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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

مقدمة
يهــدف تقريــر عــام علــى البرملــان إلـى إطــاع الجمهــور علـى النشــاطات التـي قــام بهـا املجلـس النيابــي الثامــن عشــر خــا ل
عامه األول خالل الفترة  2016 / 11 / 07ولغاية  2017 / 11 / 12والتي تضمنت الدورة العادية األولى واالستثنائية
للعاديــة األولــى ،بهــدف تعزيـز الرقابـة الشــعبية علـى أداء مجلـس النــواب خاصـة فـي مجــال التشــريع والرقابــة ،إضافـة
ق
إلـى تطويــرأداء املجلـس عبـر التفاعـل اإليجابـي معــه ،وتشــجيع مؤسســات املجتمـع املدنـي واملجتمـع املحلـي علـى خلـ 
آليــات رص ـد ومتابع ـة ومراقب ـة ألداء مجل ـس النــواب ،مم ـا ينعك ـس بــدوره عل ـى أداء النــواب ويحفزه ـم عل ـى القيــام
بدورهـم الرقابـي والتشــريعي ال ســيما مـا يتعلـق بعمليـة اإلصــاح بكافـة محاورهـا.
وتحف ـز مث ـل هــذه التقاري ـر النائ ـب عل ـى املوائم ـة بي ـن الخطــاب الــذي يتبنــاه والتطبي ـق الفعل ـي تح ـت قب ـة البرملــان ،
إضاف ـة إل ـى أن مث ـل هــذه التقاري ـر تســاهم ف ـي تعزي ـز ورف ـع مســتوى املشــاركة بي ـن املواط ـن والنائ ـب م ـن خــال خل ـق
آليــات تواص ـل بي ـن النائ ـب وقاعدت ـه االنتخابيــة ،وتكري ـس مبــادئ الشــفافية والنزاه ـة وحس ـن األداء.
واعتم ـد فريــق «راصــد» ف ـي إعــداد هــذا التقري ـر عل ـى مؤش ـرات كمي ـة ونوعي ـة ف ـي ضــوء الخب ـرات املتراكم ـة لفريــق
راصــدفـي إعــداد التقاريـر الرقابيــة ،حيــثاتخـذ فريـق العمـل مجموعـة مـن الخطــوات فـي إعــداد هــذا التقريـر تمثلـت
ُ
ً
بجمـع املعلومــات التـي عمـل الباحثــون علـى رصدهـا داخـل قبـة البرملــان علـى نمــاذج أعــدت خصيصـ ـا لهــذه الغايـة مـن
خــال متابعتهـم للجلســات البرملانيـة وتســجيلهم ملداخــات النــواب وخطاباتهـم ومشــاركاتهم داخـل القبـة وحضورهـم
الجتماعــات اللجــان النيابيــة ،إضاف ـة إل ـى بنــاء قاعــدة بيانــات خاص ـة م ـن محاض ـر اجتماعــات اللجــان واملجلــس.
ويغطـي هــذا التقريـر نشــاطات مجلـس النــواب الثامــنعشـر خــال الــدورة العاديـة األولــى والــدورة االســتثنائية للــدورة
العاديــة األولـى والتـي عقـد خاللهـا املجلــس أربــع وثالثــون جلسـة بواقــع 64يــوم عمـل ،وأقــر املجلــس خــال العــام األول
ً
ً
 37قانونــا أقــر منهــا  24قانونــا فــي الــدورة العاديــة األولــى.
ويتيــح هــذا التقريــر للقواعــد االنتخابيــة أن يطلعــوا علــى أداء ممثليهــم فــي البرملــان وذلــك بهــدف خلــق انطباعــات معيارية
حــول أدائهــم ومقارنتهــا بتطلعاتهــم التــي قامــوا علــى أساســها باالقتـراع لهم.
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راصد  
راصــد ملراقبــة أداء البرملــان يهــدف بشــكل أسا�ســي إلــى تعزيــز عمليــة التطويــر الديمقراطــي الســلمي فــي األردن مــن خــال
دعــم املشــاركة السياســية وتطويــر العمليــة االنتخابيــة باإلضافــة إلــى رفــع أداء املجالــس املنتخبــة عــن طريــق تفعيــل
ً
املســاءلة االجتماعيــة علــى أداء املمثليــن البرملانييــن وصــوال لدرجــة أعلــى مــن التناغــم مــا بيــن األداء التمثيلــي والتطلعــات
الشــعبية واالحتياجــات التنمويــة ،ومــن الجديــر ذكــره أن راصــد بــدأ اعمالــه منــذ عــام  2009إبــان فتــرة مجلــس النــواب
الخامــس عشــر واســتمر حتــى املجلــس النيابــي الثامــن عشــر.
ويتوزع «راصد البرملان» املتعلق بمراقبة وتقييم أداء مجلس النواب على ثالثة محاور رئيسة:
املحــور األول :يتعلــق برصــد أداء البرملــان األردنــي باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤش ـرات 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.
املحور الثاني:يتعلق بتنظيم استطالعات دورية للرأي ،حيث تهدف هذه االستطالعات إلى استفتاء الرأي العام حول
أداء البرملان األردني أو حول قضايا وقوانين يناقشها النواب أو استطالع آراء النواب حول عدد من القضايا التي يعمل
عليها املجلس حيث يتم تحليل نتائج هذه االستطالعات من قبل فريق مختص وإصدارها ضمن تقارير دورية.
املحــور الثالــث :تنظيــم 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
بيــن النــواب واملجموعــات ذات االهتمامــات الخاصــة والتــي تمثــل مؤسســات املجتمــع املدنــي واألح ـزاب السياســية
واملؤسســات التــي تعنــى باملـرأة 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 ق ـرارات وتشــريعات مــن وجهــة نظــر هــذه املجموعــات وكســب التأييــد آلرائهــا.
