــور جلســات النيابيــة خــال الــدورة العاديــة األولــى:

اسم	النائبالرقم
عدد	

الغيابات
اسم	النائبالرقم

عدد	

الغيابات

4حياة حسني عيل مسيمي24.21عدنان سعيد محمد الركيبات1.

4خالد زاهر العبد الفناطسة15.22كامل احمد محمد الزغول2.

4رائد عقله مفلح الخزاعله12.23عبدالكريم فيصل ضيف الله الدغمي3.

4زينب حمود سامل الزبيد11.24محمد عبدالفتاح محمود هديب4.

4عبدالله بديع محمد عبدالدايم9.25طارق سامي حنا خوري5.

4عبدالله قاسم محمد عبيدات9.26محمد جميل محمد الظهراوي6.

4عواد محمد سلامن الزوايدة8.27فوزي شاكر طعيمه داوود7.

4محاسن منيزل عطية الرشعة7.28حسني محمد فندي الشياب8.

4محمود عطالله يونس طيطي7.29خالد عبدالرزاق موىس الحياري9.

4مرام مسلم عيل الحيصة7.30محمد نوح عيل معابدة القضاة10.

4مصطفى رمضان عبدالقادر ياغي6.31عبد عيل محمد عليان املحسريي11.

4منال عيل عبدالرحمن الضمور6.32مجحم حمد حسني الصقور12.

4يحيى محمد محمود السعود6.33وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى13.

3تامر شاهر سيد محمد بينو5.34حمود ابراهيم احمد الزواهرة14.

3حابس سامي مثقال الفايز5.35خالد محمود محمد البكار15.

3حسن مفلح عودة الله العجارمة5.36خليل حسني خليل عطية16.

3حسني عطية موىس القييس5.37نصار حسن سامل القييس17.

3دميه محمد طارق طهبوب4.38احمد سالمة فالح اللوزي18.

3رسميه عيل عوض الكعابنة4.39انصاف احمد سالمة الخوالدة19.

3رندة عباطه عبدالله الشعار4.40حابس ركاد خليف الشبيب20.
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اسم	النائبالرقم
عدد	

الغيابات
اسم	النائبالرقم

عدد	

الغيابات

2محمود جميل خلف الفراهيد3.70ريم عقلة نواش ابو دلبوح41.

2محمود خلف حمد النعيامت3.71زيد محمد فالح الشوابكة42.

2مصطفى عبدالرحمن مازن العساف3.72عليا عوده نصار ابو هليل43.

2مفلح محمد مفلح الخزاعلة3.73عمر صبحي شحادة قراقيش44.

2منصور سيف الدين مراد سجاجه3.74غازي محمد سامل الهواملة45.

2موىس بركات سعود الزواهرة3.75فواز محمود مفلح الزعبي46.

2وائل موىس يوسف رزوق3.76فيصل نايف جاد االعور47.

1ابتسام يوسف خليل النوافلة3.77قيس خليل يعقوب زيادين48.

1ابراهيم حسني العيل بني هاين3.78ماجد محمود حسن قويسم49.

1احمد حسن سليامن الفريحات3.79منتهى عبدالجواد احمد البعول50.

1احمد محمد عيل الصفدي3.80هدى حسني محمد العتوم51.

1اندريه مراد محمود عبدالجليل حواري2.81ابراهيم عبدالرزاق سليامن ابو العز52.

1أحمد سليامن عوض الرقب2.82ابراهيم مرشف الرضوان القرعان53.

1جامل عيىس جريس قموه2.83حازم صالح صالح املجايل54.

1خري عبدالله عياد ابو صعيليك2.84خميس حسني خليل عطية55.

1رياض محمد عرسان العزام2.85راشد محمد سليامن الشوحه56.

1سعود سامل عيل ابو محفوظ2.86رمضان محمد فالح الحنيطي57.

1صباح سهو فريج الشعار2.87سليامن حويلة عيد الزبن58.

1صوان طلب مريبيع الرشفات2.88صفاء عبدالله محمد املومني59.

1عقله غامر مفلح الزبون2.89عبد الله غانم سليامن الزريقات60.

1محمد راشد عودة الربايسة2.90عبدالرحمن حسني محمد العوايشة61.

1محمود احمد السعود العدوان2.91عبدالقادر سلامن نوري االزايدة62.

1مرزوق حمد عواد الهبارنة الدعجة2.92عبداملنعم صالح شحادة العودات63.

1مصطفى فؤاد محمد الخصاونة2.93عزيز محمد عيل سلامن64.

1مصلح أحمد موىس الطراونة2.94عيىس عيل عيىس خشاشنة65.

1معتز محمد موىس ابو رمان2.95قيص احمد عبدالحميد الدمييس66.

1موىس عيل محمد هنطش2.96محمد سعد سالمة العتايقة67.

1نبيل كامل أحمد الشيشاين2.97محمد عيل حسن الرياطي68.

1نبيل ميخائيل عودة الغيشان2.98محمد نارص سليم الزعبي69.
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اسم	النائبالرقم
عدد	

الغيابات
اسم	النائبالرقم

عدد	

الغيابات

0صالح عبدالكريم شحادة العرموطي1.115نضال محمود احمد الطعاين99.

0صداح أحمد محمد الحباشنة1.116هيثم جريس عودة الزيادين100.

0عبدالله عيل عودة العكايلة1.117وصفي هالل عبدالله حداد101.

0عيل خلف رضوان حجاحجة1.118يوسف محمد يوسف الجراح102.

0عيل سامل فاضل الخاليلة0.119ابراهيم محفوظ عطالله البدور103.

0فضيل منور فضيل النهار0.120ابراهيم محمد سلامن ابو السيد104

0فضيه عبدالله فالح ابو قدورة0.121احمد ابراهيم سالمة الهميسات105.

0مازن تريك سعود القايض0.122انتصار بادي مصطفى حجازي106.

0محمد حسني محمد العيارصة0.123بركات كامل عبدالكريم النمر املهريات107.

0محمد ضيف الله سليامن الفلحات0.124جودت ابراهيم نارص الدرابسة108.

0محمد عايد صباح العاممره0.125حسن عرصي عبدالقادر السعود109.

0موىس عيل محمد الوحش0.126خالد رمضان محمد عواد110.

0نواف حسني فرحان النعيامت0.127خالد موىس عيىس العبدالله111.

0نواف مقبل سلامن املعىل0.128رجا جزاع عيل الرصايرة112.

0هيا حسني عيل مفلح0.129شاهه سامل سليم ابو شوشه العامرين113.

0شعيب خلف املحمد الشديفات114.
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الباب الرابع

األداء الرقابي لمجلس الثامن عشر
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مقدمة

يعتبــر الــدور الرقابــي املنــاط بمجلــس النــواب أحــد املهــام الدســتورية التــي نــّص عليهــا الدســتور األردنــي فــي املــادة )96( 

والتــي تنــص علــى: »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجل�ســي األعيــان والنــواب أن يوجــه إلــى الــوزراء أســئلة أو اســتجوابات حــول 

 ملــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي ينتمــي ذلــك العضــو، وال 
ً
أي أمــر مــن األمــور العامــة وفاقــا

يناقــش اســتجواب مــا قبــل م�ســي ثمانيــة أيــام علــى وصولــه إلــى الوزيــر ووافــق الوزيــر علــى تقصيــر املــدة«.

:	األسئلة
ً
أوال

 مــن املــواد التــي تحكــم األســئلة التــي 
ً
أفــرد البــاب الثانــي عشــر مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 عــددا

يوجههــا النــواب إلــى الحكومــة، فالســؤال هــو اســتفهام العضــو مــن رئيــس الــوزراء أو الــوزراء عــن أمــر يجهلــه فــي شــأن 

مــن الشــؤون التــي تدخــل فــي اختصاصاتهــم أو رغبتــه فــي التحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه أو اســتعامه 

عــن نيــة الحكومــة فــي أمــر مــن األمــور.

 إلــى الحكومــة خــال أول 100 يــوم مــن عمــر 
ً
وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق راصــد، وجــه النــواب مــا مجموعــه 454 ســؤاال

البرملان الثامن عشر، وتتبع الفريق األسئلة التي قدمت لغاية تاريخ 2017/02/01 لغايات احتساب عدد األسئلة وذلك 

 من تاريخ إحالة السؤال إلى الحكومة.
ً
باعتبار املدة القانونية املمنوحة للحكومة لإلجابة على أسئلة النواب هي 14 يوما

 علــى جــداول األعمــال خــال الجلســات الرقابيــة التــي تــم عقدهــا خــال 
ً
أوضحــت اإلحصائيــات أنــه تــم إدراج 30 ســؤاال

، ومــن مجمــوع 
ً
أول 100 يــوم علــى عمــر الــدورة العاديــة األولــى بالرغــم مــن أنــه وردت إجابــات علــى أســئلة 232 ســؤاال

األســئلة التــي تــم إدراجهــا علــى جــداول األعمــال، ناقــش النــواب املعنييــن 27 ســؤاأل فقــط، فيمــا تــم تأجيــل مناقشــة 

ســؤال واحــد بنــاًء علــى رغبــة النائــب الــذي وجــه الســؤال، واكتفــى نائــب واحــد بإجابــة الســؤال دون مناقشــة، وغــاب 

نائــب آخــر عــن الجلســة التــي أدرج فيهــا إجابــة الســؤال الخــاص بــه، فيمــا وصــل عــدد األســئلة التــي تــم اإلجابــة عليهــا وتــم 

.
ً
مناقشــتها واالكتفــاء باإلجابــة إلــى 18 ســؤاال

فيمــا لــم يكتــِف نائبــان باإلجابــة الــواردة علــى أســئلتهم دون أي إجــراء الحــق، بينمــا طالــب ســبعة نــواب أدرجــت أســئلتهم 

خــال الجلســات بتحويلهــا إلــى اســتجواب خــال مناقشــة الســؤال ولكــن دون تقديــم طلــب رســمي إلــى األمانــة العامــة 

ممــا يعنــي أنهــا لــم تحتســب تحــت بنــد االســتجوابات.
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 فقــط مــن عــدد أعضــاء املجلــس الكلــي أي أن 
ً
وبينــت نتائــج التحليــل بــأن جميــع األســئلة النيابيــة وجهــت مــن قبــل 60 نائبــا

 لــم يتقدمــوا بــأي ســؤال طيلــة 100 يــوم األولــى مــن عمــر البرملــان الثامــن عشــر، ويبيــن تتبــع األســئلة النيابيــة أنــه 
ً
70 نائبــا

 آخرين أي بنسبة %34.6، 
ً
 منها أي بنسبة 65.4% فيما لم تجيب الحكومة على 124 سؤاال

ً
تم اإلجابة على 232 سؤاال

، وجد فريق راصد أن 74.7% من األسئلة 
ً
وبالنظر إلى الردود الحكومية خال املدة القانونية املسموحة وهي أربعة عشرة يوما

جاءت خارج الفترة القانونية، فيما تم الرد ضمن الفترة القانونية على ما نسبته 26.3% من األسئلة التي أجيب عليها.
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وتاليا توزيع األسئلة التي تم تقديمها خال 100 يوم من عمر البرملان الثامن عشر على النواب:

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
ابراهيم ابو العزمحمد علي الرياطي

10524

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
محمد جميل الظهراوي خليل حسين عطية

1818

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
وفاء سعيد بني مصطفىأحمد سليمان الرقب

1716

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
هدى حسين العتومفيصل نايف األعور 

1414

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
يحيى محمد السعود محمود عطاهللا طيطي

1212

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
سعود سالم أبو محفوظأحمد إبراهيم الهميسات 

1111
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عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
بركات كامل العباديفواز محمود الزعبي 

109

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
منصور سيف الدين مرادديمة محمد طهبوب 

109

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
مصلح أحمد الطراونةعواد محمد الزوايدة

88

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
خير  عبدهللا أبو صعيليكنبيل ميخائيل الغيشان

87

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
خالد مو�سى أبو حسانجمال عي�سى قموه

6

6

6

6

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
معتز محمد أبو رمانعمر صبحي قراقيش
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عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
صداح أحمد الحباشنة رمضان محمد الحنيطي 

55

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
إبراهيم مشرف القرعان محمد نوح القضاة

54

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
شاهة سالم العمارينحازم صالح املجالي 

44

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
علي خلف حجاحجةصالح عبدالكريم العرموطي

44

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
خالد محمود البكار البشتاويتامر شاهر بينو 

3

3

3

3
عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
عبدالكريم فيصل الدغميشعيب خلف الشديفات 
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عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
مو�سى علي هنطشعليا عودة أبو هليل

34

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
نضال محمود الطعانينبيل كامل الشيشاني

33

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
حابس ركاد الشبيبإبراهيم محمد أبو السيد

22

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
صفاء عبدهللا املومنيخالد رمضان عواد

22

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
عزيز محمد علي العبيدي عبداملنعم صالح العودات

22

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
مرزوق حمد الدعجة ق�سي أحمد الدمي�سي 

22
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عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
حياة حسين املسيمي مصطفى رمضان ياغي

21

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
عبدالقادر سلمان األزايدةرياض محمد العزام 

11

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
كمال أحمد الزغولفضية عبدهللا الديات

11

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
محمود خلف النعيماتمجحم حمد الصقور

11

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
مو�سى بركات الزواهرة منتهى عبدالجواد البعول

11

عدد األسئلة التي قدمها:عدد األسئلة التي قدمها:

النائب:النائب:
هيثم جريس الزياديننصار حسن القي�سي

11
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:	االستجوابات
ً
ثانيا

عــرف الفصــل الثالــث عشــر االســتجواب علــى أنــه محاســبة الــوزراء أو أحدهــم علــى تصــرف لــه فــي شــأن مــن الشــؤون 

فيــه   
ً
مبينــا الرئيــس  إلــى   

ً
خطيــا اســتجوابه  يقــدم  أن  أكثــر  أو  وزيــر  اســتجواب  يريــد  الــذي  العضــو  وعلــى  العامــة، 

املوضوعــات والوقائــع التــي يتناولهــا االســتجواب، وعلــى الرئيــس تبليــغ الوزيــر املختــص باالســتجواب، وعلــى الوزيــر أن 

 ، إال إذا رأى الرئيــس أن 
ً
 وعشــرين يومــا

ً
 علــى االســتجواب، خــال مــدة ال تتجــاوز واحــدا

ً
يجيــب رئيــس املجلــس خطيــا

الحالــة مســتعجلة ووافــق الوزيــر علــى تقصيــر املــدة.