ويهــدف برنامــج «راصــد البرملــان» إلــى تعزيــز مشــاركة املواطــن األردنــي فــي االنتخابــات النيابيــة بحيــث تكــون هــذه املشــاركة صحيحــة
ومبنية على برامج املرشحين ليتمكن املواطنين من مراقبة أداء ممثليهم باال تكاز على البرنامج الذي َ
انتخب على أساسه ،حيث
ر
تســاهم عملية الرصد في تفعيل ممارســة مجلس النواب ألدواره الرقابية والتشـريعية والتمثيلية ،باإلضافة إلى تمكين القواعد
ً
ً
االنتخابية من بناء تقييمات موضوعية وعلمية حول أداء ممثليهم ،مما سينعكس إيجابا على سلوكهم التصويتي مستقبال.
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منهجية عمل راصد
اعتمــد فريــق «راصــد» فــي إعــداد هــذا التقريــر علــى مؤش ـرات كميــة ونوعيــة فــي ضــوء الخب ـرات املتراكمــة لراصــد فــي
إعــداد التقاريــر الرقابيــة ،وتــم اســتيحاء جــزء كبيــر مــن أدوات قيــاس األداء علــى مجموعــة مــن املســح الــذي أج ـراه
البنــك الدولــي بالش ـراكة مــع املعهــد الديمقراطــي الوطنــي ( )NDIلعــام  ،2011حيــث كانــت هــذه املؤش ـرات خالصــة
ً
عمــل مــا يزيــد عــن  190مؤسســة رقابــة برملانيــة تعمــل علــى مراقبــة مــا يزيــد عــن  80برملانــا حــول العالــم.
وقــد اتخــذ فريــق العمــل مجموعــة مــن الخطــوات فــي إعــداد هــذا التقريــر تمثلــت بجمــع املعلومــات التــي عمــل الباحثــون
ُ
ً
علــى رصدهــا داخــل قبــة البرملــان مــن خــال مجموعــة نمــاذج أعــدت خصيصــا لهــذه الغايــة ومتابعتهــم للجلســات
البرملانيــة وتســجيلهم ملداخــات النــواب وخطاباتهــم ومشــاركاتهم داخــل القبــة وحضورهــم للجلســات واجتماعــات
اللجــان النيابيــة ،إضافــة إلــى بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة مــن محاضــر اجتماعــات اللجــان واملجلــس.
وفيمــا يخــص جلســات مجلــس النــواب الثامــن عشــر ،قــام فريــق «راصــد» بحضورهــا وتســجيلها وتفريغهــا ومــن ثــم
دراســة الجلســات وبيــان مجرياتهــا وتفاصيلهــا ومــا تــم فيهــا مــن تفاصيــل رقابيــة أو تشــريعية ومداخــات النــواب وبيــان
عددهــا ومحاورهــا ،وتضميــن التقريــر مللخــص هــذه الجلســات ،كمــا رصــد الفريــق انتظــام حضــور النــواب فــي الجلســات
ً
ً
وأكثــر النــواب التزامــا بالحضــور وأقلهــم التزامــا بــه بنـ ًـاء علــى إحصــاء حضورهــم أليــام عمــل مجلــس النــواب وجلســاته.
كما اعتمد بناء التقرير على األدوات الرقابية التي استعملها البرملانيون خالل العام األول و رصد التفاعل الحكومي
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 وأكثــر الــوزارات تعرضــا لألســئلة
وأكثــر املؤسســات التــي تــم الســؤال عنهــا وأكثــر الــوزارات التــي تعرضــت لألســئلة ،واألســئلة التــي لــم يتــم الــرد عليهــا.
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تركيبة مجلس النواب خالل العام األول
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 1.1مقدمة
نــص النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة  2013فــي فصلــه الثالــث علــى إج ـراءات انتخــاب رئيــس املجلــس ونائبــي
ً
أوال انتخــاب رئيــس املجلــس ثــم انتخــاب النائــب األول
الرئيــس ومســاعديه وآليــة احتســاب األصــوات ،والتــي يتــم فيهــا
ً
والنائــب الثانــي تباعــا وينتخــب املســاعدين فــي قائمــة واحــدة ،ويتطلــب فــوز الرئيــس والنائبيــن األكثريــة املطلقــة
للحاضريــن فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.
ً
وســندا ألحــكام الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )3مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب والتــي تنــص علــى« :يتولــى الرئاســة األقــدم
ً
فــي النيابــة فــإن تســاوى أكثــر مــن نائــب فــي األقدميــة فالنائــب األكثــر نيابــة بعــدد الــدورات فــإن تســاووا فاألكبــر ســنا بينهــم،
ً
ويســاعده أصغــر عضويــن حاضريــن ســنا ،وإذا تعــذر قيــام أي منهــم بواجبــه لســبب مــن األســباب يجــوز اســتخالفه بمــن
ً
يليــه ســنا ،وتنتهــي مهمتهــم بانتخــاب رئيــس املجلــس» ،حيــث تبــوأ النائــب فــوزي طعيمــة ســدة الرئاســة لألقدميــة النيابيــة
ً
مــن بيــن النــواب ،ودعــا النائــب زينــب الزبيــد والنائــب قيــس زياديــن األصغــر ســنا ملســاعدة رئيــس فــي مهامــه.
النائب:
فوزي شاكر طعيمه داوود
املنصب:
رئيس الجلسة
النائب:
زينب حمود الزبيد