ومــن خــال تتبــع فريــق راصــد ألعمــال مجلــس النــواب، تــم تقديــم اســتجواب واحــد فقــط خــال أول 100 يــوم مــن 

الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس الثامــن عشــر مــن قبــل النائــب منصــور مــراد حــول الهيئــات املســتقلة، ولــم يتــم اإلجابــة 

عليــه مــن قبــل الحكومــة.

:	املناقشة	العامة
ً
ثالثا

عــرف النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب فــي الفصــل الرابــع عشــر املناقشــة العامــة علــى أنهــا تبــادل الــرأي واملشــورة بيــن 

املجلــس والحكومــة، كمــا أجــاز النظــام الداخلــي لعشــرة أعضــاء أو أكثــر أن يتقدمــوا إلــى املجلــس بطلــب مناقشــة أي 

أمــر مــن األمــور والقضايــا العامــة، وأجــاز للحكومــة أن تطلــب املناقشــة العامــة.

 إلــى الرئيــس الــذي يدرجــه فــي جــدول أعمــال أول جلســة 
ً
واشــترط النظــام الداخلــي تقديــم طلــب املناقشــة العامــة خطيــا

 إال إذا رأى املجلــس أن املوضــوع غيــر 
ً
تاليــة، كمــا حــدد موعــد املناقشــة العامــة بحيــث ال يتجــاوز أربعــة عشــر يومــا

صالــح للنقــاش فيقــرر اســتبعاده.

عدد االستجوابات التي قدمها:

النائب:
منصور سيف الدين مراد

1
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كمــا يحــق لطالبــي املناقشــة العامــة وغيرهــم طــرح الثقــة بالــوزارة أو بالــوزراء بعــد انتهــاء املناقشــة العامــة، وذلــك مــع 

مراعــاة أحــكام املــادة )54( مــن الدســتور.

وســجل فريق راصد خال أول 100 يوم من الدورة العادية األولى ملجلس النواب الثامن عشــر تقديم طلبي مناقشــة 

فقــط، تــم مناقشــة أحدهمــا بتاريــخ 2017/02/21 أي بعــد فتــرة 100 التــي يعنــى بهــا التقريــر، ويبيــن الجــدول التالــي 

هذيــن الطلبيــن:

اإلجراء	املتخذموضوع	طلب	املناقشةالرقم

أدرج على جدول األعمال وتم إحالته على لجنة مناقشة حول امللكية األردنية وعقود شراء أسهمها1.

الخدمات العامة والنقل

لم يدرجامتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء2.

:	املذكرات	النيابية
ً
رابعا

عــرف النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب مفهــوم املذكــرات النيابيــة علــى أنهــا اســتيضاح األعضــاء عــن قضايــا عامــة أو 

 أو للجــان املختصــة أو للكتــل واالئتافــات النيابيــة التقــدم 
ً
أمــور تتعلــق بالشــؤون العامــة، وأجــاز لعشــرين عضــوا

للرئيــس بمذكــرة خطيــة والــذي عليــه أن يدرجهــا علــى جــدول األعمــال أو إحالتهــا إلــى اللجنــة املختصــة أو الحكومــة 

حســب مقت�ســى الحــال.

 مــن تاريــخ اإلحالــة، وعلــى 
ً
وفــي حــال إحالــة املذكــرة إلــى اللجنــة، فعليهــا تقديــم تقريــر موجــز عنهــا خــال أربعــة عشــر يومــا

 مــن تاريــخ هــذه اإلحالــة.
ً
الحكومــة أن تجيــب علــى املذكــرة املحالــة إليهــا خــال أربعــة عشــر يومــا



60

على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

وخــال أول 100 يــوم مــن عمــر البرملــان الثامــن عشــر، قــّدم النــواب 61 مذكــرة تمــت اإلجابــة علــى 25 مذكــرة نيابيــة منهــا 

فقط أي بنســبة 41%، فيما لم يرد إجابة على ما نســبته 59% من املذكرات النيابية.

وبلــغ عــدد املذكــرات التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل اللجــان النيابيــة الدائمــة 14 مذكــرة، بينمــا وصــل مجمــوع املذكــرات 

التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل مجموعــة مــن النــواب 43 مذكــرة، و 4 مذكــرات تــم تقديمهــا مــن نــواب فــرادى.

:	االقتراع	برغبة
ً
خامسا

لــم يقــدم أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال أول 100 يــوم علــى عمــر البرملــان أي اقتــراح برغبــة، والتــي عرفهــا 

النظــام الداخلــي للمجلــس فــي الفصــل الثامــن عشــر علــى أنهــا دعــوة الحكومــة للقيــام بــأي عمــل ذي أهميــة يدخــل فــي 

اختصاصهــا.
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الباب الخامس

األداء التشريعي لمجلس الثامن عشر
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:	االنجاز	التشريعي
ً
أوال

أقــر املجلــس الثامــن عشــر خــال أول 100 يــوم مــن عمــر أثنــاء الــدورة العاديــة األولــى 6 مشــاريع قوانيــن أحدهــم معــاد 

مــن مجلــس األعيــان، كمــا تــم إقــرار قانــون معــدل لقانــون وإقــرار قانــون مؤقــت معــاد مــن األعيــان، أي أنــه تــم إقــرار 8 

تشــريعات خــال 31 يــوم عمــل تشــريعي فيمــا تــم رفــض تشــريعين مــن قبــل مجلــس النــواب.

ويبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل العمــل التشــريعي للبرملــان الثامــن عشــر خــال أول 100 يــوم، كمــا يوضــح الجــدول أهــم 

معالــم االنجــاز التشــريعي الــذي حققــه مجلــس النــواب.

الجهد	التشريعياسم	التشريعالرقم

.1
القانون املؤقت رقم )33( لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب

قانون معاد من مجلس األعيان وال يملك املجلس إال 

املوافقة عليه أو رفضه

قانون جديد مكون من 8 مواد، تم إدخال بعض التعديات عليهامشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات األجنبية لسنة 22016.

تم رفض مشروع القانون خال الجلسة رفض مشروع القانون املعدل لقانون األمن العام لسنة 32016.

تم تعديل 9 مواد فقط مشروع قانون معدل لقانون املركز الوطني لحقوق اإلنسان لسنة 42016.

تم رفض مشروع القانون خال الجلسةمشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن لسنة 52015.

تم تعديل 10 مواد فقطمشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 62016.

استحقاق دستوريمشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 72017.

استحقاق دستوريمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 82017.

14 مادة فتحت للنقاش وتم إدخال تعديات على بعضهامشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 92014.

9 مواد، تم إدخال بعض التعديات عليهاقانون معدل لقانون املجلس الصحي العالي لسنة 102016.
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الباب السادس

أداء السيدات النواب مجلس الثامن عشر
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:	االلتزام	اإلداري	للسيدات
ً
أوال

أظهــرت نتائــج تحليــل التــزام النــواب الســيدات بحضــور الجلســات البرملانيــة خــال أول 100 يــوم مــن عمــر الــدورة 

العاديــة األولــى للمجلــس الثامــن عشــر أن مجمــوع غيــاب الســيدات النــواب وصــل إلــى 19 يــوم عمــل أي بنســبة %5.5 

مــن مجمــوع غيابــات أعضــاء املجلــس خــال 100 يــوم، وبينــت النتائــج أن أربــع ســيدات لــم يتغيبــّن عــن أي يــوم عمــل.

:	املداخالت	التي	تقدم	بها	السيدات	خالل	الجلسات
ً
ثانيا

أظهــرت نتائــج تتبــع املداخــات النيابيــة أن الســيدات البرملانيــات قدمــن 77 مداخلــة خــال أيــام عمــل املجلــس مــن 

أصــل 641 مداخلــة تقــدم بهــا أعضــاء مجلــس النــواب خــال 100 يــوم األولــى أي أن نســبة مداخــات الســيدات مــن 

إجمالــي املداخــات وصلــت إلــى %12.

:	األداء	الرقابي	للسيدات	من	خالل	األسئلة
ً
ثالثا

 إلــى الحكومــة خــال أول 100 يــوم، وبينــت نتائــج التحليــل بــأن 9 
ً
وجهــت الســيدات البرملانيــات مــا مجموعــه 52 ســؤاال

 منهــا أي بنســبة %48 
ً
، تــم اإلجابــة علــى 25 ســؤاال

ً
مــن الســيدات قدمــّن أســئلة، فيمــا لــم يقــدم 11 ســيدة أي ســؤاال

 أي بنســبة %52.
ً
فيمــا لــم يــرد إجابــات علــى 27 ســؤاال

وبالنســبة لــردود الحكوميــة خــال املــدة القانونيــة وهــي أربعــة عشــر يــوم، وجــد فريــق راصــد أن 5 أســئلة فقــط تــم الــرد 

 خــارج املــدة القانونيــة. 
ً
عليهــا كانــت خــال املــدة القانونيــة، فيمــا جــاءت الــردود علــى 23 ســؤاال

:	التمثيل	النسائي	في	اللجان	النيابية
ً
رابعا

حضــرت الســيدات البرملانيــات فــي جميــع اللجــان الدائمــة للمجلــس، حيــث انضمــت ســيدتين للجنــة واحــدة فقــط، فيمــا 

انضمت 18 سيدة من أصل 20 سيدة في املجلس إلى لجنتين في ذات الوقت، وفيما يخص املناصب في اللجان الدائمة:

حصلت سيدة واحدة فقط على منصب رئيس لجنة.  •

حصلت أربع سيدات على منصب نائب رئيس لجنة.  •

حصلت سبع سيدات على منصب مقرر لجنة.  •

حصلت سيدة واحدة فقط على عضوية لجنة مؤقتة.  •

حصلت أربع سيدات على عضوية لجنة الرد على خطبة العرش.  •
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 عــدد املداخــات التــي تقدمــت بهــا الســيدات البرملانيــات وعــدد األســئلة وعضويــة كل منهــن فــي اللجــان الدائمــة 
ً
وتاليــا

بالتفصيــل:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان 

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

النائب:

النائب:

إنصاف أحمد الخوالدة

انتصار بادي حجازي

عدد املداخات:
عدد األسئلة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو اللجنة اإلدارية 

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

النائب:
ابتسام يوسف النوافلة

0
0

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة النظام والسلوك

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
حياة حسين مسيمي

عدد املداخات:
0عدد األسئلة:

1

عدد املداخات:
0عدد األسئلة:

عدد املداخات:2
1عدد األسئلة:

1

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

نائب رئيس لجنة التوجية الوطني واإلعام 

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
ديمة محمد طهبوب

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
رسمية علي الكعابنة

عدد املداخات:
10عدد األسئلة:

عدد املداخات:4
0عدد األسئلة:

3
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عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

مقرر لجنة التوجيه الوطني واإلعام 

النائب:
صفاء عبدهللا املومني

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة الزراعة واملياه

عضو لجنة النظام والسلوك

النائب:
صباح سهو الشعار

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة الصحة والبيئة 

مقرر لجنة الريف والبادية

النائب:
شاهه سالم العمارين

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

مقرر لجنة االقتصاد واالستثمار

نائب رئيس لجنة الريف والبادية

النائب:
زينب حمود الزبيد

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

مقرر اللجنة القانونية

رئيس لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
ريم عقلة أبو دلبوح

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة الزراعة واملياه

نائب رئيس لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
رندة عباطه الشعار

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

0

0

0

0

1

1

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

0

4

2

10

2

3

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو اللجنة اإلدارية 

عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة

النائب:
عليا عودة أبو هليل

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة الزراعة واملياه

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
فضية عبدهللا الديات

عدد املداخات:
3عدد األسئلة:

عدد املداخات:1
1عدد األسئلة:

1
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عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق االنسان 

عضو لجنة املرأة وشؤون االسرة

النائب:
وفاء سعيد بني مصطفى

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

مقرر لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
هيا حسين العبادي

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 

عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة

النائب:
هدى حسين العتوم

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو لجنة الشؤون الخارجية

عضو لجنة السياحة واآلثار

النائب:
منتهى عبدالجواد البعول

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

عضو اللجنة القانونية

مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

النائب:
منال علي الضمور

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

مقرر اللجنة اإلدارية

عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

النائب:
مرام مسلم الحيصة

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

0

1

0

1

1

0

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد املداخات:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

عدد األسئلة:

0

14

16

3

2

40
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 ملخص أداء السيدات النواب خال 100 يوم من عمر البرملان الثامن عشر:
ً
وتاليا
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الباب السابع

اللجان النيابية
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مقدمة

تتشــكل اللجــان الدائمــة بموجــب املــادة )40( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، حيــث ينتخــب املجلــس فــي بــدء كل 

دورة عاديــة أعضــاء لجانــه الدائمــة والتــي يبلــغ عددهــا 20 لجنــة، وتســتمد كل لجنــة مــن هــذه اللجــان مهامهــا ووظائفهــا 

وآليــة عملهــا مــن النظــام الداخلــي مجلــس النــواب لســنة 2013، كذلــك نــص النظــام الداخلــي علــى تشــكيل لجــان 

مؤقتــة ولجنــة الــرد علــى خطبــة العــرش.

:	اللجان	النيابية	املؤقتة
ً
أوال

 مؤقتــة يــرى أن الحاجــة ماســة لتشــكيلها، ويحــدد املجلــس وظائفهــا ومهامهــا وعــدد أعضائهــا 
ً
يشــكل املجلــس لجانــا

وتنتهــي مــدة أي منهــا بانتهــاء املهمــة املوكولــة إليهــا وذلــك باالســتناد للمــادة 62 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.

ل املجلس الثامن عشر لجنتين مؤقتتين خال 100 يوم األولى من عمر الدورة العادية األولى كما يلي:
ّ
شك

1.	لجنة	تق�صي	الحقائق	حول	أحداث	الكرك

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
أحمد سامة اللوزيمازن تركي القا�سي

نائب رئيس اللجنةرئيس اللجنة

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
منصور سيف الدين مراد سجاجةخالد محمود البكار البشتاوي

عضومقرر اللجنة

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
ريم عقلة أبو دلبوحخير عبدهللا أبو صعيليك

عضوعضو
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2.	لجنة	متابعة	تنفيذ	الحكومة	للبدائل	والخيارات

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
ق�سي أحمد الدمي�سيحسين عطية القي�سي

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
إبراهيم محفوظ البدوروصفي هال حداد

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
رائد عقلة الخزاعلةنصار حسن القي�سي

عضورئيس اللجنة

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
مو�سى علي الوحشخالد رمضان عواد

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
خير عبدهللا أبو صعليكخالد مو�سى أبو حسان

عضوعضو

املنصب:

النائب:
أحمد سامة اللوزي

عضو



7777

:	لجنة	الرد	على	خطبة	العرش
ً
ثانيا

انتخــب املجلــس لجنــة مــن أعضائــه لوضــع صيغــة الــرد علــى خطبــة العــرش لرفــع الــرد إلــى امللــك وذلــك خــال أربعــة 

 ألحــكام املــادة )6( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
ً
 مــن إلقــاء خطبــة العــرش ســندا

ً
عشــر يومــا

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
سليمان حويلة عيد الزبنفوزي شاكر طعيمه داوود

مقرر اللجنةرئيس اللجنة

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
محمد نوح علي معابدة القضاةمازن تركي القا�سي

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
ريم عقلة أبو دلبوحمحمد عبدالفتاح هديب

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
عبداملنعم صالح العوداتمصطفى رمضان ياغي

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
إنصاف أحمد الخوالدةفيصل نايف جاد االعور

عضوعضو
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املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
صالح عبدالكريم العرموطيعواد محمد الزوايدة

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
نبيل ميخائيل الغيشانبركات كامل العبادي

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
عمر صبحي قراقيشمحمود عطاهلل طيطي

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
منال علي الضمورأحمد سامة اللوزي

عضوعضو

املنصب:املنصب:

النائب:النائب:
هدى حسين العتوممصلح أحمد الطراونة

عضوعضو

املنصب:

النائب:
معتز محمد ابو رمان

عضو
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	:	العبء	التشريعي
ً
ثالثا

 لــدى اللجــان الدائمــة والتــي أحيلــت إليهــا مــن املجلــس الحالــي 
ً
يبيــن الجــدول التالــي عــدد التشــريعات املوجــودة حاليــا

الســابقة: واملجالــس 

الرقم
عدد	املشاريعاللجنة

عدد	القوانين	
املؤقتة

عدد	االقتراحات	
بقوانين

أخرى

.1
1263اللجنة القانونية

النظام الداخلي 
ملجلس النواب

.2
11اللجنة املالية

تقرير ديوان املحاسبة 
من 2009 - 2015

-319لجنة االقتصاد واالستثمار3.

---لجنة الشؤون الخارجية4.

-7-اللجنة اإلدارية5.

-1-لجنة التربية والتعليم والثقافة6.

---لجنة الشباب والرياضة7.

-1لجنة التوجيه الوطني واإلعام8.

-2لجنة الصحة والبيئة9.

-1لجنة الزراعة واملياه10.

11لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان                        11.

52لجنة الطاقة والثروة املعدنية12.

41لجنة الخدمات العامة والنقل13.

--لجنة السياحة واآلثار14.

--لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان15.

--لجنة فلسطين16.

--لجنة الريف والبادية17.

--لجنة النظام والسلوك18.

--لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق19.

-1لجنة املرأة وشؤون األسرة20.
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:	نشاطات	اللجان	الدائمة
ً
ثانيا

تتبــع راصــد عمــل اللجــان الدائمــة خــال 100 يــوم األولــى مــن عمــر البرملــان الثامــن عشــر حســب مــا ورد  علــى املوقــع 

اإللكترونــي ملجلــس النــواب، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي:

اللجنة	القانونية

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

إقرار مشروع قانون حماية املستهلك لسنة 2013، املعاد من مجلس النواب2017/2/14اجتماع

اجتماع
2017/2/7

االســتماع آلراء خبــراء أكاديمييــن حــول مشــروع قانــون حمايــة املســتهلك لســنة 2013، املعــاد 

مــن مجلــس النــواب

مناقشة مشروع مشروع قانون حماية املستهلك لسنة 2013، املعاد من مجلس النواب2017/2/5اجتماع

إقرار مشروع قانون حماية املستهلك لسنة 2013، بعد إجراء تعديات جوهرية على مواده2017/1/25اجتماع

اجتماع
2017/1/22

بعــض  إجــراء  مــع   ،2013 لســنة  املســتهلك  حمايــة  قانــون  مشــروع  مــواد  مــن   
ً
عــددا إقــرار 

عليــه املناســبة  التعديــات 

 من مواد مشروع قانون حماية املستهلك لسنة 2017/1/82013اجتماع
ً
إقرار عددا

اجتماع
2017/1/3

 مــن مــواد مشــروع قانــون حمايــة املســتهلك لســنة 2013 مــع إجــراء بعــض التعديــات 
ً
أقرارعــددا

املناســبة عليهــا

مناقشة مشروع قانون حماية املستهلك لعام 2017/12/272013اجتماع

مناقشة مشروع قانون حماية املستهلك لعام 2017/12/202013اجتماع 

اللجنة	املالية

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

دراسة تقارير ديوان املحاسبة لألعوام 2013 و2014 و2017/1/292015اجتماع

اجتماع
2017/1/8

 بالتأميــن 
ً
التوصــل إلــى آليــة تحــدد خالهــا شــمول األردنييــن، ممــن تجــاوزت أعمارهــم 70 عامــا

الصحــي

تصريح صحفي
2017//1/8

قانونــي  مشــروعي  بشــأن  قرارهــا  إعــداد  مــن  املقبلــة،  القليلــة  األيــام  خــال  ســتنتهي،  اللجنــة 

2017 املاليــة  للســنة  الحكوميــة  والوحــدات  العامــة  املوازنــة 

مناقشة موازنة القوات املسلحة األردنية - الجيش العربي2017/1/4اجتماع
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القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

مناقشة ملشروعي قانوني املوازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017/1/22017اجتماع

مواصلة مناقشتها ملشروعي قانوني املوازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017/12/272017اجتماع

اجتماع
2107/12/26

املعلومــات  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والبيئــة  االجتماعيــة  التنميــة  وزارات  موازنــة  مناقشــة 

لهــا التابعــة  والدوائــر  العــام  القطــاع  وتطويــر 

مواصلة مناقشة مشروعي قانوني املوازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017/12/212017اجتماع

مناقشة مشروعي قانوني املوازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017/12/202017اجتماع

أهمية دعم موازنة "اإلعام الرسمي" ضمن اإلمكانات املتاحة2017/12/14اجتماع

اجتماع
2017/12/13

مواصلــة اللجنــة املاليــة النيابيــة مناقشــة مشــروعي قانونــي املوازنــة العامــة وموازنــات الوحــدات 

الحكوميــة للســنة املاليــة 2017

مواصلة دراسة مشروعي قانون املوازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017/12/72017اجتماع

مناقشة مشروعي قانوني املوازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 2017/12/52017اجتماع 

اجتماع
2017/12/4

وموازنــات  العامــة  املوازنــة  قانــون  مشــروعي  لدراســة  التنفيــذي  اجتماعاتهــا  برنامــج  وضــع 

2017 املاليــة  للســنة  الحكوميــة  الوحــدات 

لجنة	االقتصاد	واالستثمار

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/1/31

إقــرار لجنــة االقتصــاد واالســتثمار النيابيــة، قانــون األوراق املاليــة املؤقــت رقــم )76( لســنة 

2002

إقرار عددا من مواد مشروع قانون األوراق املالية رقم )76( لسنة 2017/1/25.2002اجتماع

مناقشة املواد الو2017/1/18اجتماع

اجتماع
2017/1/16

اردة فــي القانــون املؤقــت رقــم 55 لســنة 2003" والقانــون املؤقــت رقــم 23 لســنة 2010" قانــون 

معــدل لقانــون تصديــق االمتيــاز املمنــوح لشــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة املحــدودة

 من مواد مشروع القانون مؤقت رقم 76 قانون األوراق املالية لسنة 2017/1/92002اجتماع
ً
إقرار عددا

اجتماع

2017/1/2

قانــون األوراق املاليــة املؤقــت رقــم 76 لســنة 2002 ســيكون لــه األولويــة مــن حيــث املناقشــة 

أمــام مجلــس النــواب، بعــد إقــرار مشــروعي قانونــي املوازنــة العامــة للدولــة والوحــدات الحكومية 

لســنة 2017، وذلــك ألهميتــه ودوره املفتــرض فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي.