النائب:
قيس خليل زيادين

املنصب:
مساعد رئيس الجلسة

املنصب:
مساعد رئيس الجلسة

ً
وفقــا للفقــرة ( )1مــن املــادة ( )69الفقــرة ( )1مــن الدســتور التــي تنــص علــى« :ينتخــب مجلــس النــواب فــي بــدء الــدورة
ً
العاديــة رئيســا لــه ملــدة ســنتين شمســيتين ويجــوز إعــادة انتخابــه» ،قــرر رئيــس الجلســة تعييــن لجنــة لإلش ـراف علــى
االقت ـراع وفــق املــادة ( )13مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب ،والتــي ترأســها النائــب منصــور ســيف الديــن م ـراد
باإلضافــة إلــى العضوييــن النائبيــن علــي الخاليلــة ومحمــود النعيمــات.
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النائب:
منصور سيف الدين مراد سجاجة
املنصب:
رئيس لجنة اإلشراف على االقتراع
النائب:
علي الخاليلة

النائب:
محمود خلف النعيمات

املنصب:
عضو لجنة اإلشراف على االقتراع

املنصب:
عضو لجنة اإلشراف على االقتراع

 1.2انتخاب رئيس مجلس النواب الثامن عشر
بعــد تعييــن لجنــة اإلش ـراف علــى االقت ـراع ،فتــح رئيــس الجلســة األولــى ملجلــس النــواب الثامــن عشــر بــاب الترشــح
للرئاســة بتاريــخ  ،2017/11/07حيــث ترشــح ملنصــب رئيــس املجلــس النائــب عاطــف الطراونــة والنائــب عبدالكريــم
الدغمــي والنائــب عبــدهللا العكايلــة.
اســتطاع النائــب عاطــف الطراونــة الفــوز بمقعــد رئاســة املجلــس بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز وحصولــه علــى األكثريــة
ً
ً
املطلقــة مــن الجولــة األولــى والتــي حصــل فيهــا علــى  69صوتــا ،حيــث بلــغ عــدد املصوتيــن  129نائبــا ،فيمــا ألغيــت  4أوراق
وكانــت ورقــة واحــدة بيضــاء ،وغــاب النائــب عدنــان الركيبــات عــن هــذه الجلســة.
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 1.3انتخاب النائبين األول والثاني لرئيس مجلس النواب الثامن عشر
بعــد أن اســتلم النائــب عاطــف الطراونــة ســدة الرئاســة ،ووفــق املــادة ( )16مــن 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
ً
النائــب األول لرئيــس املجلــس جــاءت النتائــج بحصــول النائــب خميــس عطيــة علــى  66صوتــا والتــي خولتــه بالفــوز
بمنصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب.
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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 االقتـراح.

خــاض كل مــن النائــب أحمــد الهميســات والنائــب عي�ســى الخشاشــنة والنائــب صفــاء املومنــي املنافســة علــى منصــب
ً
نائــب الرئيــس الثانــي ،فحصــل النائــب أحمــد الهميســات علــى  64صوتــا ،وبهــذا ظفــر بمنصــب نائــب الرئيــس الثانــي
ملجلــس النــواب.