 من مواد القانون املؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون هيئة األوراق املالية.2016/12/28اجتماع
ً
أقرارعددا
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القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2016/12/26

الــوزارات  احتياجــات  شــراء  حصــر  بخصــوص  املســتثمرين  شــكاوى  مــن   
ً
عــددا مناقشــة 

والتطويــر. للتنظيــم  الثانــي  عبــدهللا  امللــك  مركــز  منتجــات  مــن  الحكوميــة  واملؤسســات 

 من مواد مشروع قانون األوراق املالية رقم 76 لسنة 2016/12/112002اجتماع
ً
إقرار عددا

 من مواد قانون األوراق املالية املؤقت رقم 76 لسنة 2016/11/29.2002اجتماع
ً
إقرار عددا

اجتماع 
 2016/11/24

مناقشــة أبــرز مخرجــات مؤتمــر لنــدن للمانحيــن، الــذي عقــد بالعاصمــة البريطانيــة فــي شــباط 

املا�ســي، ســيما تلــك املوجهــة لــألردن.

لجنة	الشؤون	الخارجية

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

لقاء
2017/2/8

بحــث العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن )األردن، أمريكا(وســبل تعزيزهــا، إضافــة إلــى عــدد مــن 

القضايــا ذات االهتمــام املشــترك الســيما القضيــة الفلســطينية واألزمــة الســورية.

تعزيز العاقات الثنائية بين األردن و فرنسا وتطويرها في املجاالت كافة، سيما البرملانية منها.0107/2/2اجتماع

بحث العاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف املجاالت والسيما البرملانية.2016/12/29لقاء

اجتماع
2016/12/14

يتعلــق  فيمــا  املغتربيــن،  وشــؤون  الخارجيــة  ووزارة  اللجنــة  بيــن  األدوار  تكامليــة  أهميــة 

بينهمــا. املســتمر  التنســيق  تعزيــز  علــى  والعمــل  األردنيــة،  بالدبلوماســية 

وضع برنامج آلية عمل لها للدورة البرملانية الحالية.2016/12/4اجتماع 

اللجنة	اإلدارية

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/2/14

إعــادة النظــر باملــادة الــواردة بنظــام الخدمــة املدنيــة، والتــي تتعلــق بعــاوة املعلميــن العامليــن 

كأمنــاء املكتبــات املدرســية وقّيمــي املختبــرات

اجتماع
2017/1/3

 مــن مــواد مشــروع القانــون املؤقــت رقــم )81( قانــون توظيــف مــوارد تكنولوجيــا 
ً
إقــرار عــددا

2003 فــي املؤسســات الحكوميــة لســنة  املعلومــات 

اجتماع
2017/1/2

املؤسســات  فــي  بعقــود  عامليــن  عســكريين  متقاعديــن  ضبــاط  مــن  مقدمــة  شــكوى  بحــث 

املختلفــة واملدنيــة  العســكرية 

بحث مطالب عدد من املتقاعدين العسكريين العاملين بعقود في القوات املسلحة األردنية - الجيش العربي2017/12/27اجتماع

بحث مشروع القانون املعدل لقانون القوات املسلحة األردنية لسنة 2017/12/72013اجتماع 
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لجنة	التربية	والتعليم	والثقافة

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

االطاع على على محاور االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية لألعوام 2016-2017/2/142025اجتماع

اجتماع
2017/2/12

إجــراء حــوار مــع املعنييــن، بخصــوص محــاور االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية 

.2025  -  2016

اجتماع
2017/1/25

فــي جميــع املجــاالت ســيما البرملانيــة  اســتعراض عاقــات التعــاون القائمــة بيــن األردن وأملانيــا 

وتنميتهــا. تعزيزهــا  وســبل 

اجتماع
2017/1/24

 داخــل 
ً
االطــاع علــى آخــر نتائــج التحقيــق املتعلقــة ب"أحــداث األردنيــة" والتــي وقعــت مؤخــرا

الجامعــي. الحــرم 

مناقشة موضوع رفع الحد األدنى للقبول في كليات الشريعة بالجامعات األردنية إلى نسبة %2017/1/380اجتماع

االستماع الى موقف وزارة التربية والتعليم بشأن التعديات التي طرأت على املناهج الدراسية2016/12/28اجتماع

اجتماع
2016/12/1

دعــم األردن ليتســنى لــه االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات اإلنســانية لاجئيــن مــن مــدارس ومراكــز 

صحيــة وبنــى تحتيــة.

بيان صحفي
2016/11/30

عــن  التقاعــس  وعــدم  التعليميــة  للمؤسســات  الحمايــة  توفيــر  بضــرورة  الحكومــة  مطالبــة 

القانونــي. الواجــب  ممارســة 

اجتماع 
 216/11/28

عقد اجتماع للجنة مطلع االسبوع املقبل لبحث مشكلة الطلبة االردنيين الحاصلين على شهادة 

الثانوية العامة من خارج االردن و السعي قدر االمكان الى ايجاد حلول تر�سي االطراف كافة.

لجنة	الشباب	والرياضة

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

لقاء
2017/1/24

االســتفادة مــن الطاقــات الشــبابية، والعمــل علــى صقلهــا مــن خــال دعمهــا ومســاندتها لتصبــح 

ذات أثــر إيجابــي لخدمــة الوطــن واملواطــن

رسالة

2017/1/15

فــوزه بجائــزة ســمو األميــر  بمناســبة  بــن الحســين  إلــى ســمو األميــر علــي  تهنئــة وتبريــك  رســالة 

بلقــب الشــخصية الرياضيــة العربيــة  ل مكتــوم لإلبــداع الريا�ســي، وفــوزه 
ّ
ا بــن راشــد  محمــد 

.2016 لعــام 

اجتماع 
 2016/12/13

تفعيــل دور الشــباب وتوجيــه طاقاتهــم بالشــكل الصحيــح حمايــة لهــم مــن االنجــرار وراء األفــكار 

الظاميــة والتطــرف وآفــة املخــدرات.
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لجنة	التوجيه	الوطني	واإلعالم

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/1/8

إقــرار مشــروع قانــون الوثائــق الوطنيــة لســنة 2014، بعــد أن أجــرت تعديــات جوهريــة علــى 

مــواده.