 1.4انتخابات املساعدين لرئيس مجلس النواب الثامن عشر
ُ
وفق املادة ( )16من النظام الداخلي ملجلس النواب ،تجرى انتخابات املساعدين لرئيس مجلس النواب بكتابة اسم
يفوزان بموقع املساعدين.
يحصالن على أعلى األصوات
املرشحين اللذين
مرشحين اثنين على ورقة واحدة وأعلى
ِ
ِ
ِ
بعــد افتتــاح رئيــس املجلــس بــاب الترشــح ملنصــب املســاعدين ،تقــدم بالترشــح كل مــن النائــب إنصــاف الخوالــدة
والنائــب مو�ســى الوحــش والنائــب صــوان الشــرفات والنائــب محمــد الظهـراوي والنائــب هيثــم الزياديــن والنائــب شــاهة
أبوشوشــة والنائــب حســن الســعود ،وحصــل كل مــن املترشــحين علــى األصــوات التاليــة:
وبنـ ًـاء علــى النتائــج فقــد تبــوأ النائــب مو�ســى الوحــش منصــب املســاعد األول لرئيــس مجلــس النــواب والنائــب صــوان
ـذان حصــا علــى أكثريــة األصــوات.
الشــرفات منصــب النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب واللـ ِ
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 1.5توزيع املكتب الدائم على الكتل النيابية خالل الدورة العادية األولى
ً
توزعت مناصب املكتب الدائم بين أربع كتل نيابية من أصل ستة كتل برملانية وذلك وفقا للشكل التالي:
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 1.6اللجان الدائمة
ُ َ
حــدد الفصــل الســابع مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة  2013لجــان املجلــس الدائمــة والتــي تشــكل فــي بدايــة
ً
كل دورة عاديــة والتــي تتألــف مــن أحــد عشــر عضــوا كحــد أعلــى وســبعة أعضــاء كحــد أدنــى.
ويتــم انتخــاب أعضــاء اللجــان الدائمــة والتــي يبلــغ عددهــا  20لجنــة دائمــة باالقتـراع الســري إذا زاد عــدد املرشــحين عــن
ً
العــدد املقــرر ،وال يجــوز أن يكــون النائــب عضــوا فــي أكثــر مــن لجنتيــن دائمتيــن ،كذلــك منــع النظــام الداخلــي الجمــع بيــن
عضويــة اللجــان وعضويــة املكتــب الدائم.
ً
ً
وبنـ ًـاء علــى إحصائيــات فريــق راصــد ،تبيــن أن  11نائبــا لــم ينضمــوا إلــى أي لجنــة مــن اللجــان الدائمــة ،وأن نائبــا واحــد
فقــط وهــو النائــب محمــد العتايقــة متواجــد فــي ثــاث لجــان وهــو أمــر يخالــف النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب ،كذلــك
ً
ً
تبيــن أن  98نائبــا انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن و  19نائبــا انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة.
ومــن خــال دراســة تشــكيلة اللجــان الدائمــة يتبيــن أن هنــاك  16لجنــة ضمــت الحــد األعلــى مــن األعضــاء وهــو 11
ً
نائبــا ،بينمــا ضمــت كل مــن اللجــان الدائمــة التاليــة عشــرة أعضــاء وهــي :لجنــة التربيــة والتعليــم والثقافــة ولجنــة املـرأة
وشــؤون األســرة ولجنــة الريــف والباديــة ولجنــة التوجيــه الوطنــي واإلعــام.
ً
علمــا بــأن هــذه املعلومــات مســتخلصة مــن املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب ،ويبيــن الجــدول اآلتــي توزيــع
النــواب علــى اللجــان الدائمــة:
النائب:
اندريه مراد محمود حواري
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• رئيس لجنة السياحة واآلثار
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النائب:
ابتسام يوسف النوافلة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
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النائب:
إبراهيم حسين بني هاني
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة
• رئيس لجنة الصحة والبيئة
النائب:
إبراهيم محفوظ البدور
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة الصحة والبيئة
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
إبراهيم مشرف القرعان
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الصحة والبيئة
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
أحمد حسن الفريحات
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس اللجنة القانونية
• عضو لجنة الصحة والبيئة

النائب:
إبراهيم عبدالرزاق أبو العز
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• عضو لجنة السياحة واآلثار
النائب:
إبراهيم محمد أبو السيد
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
• عضو لجنة فلسطين
النائب:
أحمد إبراهيم الهميسات
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
أحمد سالمة اللوزي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة
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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
أحمد سليمان الرقب
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة فلسطين

النائب:
انتصار بادي حجازي
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
بركات كامل العبادي
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة التربية والتعليم والثقافة
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
جمال عي�سى قموه
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية
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النائب:
أحمد محمد الصفدي
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس اللجنة املالية
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
النائب:
إنصاف أحمد الخوالدة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
النائب:
تامر شاهر بينو
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
جودت ابراهيم الدرابسة
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل
• عضو لجنة الريف والبادية

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
حابس ركاد الشبيب
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة الريف والبادية
النائب:
حازم صالح املجالي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة فلسطين
النائب:
حسن مفلح العجارمة
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
• نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
حسين عطية القي�سي
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية

النائب:
حابس سامي الفايز
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
حسن عصري السعود
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية
• عضو لجنة الشباب والرياضة
النائب:
حسني محمد الشياب
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

النائب:
حمود إبراهيم الزواهرة
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• نائب رئيس لجنة السياحة واآلثار
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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
حياة حسين مسيمي
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة النظام والسلوك
• عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة
النائب:
خالد زاهر الفناطسة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية
النائب:
خالد محمود البكار البشتاوي
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية

النائب:
خليل حسين عطية
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
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النائب:
خالد رمضان عواد
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة
النائب:
خالد عبدالرزاق الحياري
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس لجنة الزراعة واملياه

النائب:
خالد مو�سى عي�سى أبو حسان
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
• رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
خميس حسين عطية
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
خير عبدهللا أبو صعيليك
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
رائد عقلة الخزاعلة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية
• رئيس لجنة الشؤون الخارجية
النائب:
رجا جزاع الصرايرة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
رمضان محمد الحنيطي
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية

النائب:
ديمة محمد طهبوب
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس لجنة التوجية الوطني واإلعالم
• عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة
النائب:
راشد محمد الشوحة
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
النائب:
رسمية علي الكعابنة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة
النائب:
رندة عباطه الشعار
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• نائب رئيس لجنة املرأة وشؤون األسرة
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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
رياض محمد العزام
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر اللجنة املالية
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النائب:
زيد محمد الشوابكة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
النائب:
سعود سالم أبو محفوظ
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
شاهه سالم العمارين
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الصحة والبيئة
• مقرر لجنة الريف والبادية
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النائب:
ريم عقلة أبو دلبوح
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر اللجنة القانونية
• رئيس لجنة املرأة وشؤون األسرة
النائب:
زينب حمود الزبيد
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة االقتصاد واالستثمار
• نائب رئيس لجنة الريف والبادية
النائب:
سليمان حويلة عيد الزبن
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
• رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
شعيب خلف الشديفات
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• مقرر لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
صالح عبدالكريم العرموطي
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
صداح أحمد الحباشنة
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية

النائب:
صوان طلب الشرفات
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
عبد علي املحسيري
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الصحة والبيئة
• عضو لجنة فلسطين

النائب:
صباح سهو الشعار
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
صفاء عبدهللا املومني
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
• مقرر لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
النائب:
طارق سامي خوري
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة فلسطين
النائب:
عبدالرحمن حسين العوايشة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية
• عضو لجنة السياحة واآلثار
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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
عبدالقادر سلمان األزايدة
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة السياحة واآلثار
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
عبدهللا بديع القرامسة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• عضو لجنة الريف والبادية
النائب:
عبدهللا غانم الزريقات
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
النائب:
عبداملنعم صالح العودات
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
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النائب:
عبدالكريم فيصل الدغمي
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
عبدهللا علي العكايلة
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
عبدهللا قاسم عبيدات
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشباب والرياضة
• رئيس لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
النائب:
عدنان سعيد الركيبات
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
عزيز محمد علي العبيدي
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة فلسطين
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
النائب:
علي خلف حجاحجة
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• مقرر لجنة الزراعة واملياه
النائب:
عليا عودة أبو هليل
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
النائب:
عواد محمد الزوايدة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية

النائب:
عقلة غمار الزبون
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية

النائب:
علي سالم الخاليلة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس لجنة الطاقة والثروة املعدنية
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
عمر صبحي قراقيش
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
• نائب رئيس لجنة فلسطين
النائب:
عي�سى علي خشاشنة
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
غازي محمد الهواملة
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشباب والرياضة

النائب:
فضية عبدهللا الديات
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة
النائب:
فوزي شاكر طعيمه داوود
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية

النائب:
ق�صي أحمد الدمي�سي
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة السياحة واآلثار
• عضو لجنة فلسطين
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النائب:
فضيل منور العبادي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
فواز محمود الزعبي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة النظام والسلوك
النائب:
فيصل نايف األعور
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة الريف والبادية
النائب:
قيس خليل زيادين
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
كمال أحمد الزغول
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة

النائب:
مازن تركي القا�ضي
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة النظام والسلوك

النائب:
محاسن منيزل الشرعة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
• عضو لجنة الريف والبادية
النائب:
محمد حسين العياصرة
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
• عضو لجنة الصحة والبيئة

النائب:
ماجد محمود قويسم
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
مجحم حمد الصقور
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة السياحة واآلثار

النائب:
محمد جميل الظهراوي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة فلسطين
النائب:
محمد راشد البرايسة
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
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النائب:
محمد سعد العتايقة
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الصحة والبيئة
• عضو لجنة الريف والبادية
• نائب رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار
النائب:
محمد عايد الحويطات
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة النظام والسلوك

النائب:
محمد علي الرياطي
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة
النائب:
محمد نوح القضاة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
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النائب:
محمد ضيف هللا الفلحات
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة السياحة واآلثار
• عضو لجنة الريف والبادية
النائب:
محمد عبدالفتاح هديب
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم
النائب:
محمد ناصر الزعبي
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية
النائب:
محمود أحمد العدوان
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

النائب:
محمود جميل خلف الفراهيد
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
محمود عطاهلل طيطي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب الرئيس لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة فلسطين
النائب:
مرزوق حمد الدعجة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة الصحة والبيئة
النائب:
مصطفى عبدالرحمن العساف
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة التوجيه الوطني واإلعالم

النائب:
محمود خلف النعيمات
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس النظام والسلوك
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
النائب:
مرام مسلم الحيصة
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر اللجنة اإلدارية
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
النائب:
مصطفى رمضان ياغي
الكتلــة:
الديمقراطية
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل
النائب:
مصطفى فؤاد محمد الخصاونة
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس اللجنة القانونية
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
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النائب:
مصلح أحمد الطراونة
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة

النائب:
مفلح محمد الخزاعلة
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النائب:
منتهى عبدالجواد البعول
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة السياحة واآلثار
النائب:
مو�سى بركات الزواهرة
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
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النائب:
معتز محمد أبو رمان
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• نائب رئيس اللجنة املالية
• عضو لجنة الشباب والرياضة
النائب:
منال علي الضمور
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
منصور سيف الدين مراد سجاجة
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
النائب:
مو�سى علي الوحش
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
ً
• ليس عضوا في أي لجنة
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النائب:
مو�سى علي هنطش
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الزراعة واملياه
• عضو لجنة الطاقة والثروة املعدنية
النائب:
نبيل ميخائيل الغيشان
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة السياحة واآلثار

النائب:
نضال محمود الطعاني
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• نائب رئيس لجنة الطاقة والثروة املعدنية
النائب:
نواف مقبل الزيود
الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة اإلدارية
• نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق

النائب:
نبيل كامل الشيشاني
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشباب والرياضة
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
النائب:
نصار حسن القي�سي
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة املالية

النائب:
نواف حسين النعيمات
الكتلــة:
وطن
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• رئيس لجنة الريف والبادية
النائب:
هدى حسين العتوم
الكتلــة:
اإلصالح
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة املرأة وشؤون األسرة
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النائب:
هيثم جريس الزيادين

النائب:
هيا حسين العبادي
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان
• مقرر لجنة املرأة وشؤون األسرة

الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
• مقرر لجنة الطاقة والثروة املعدنية

النائب:
وائل مو�سى رزوق
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الصحة والبيئة
• عضو لجنة الخدمات العامة والنقل

النائب:
وصفي هالل حداد
الكتلــة:
الوفاق الوطني
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الشؤون الخارجية
• مقرر لجنة السياحة واآلثار

النائب:
وفاء سعيد بني مصطفى
الكتلــة:
التجديد
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو لجنة الحريات العامة وحقوق االنسان
• عضو لجنة املرأة وشؤون االسرة

النائب:
يحيى محمد السعود
الكتلــة:
العدالة
عضوية اللجان الدائمة:
• عضو اللجنة القانونية
• رئيس لجنة فلسطين
النائب:
يوسف محمد الجراح

الكتلــة:
مستقل
عضوية اللجان الدائمة:
• مقرر لجنة الخدمات العامة والنقل
• عضو لجنة النزاهة والشفافية وتق�صي الحقائق
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 1.7الكتل البرملانية
حــدد الفصــل الخامــس مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة  2013تشــكيل الكتــل واالئتالفــات النيابيــة ،ويحــق
لــكل مجموعــة مــن النــواب ال يقــل عددهــا عــن  %10مــن أعضــاء املجلــس تشــكيل كتلــة نيابيــة ،ويحــق لكتلتيــن أو أكثــر
تشــكيل ائتــاف نيابــي.
وفــي الــدورة العاديــة األولــى ملجلــس النــواب الثامــن عشــر ،نجحــت كتلتــا الوفــاق والعدالــة بالحصــول علــى أكبــر عــدد
ً
مــن النــواب األعضــاء والــذي بلــغ  24عضــوا أي بنســبة  %18.5لــكل منهمــا مــن مجمــوع أعضــاء املجلــس.

وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة ،حصلــت كتلــة الوفــاق علــى أكبــر عــدد مــن مناصــب
رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع  7رؤســاء ،بينمــا لــم تحصــل كتلــة اإلصــاح علــى رئاســة أي لجنــة دائمــة ،ويبيــن الجــدول
التالــي املناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل البرملانيــة فــي اللجــان الدائمــة.
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الجدول رقم ( :)1يبين املناصب التي حصلت عليها الكتل البرملانية في اللجان الدائمة
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

.1

الوفاق

24

3

19

7

4

5

.2

الديمقراطية

19

2

14

1

2

2

.3

العدالة

24

6

17

5

4

3

.4

وطن

19

1

18

3

2

4

.5

التجديد

14

0

14

2

0

2

.6

اإلصالح

14

2

7

0

1

1

.7

املستقلين

16

6

9

2

2

2

الرقم

الكتلة

 1.8الفئات العمرية
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  60 - 56ســنة ،حيــث وصــل عــدد النــواب الذيــن تقــع أعمارهــم ضمــن
ً
هــذه الفئــة العمريــة إلــى  28نائبــا ويبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم:
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الباب الثاني
ملخص الجلسات النيابية وجداول األعمال
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 2.1ملخص الجلسات النيابية
عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال العــام األول  64يــوم عمــل حيــث وصلــت نســبة أيــام العمــل التشــريعية 84%
منهــا أي مــا يعــادل  54يــوم عمــل ،فيمــا وصلــت نســبة أيــام العمــل الرقابيــة إلــى  16%أي مــا يعــادل عشــرة أيــام عمــل،
ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع أيــام العمــل حســب نوعهــا.