اجتماع
2016/11/29

يجــوز  ال  رابعــة،  ســلطة  باعتبــاره  النــواب،  ملجلــس  أسا�ســي  شــريك  اإلعــام  أن  علــى  التأكيــد 

عليــه. التغــول 

اجتماع
 2016/12/23

التأكيــد علــى أن مجلــس النــواب واإلعــام فــي خنــدق واحــد، والعاقــة بينهمــا تكامليــة باعتبارهمــا 

 علــى املؤسســات كافــة.
ً
 رقابيــا

ً
يمارســان دورا

لجنة	الصحة	والبيئة

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/1/29

إجــراء  بعــد   ،2016 لســنة  العالــي  الصحــي  املجلــس  لقانــون  املعــدل  القانــون  مشــروع  إقــرار 

مــواده. بعــض  علــى  تعديــات 

مناقشة مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2017/1/262015اجتماع

إقرار لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2017/1/102015اجتماع

إقرار لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2017/1/31.2015 اجتماع 

لجنة	الزراعة	واملياه

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

بحث آلية العمل الجديدة املتعلقة برسوم تصاريح العمالة الوافدة للقطاع الزراعي.2017/2/7اجتماع

اجتماع
2017/1/31

بــدون  مــن خــال منحهــم قروضــا  الحيوانيــة  الثــروة  املزارعيــن ومربــي  دعــم صغــار  إلــى  دعــوة 

الزراعــي. االقــراض  صنــدوق  مــن  فوائــد 

االتفاق مع وزارتي العمل والزراعة على توحيد إصدار الرسوم للعمالة الوافدة".2017/1/18اجتماع

ضرورة دعم القطاع ليتسنى له االستمرار في عملية اإلنتاج.2017/1/4اجتماع 



8585

لجنة	العمل	والتنمية	االجتماعية	والسكان

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

إعادة عاملين بالوزارة إلى وظائفهم بعد أن إحالتهم إلى التقاعد املبكر.2017/2/7رسالة

مناقشة تسريح عمال في امللكية والتأكيد على الوقوف بجانب امللكية األردنية2017/1/30اجتماع

اجتماع

2016/12/7

رفــع توصيــة لوزيــر األوقــاف والشــؤون واملقدســات االســامية الدكتــور وائــل عربيــات ورئيــس 

ديــوان الخدمــة املدنيــة الدكتــور خلــف هميســات بدراســة زيــادة رواتــب املتقاعديــن العســكريين 

العامليــن بــوزارة األوقــاف بمبلــغ 30 دينــار.

اجتماع
2016/12/7

بضــرورة  النيابيــة"  ول"العمــل  للحكومــة  فرصــة  إعطــاء  بهــدف  تأتــي  االعتصــام  فــك  دعــوة 

بشــركتهم. العمــال  بقــاء  لضمــان  والازمــة  الناجعــة  الحلــول  إيجــاد  بهــدف  التدخــل، 

اجتماع
2016/11/24

إنهــاء الخــاف العمالــي القائــم بيــن النقابــة العامــة للعامليــن بالكهربــاء وشــركة الكهربــاء األردنيــة 

املســاهمة العامــة املحــدودة.

اجتماع 
 2016/11/21

دعــوة الحكومــة إلــى إعــادة النظــر بقــرار مجلــس الــوزراء املتضمــن املوافقــة علــى طــرح عطــاء 
للتأميــن الصحــي للشــركات اململوكــة بالكامــل للحكومــة، واســتثناء شــركتي الكهربــاء الوطنيــة 

والســمرا، مــن ذلــك.

لجنة	الطاقة	والثروة	املعدنية

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

مناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/2/12.2015اجتماع

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/2/5.2015اجتماع

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/1/29.2015اجتماع

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/1/25.2015اجتماع

اجتماع
2017/1/10

 مــن مــواد مشــروع قانــون املصــادر الطبيعيــة لســنة 2015، كمــا جــاءت مــن الحكومــة 
ً
أقرارعــددا

مــع إجــراء بعــض التعديــات عليهــا.

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/1/8.2015اجتماع

عقد اجتماع سري بهدف االستماع للوزير سيف وممثلي الحكومة املعنيين باتفاقية الغاز.2016/12/27اجتماع

اجتماع

2016/12/18

حــل بشــأن مشــكلة أصحــاب محطــات املحروقــات مــن خــال توافقهــا مــع الحكومــة فيمــا يتعلــق 

الــوزارات واملؤسســات  يق�ســي بحصــر شــراء  الــذي  امللقــي،  هانــي  الــوزراء  رئيــس  قــرار  بإلغــاء 

والدوائــر الحكوميــة ملــادة الديــزل وجميــع املشــتقات النفطيــة بالشــركات الرئيســة
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القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2016/12/18

علــى  التصديــق  قانــون  ملشــروع  مناقشــتها  النيابيــة  املعدنيــة  والثــروة  الطاقــة  لجنــة  أرجــأت 

معاهــدة ميثــاق الطاقــة لســنة 2016، إلــى إشــعار آخــر حتــى يتســنى لهــا دراســة مــواده كاملــة،

إقرار مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن لسنة 2016/12/11.2015اجتماع

اجتماع
2016/12/4

مناقشــة مشــروع قانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن لســنة 2015، والثانــي للنظــر 

بالشــكوى املقدمــة للجنــة بخصــوص ترخيــص محطــة محروقــات بمدينــة الزرقــاء.

اجتماع 
2016/12/3

بحــث آليــة عملهــا فــي الــدورة النيابيــة الحاليــة والســبل التــي تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا علــى أكمــل 
وجــه خدمــة للصالــح العام.

لجنة	الخدمات	العامة	والنقل

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

مناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/2/12.2015اجتماع

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/2/5.2015اجتماع

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/1/29.2015اجتماع

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/1/25.2015اجتماع

اجتماع
2017/1/10

 مــن مــواد مشــروع قانــون املصــادر الطبيعيــة لســنة 2015، كمــا جــاءت مــن الحكومــة 
ً
أقرارعــددا

مــع إجــراء بعــض التعديــات عليهــا.

إقرار عددا من مواد مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2017/1/8.2015اجتماع

عقد اجتماع سري بهدف االستماع للوزير سيف وممثلي الحكومة املعنيين باتفاقية الغاز.2016/12/27اجتماع

اجتماع

2016/12/18

حــل بشــأن مشــكلة أصحــاب محطــات املحروقــات مــن خــال توافقهــا مــع الحكومــة فيمــا يتعلــق 

الــوزارات واملؤسســات  يق�ســي بحصــر شــراء  الــذي  امللقــي،  هانــي  الــوزراء  رئيــس  قــرار  بإلغــاء 

والدوائــر الحكوميــة ملــادة الديــزل وجميــع املشــتقات النفطيــة بالشــركات الرئيســة

اجتماع
2016/12/18

علــى  التصديــق  قانــون  ملشــروع  مناقشــتها  النيابيــة  املعدنيــة  والثــروة  الطاقــة  لجنــة  أرجــأت 

معاهــدة ميثــاق الطاقــة لســنة 2016، إلــى إشــعار آخــر حتــى يتســنى لهــا دراســة مــواده كاملــة،

إقرار مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن لسنة 2016/12/11.2015اجتماع

اجتماع
2016/12/4

مناقشــة مشــروع قانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن لســنة 2015، والثانــي للنظــر 

بالشــكوى املقدمــة للجنــة بخصــوص ترخيــص محطــة محروقــات بمدينــة الزرقــاء.