الجدول رقم ( :)2يبين تصنيف أيام العمل التي عقدها املجلس الثامن عشر خالل العام األول:
الرقم

الجلسة

تاريخها

التشريعي والرقابي

أيام العمل خالل الدورة العادية األولى (  2016/11/7ولغاية )2017/5/2
.1

األولى (اليوم األول)

2016/11/7

تشريعي

.2

األولى (اليوم الثاني)

2016/11/8

تشريعي

.3

األولى (اليوم الثالث)

2016/11/13

تشريعي

.4

األولى (اليوم الرابع)

2016/11/14

تشريعي

.5

الثانية (اليوم األول)

2016/11/16

تشريعي

.6

الثانية (اليوم الثاني

2016/11/20

تشريعي

.7

الثانية (اليوم الثالث)

2016/11/21

تشريعي

.8

الثانية (اليوم الرابع)

2016/11/22

تشريعي

.9

الثانية (اليوم الخامس)

2016/11/23

تشريعي
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الجلسة

تاريخها

التشريعي والرقابي

الرقم
.10

الثانية (اليوم السادس)

2016/11/24

تشريعي

.11

الثالثة (اليوم األول)

2016/11/30

تشريعي

.12

الثالثة (اليوم الثاني)

2016/12/4

تشريعي

.13

الرابعة (اليوم األول)

2016/12/6

رقابي

.14

الرابعة (اليوم الثاني)

2016/12/13

رقابي

.15

الخامسة

2016/12/11

تشريعي

.16

السادسة

2016/12/18

تشريعي

.17

السابعة

2016/12/20

جلسة خاصة (سرية)

.18

الثامنة (اليوم األول)

2016/12/27

تشريعي

.19

الثامنة (اليوم الثاني)

2017/1/3

تشريعي/رقابي

.20

التاسعة

2017/1/8

رقابي

.21

العاشرة (اليوم األول)

2017/1/11

تشريعي

.22

العاشرة (اليوم الثاني) (املوازنة اليوم األول)

2017/1/15

تشريعي

.23

العاشرة (اليوم الثالث) (املوازنة اليوم الثاني)

2017/1/16

تشريعي

.24

العاشرة(اليوم الرابع) (املوازنة اليوم الثالث)

2017/1/17

تشريعي

.25

العاشرة(اليوم الخامس) (املوازنة اليوم الرابع)

2017/1/18

تشريعي

.26

العاشرة(اليوم السادس) (املوازنة اليوم الخامس)

2017/1/19

تشريعي

.27

الحادية عشرة (اليوم األول)

2017/1/25

تشريعي

.28

الحادية عشرة (اليوم الثاني)

2017/1/29

تشريعي

.29

الحادية عشرة (اليوم الثالث)

2017/1/31

تشريعي

.30

الثانية عشرة

2017/2/5

رقابي

.31

الثالثة عشرة (اليوم األول)

2017/2/7

تشريعي

.32

الثالثة عشرة (اليوم الثاني)

2017/2/12

تشريعي

.33

الرابعة عشرة

2017/2/14

رقابي

.34

الخامسة عشرة /الصباحية

2017/2/19

تشريعي

.35

السادسة عشرة /املسائية

2017/2/19

رقابي

.36

السابعة عشرة

2017/2/21

رقابي

.37

الثامنة عشرة (اليوم األول)

2017/2/26

تشريعي
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الجلسة

تاريخها

التشريعي والرقابي

الرقم
.38

الثامنة عشرة (اليوم الثاني)

2017/2/28

تشريعي

.39

التاسعة عشرة

2017/3/5

تشريعي

.40

العشرون

2017/3/7

تشريعي

.41

الحادية والعشرين

2017/3/12

تشريعي

.42

الثانية والعشرين (اليوم األول)

2017/3/14

رقابي

.43

الثانية والعشرين (اليوم الثاني)

2017/3/19

رقابي

.44

الثالثة والعشرين

2017/3/21

تشريعي

.45

الرابعة والعشرين (اليوم األول)

2017/4/2

تشريعي

.46

الرابعة والعشرين (اليوم الثاني)

2017/4/9

تشريعي

.47

الرابعة والعشرين (اليوم الثالث)

2017/4/11

تشريعي

.48

الرابعة والعشرين (اليوم الرابع)

2017/4/16

تشريعي

.49

الخامسة والعشرين

2017/4/4

رقابي

.50

السادسة والعشرين

2017/4/18

تشريعي

.51

السابعة والعشرين (اليوم األول)

2017/4/23

تشريعي

.52

السابعة والعشرين (اليوم الثاني)

2017/4/25

تشريعي

.53

الثامنة والعشرين

2017/5/2

تشريعي

أيام العمل خالل الدورة االستثنائية األولى (  2017/7/4ولغاية )2017/8/8
.1

األولى (اليوم األول)

2017/7/4

تشريعية

.2

األولى (اليوم الثاني)

2017/7/9

تشريعية

.3

األولى (اليوم الثالث)

2017/7/11

تشريعية

.4

الثانية (اليوم األول)

2017/7/16

تشريعية

.5

الثانية (اليوم الثاني)

2017/7/18

تشريعية

.6

الثالثة

2017/7/23

تشريعية

.7

الرابعة (اليوم األول)

2017/7/25

تشريعية

.8

الرابعة (اليوم الثاني)

2017/7/30

تشريعية

.9

الرابعة (اليوم الثالث)

2017/8/1

تشريعية

.10

الخامسة

2017/8/6

تشريعية

.11

السادسة

2017/8/8

تشريعية
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النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

 2.2ملخص جداول األعمال
الجدول رقم ( :)3يبين جداول األعمال وامللخصات للجسات البرملانية التي عقدت خالل العام األول
الرقم