اجتماع 
2016/12/3

بحــث آليــة عملهــا فــي الــدورة النيابيــة الحاليــة والســبل التــي تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا علــى أكمــل 
وجــه خدمــة للصالــح العام.
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لجنة	السياحة	واآلثار

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع

2017/2/8

الســياحة  وكاء  جمعيــة  مــن  املنبثقــة  الدينيــة  الســياحة  لجنــة  مــن  املقدمــة  الشــكوى  بحــث 

عطــاء  لطــرح  اإلســامية  واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  توجــه  بخصــوص  والســفر 

الشــأن. بهــذا  املعنيــة  الشــركات  بيــن  والعمــرة  الحــج  عمليــة  لتنظيــم 

بحث واقع السياحة العاجية والجنسيات املقيدة2017/2/7اجتماع

 من القضايا املتعلقة بالشأن السياحي.2016/12/18اجتماع
ً
مناقشة عددا

إقرار مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016/12/14.201اجتماع

تحديد آلية عمل اللجنة للدورة البرملانية الحالية.2016/12/3اجتماع 

لجنة	الحريات	العامة	وحقوق	اإلنسان

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

االرتقاء واالهتمام بحقوق اإلنسان وحمايتها وصون كرامته وتعزيز حرياته.2017/1/30لقاء

"الحد من التوسع في التوقيف اإلداري بالقضايا التي ال تسبب خطورة على حياة املواطنين"2017/1/29اجتماع

اجتماع
2016/12/13

النيابيــة التمســك بقرارهــا الســابق املتعلــق  العامــة وحقــوق االنســان  قــررت لجنــة الحريــات 

2016 بإقــرار "مشــروع قانــون معــدل لقانــون املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لســنة 

اجتماع
2016/12/7

إقــرار مشــروع القانــون املعــدل لقانــون املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لســنة )2016( " مــع 

إجــراء بعــض التعديــات الازمــة عليــه.

بحث آلية عملها للدورة البرملانية الحالية.2016/12/4اجتماع 

لجنة	فلسطين

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

بيان
2017/2/5

العربيــة  األمتيــن  قضايــا  تجــاه  املشــرفة  ملواقفــه  الثانــي  عبــدهللا  امللــك  جالــة  جهــود  تثميــن 

)فلســطين(. املركزيــة  القضيــة   
ً
وخصوصــا واإلســامية، 

اجتماع
2017/2/1

االســتماع إلــى مــا تقــوم بــه وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية حيــال االعتــداءات 

املتكــررة علــى املســجد األق�ســى املبــارك واملقدســات اإلســامية فــي القــدس الشــريف.

لقاء
2017/1/30

التأكيــد علــى عمــق العاقــات التــي تربــط الشــعبين األردنــي والفلســطيني والحــرص علــى تعزيزهــا 

فــي املجــاالت كافــة.
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القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

إيجاد حل جذري ملوضوع بسطات مخيم الوحدات في عمان، وإيجاد الحلول املناسبة لها.2017/1/24اجتماع

اجتماع
2017/1/22

بحــث موضــوع ســوق البســطات فــي مخيــم الوحــدات فــي عمــان، وأهــم املشــكات التــي تواجــه 

أصحابهــا.

تكريم السفير االندوني�سي تقدير لجهود باده بدعم القضية الفلسطينية.2017/1/4لقاء

لقاء
2016/12/29

التأكيــد علــى روابــط العاقــات بيــن الشــعب األردنــي والشــعب الفلســطيني ووقوفــه دائمــا إلــى 

جانبــه إزاء قضيتــه والدفــاع عنهــا.

اإلشادة بدور "الخيرية الهاشمية" تجاه الفلسطينيين".2016/12/18اجتماع

اجتماع
2016/12/13

املخصصــة  األرض  واقــع  علــى  لإلطــاع  الوحــدات  مخيــم  إلــى  ميدانيــة  بزيــارة  ســتقوم  اللجنــة 

عليهــا. البســطات  إلقامــة 

بحث آلية عمل اللجنة خال الدورة البرملانية الحالية.2016/12/7اجتماع

اجتماع 
 2016/11/20

تأكيــد لجنــة فلســطين النيابيــة وقوفهــا إلــى جانــب أبنــاء قطــاع غــزة املقيميــن فــي اململكــة، مشــددة 

علــى أهميــة العمــل علــى متابعــة مطالبهــم وقضاياهــم وهمومهــم مــع الحكومــة.

لجنة	الريف	والبادية

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/1/24

الفقــر  مــن مشــكلتي  الباديــة والحــد  أبنــاء  إقامــة مشــاريع تنمويــة لتحســين أوضــاع  إلــى  دعــوة 

وتقنــي. منهــي  تدريــب  مــدارس  وإنشــاء  والبطالــة، 

دعم بلديات البادية، وإقامة املشاريع التنموية لتحسين أوضاع أبنائها2017/1/9اجتماع

مناقشة آلية عمل اللجنة للدورة البرملانية الحالية.2017/12/11اجتماع

بحث آلية عملها وأبرز املواضيع التي ستدرج على جدول أعمال الدورة النيابية الحالية.2017/12/5اجتماع 

لجنة	النظام	والسلوك

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

مناقشة مذكرة النائب الرياطي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق فواز ارشيدات.2017/1/15 اجتماع
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لجنة	النزاهة	والشفافية	وتق�صي	الحقائق

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/2/12

وضــع آليــة عمــل محــددة وواضحــة بشــأن الشــكاوى وامللفــات املعروضــة علــى اللجنــة املتعلقــة 

بقضايــا الفســاد

اجتماع 
2017/1/8

انتخــاب لجنــة تق�ســي الحقائــق حــول أحــداث الكــرك األخيــرة، بالتوافــق، النــواب: مازن القا�سي 

رئيســا لهــا، أحمــد اللــوزي نائبــا للرئيــس، خالــد البــكار مقررا.

لجنة	املرأة	وشؤون	األسرة

القرار المتخذالتاريخاسم النشاط

اجتماع
2017/2/14

تأكيــد أهميــة تعزيــز أواصــر التعــاون والتواصــل مــا بيــن اللجنــة واملؤسســات الدوليــة تجــاه رفــد 

دور املــرأة ســيما املعنيــة بالشــأن البرملانــي.

مناقشة التحديات التي تواجه املرأة العاملة.2017/2/12اجتماع

مناقشة أبرز القضايا التي تهم املرأة.9//2017/1اجتماع

اجتماع 
2017/12/4

بحــث آليــة عمــل اللجنــة، وأبــرز املواضيــع التــي ســتدرج علــى جــدول أعمالهــا بالــدورة العاديــة 

األولــى الحاليــة.
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الباب الثامن

مقارنة بين 100 يوم األولى من عمر المجلس السابع عشر 

والثامن عشر



92

على أداء مجلس النــواب الثـامن عشــر100تقرير يوم

عمــل فريــق راصــد علــى مقارنــة النتائــج املســتخرجة مــن تقريــر 100 يــوم األولــى مــن عمــر مجلــس النــواب الثامــن عشــر 

مــع النتائــج املســتخرجة مــن تقريــر 100 يــوم األولــى مــن عمــر املجلــس الســابع عشــر، ويتبيــن مــن خــال املقارنــة أن عــدد 

املداخــات النيابيــة باملجلــس الثامــن عشــر فــي الفتــرة الخاصــة بالتقريــر قــد بلغــت 641 فــي حيــن بلغــت عــدد املداخــات 

فــي نفــس الفتــرة للمجلــس الســابع عشــر 2,100 مداخلــة، وفيمــا يخــص األســئلة النيابيــة فقــد قــدم %56.3 مــن أعضــاء 

املجلــس الســابع عشــر 586 فــي املئــة اليــوم األولــى بينمــا قــدم %46.5 أعضــاء املجلــس الثامــن عشــر 454 ســؤال.