الجلسة

تاريخها

أيام العمل خالل الدورة العادية األولى (  2016/11/7ولغاية )2017/5/2
ً
 يتولــى الرئاســة األقــدم فــي النيابــة ســندا ألحــكام الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )3مــن النظــامالداخلــي ملجلــس النــواب.
 تالوة االرادة امللكية السامية املتضمنة ما يلي-:أ -ارجاء اجتماع مجلس األمة في دورته العادية حتى تاريخ  2016/11/7ميالدية.
ب -تالوة االرادة امللكية السامية املتضمنة دعوة مجلس االمة الى االجتماع في دورته العادية
2016/11/7
ً
اعتبارا من يوم االثنين املوافق السابع من شهر تشرين الثاني سنة  2016ميالدية.
 تــاوة كتــاب معالــي رئيــس الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب واملتضمــن النتائــج النهائيــة للفائزيــنباالنتخابــات النيابيــة ملجلــس النــواب الثامــن عشــر.
 حلــف اليميــن الدســتورية مــن قبــل حض ـرات الســيدات والســادة اعضــاء مجلــس النــوابً
ســندا ألحــكام املــادة ( )80مــن الدســتور واملــادة ( )4مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب .
ً
 انتخــاب املكتــب الدائــم ســندا ألحــكام الفصليــن الثالــث والســادس مــن النظــام الداخلــيملجلــس-:
ل
أ -انتخاب النائب االو .
 2016/11/8ب -انتخاب النائب الثاني.
ج -انتخاب مساعدي الرئيس بقائمة واحدة.
ً
 انتخــاب لجــان املجلــس الدائمــة ســندا ألحــكام املــادة ( )40مــن النظــام الداخلــي ملجلــسالنــواب.
ً
 انتخــاب لجــان املجلــس الدائمــة ســندا ألحــكام املــادة ( )40مــن النظــام الداخلــي ملجلــس2016/11/13
النــواب.
ً
 انتخــاب لجــان املجلــس الدائمــة ســندا ألحــكام املــادة ( )40مــن النظــام الداخلــي ملجلــس2016/11/14
النــواب.
ً
 االســتماع الى البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني امللقي ســندا ألحكام املادة ()53من الدســتور.
2016/11/16
 قـرار لجنــة الــرد علــى خطبــة العــرش الســامي ،تاريــخ  2016/11/13املتضمــن صيغــة الــردعلــى خطبــة العــرش.

.1

األولى
(اليوم األول)

.2

األولى
(اليوم الثاني)

.3

األولى
(اليوم الثالث)

.4

األولى
(اليوم الرابع)

.5

الثانية
ل
(اليوم األو )

.6

الثانية
(اليوم الثاني)
(الثقة/اليوم
األول)

2016/11/20

.7

الثانية
(اليوم الثالث)
(الثقة/اليوم
الثاني)

2016/11/21
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التشريعي والرقابي

ً
 مناقشــة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني امللقي ســندا ألحكام املادة ( )53منالدســتور من قبل حضرات الســيدات والســادة النواب املحترمين.

 -مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني امللقي
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الرقم

التشريعي والرقابي

الجلسة

تاريخها

.8

الثانية
(اليوم الرابع)
(الثقة/اليوم
الثالث)

2016/11/22

.9

الثانية
(اليوم الخامس)
(الثقة/اليوم
الرابع)

2016/11/23

.10

الثانية
(اليوم السادس)
(الثقة/اليوم
الخامس)

2016/11/24

 -مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني امللقي

.11

الثالثة
(اليوم األول)

2016/11/30

 االســتماع إلــى خطــاب مشــروعي قانونــي املوازنــة العامــة وموازنــات الوحــدات الحكوميــةللســنة املاليــة  2017يلقيــه معالــي وزيــر املاليــة.
 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )48625تاريــخ  2016/11/26املتضمــن مشــروع قانــوناملوازنــة العامــة للســنة املاليــة .2017
 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )48627تاريــخ  2016/11/26املتضمــن مشــروع قانــونموازنــات الوحــدات الحكوميــة للســنة املاليــة .2017
 الكتب الواردة من الحكومة :أ-كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )21263تاريــخ  2016/4/30واملتضمــن مشــروع قانــون
تنظيــم التعامــل بالبورصــات األجنبيــة لســنة .2016
ب-كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )22299تاريــخ  2016/5/5واملتضمــن مشــروع قانــون
املســؤولية الطبيــة والصحيــة لســنة .2016
ج-كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )25089تاريــخ  2016/5/22واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون الســير لســنة . 2016
د-كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )25397تاريــخ  2016/5/23واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون األمــن العــام لســنة .2016

.12

الثالثة (اليوم
الثاني)

2016/12/4

 استكمـ ــال الكت ــب ال ــواردة مـ ــن الحكومة:هــ -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )28643تاريــخ  2016/6/22واملتضمــن مشــروع قانــون
املشــتقات البتروليــة لســنة .2016
و -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )31045تاريــخ  2016/7/18واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لســنة .2016
ز -كت ـ ـ ـ ـ ــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )41926تاريــخ  2016/10/20واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون بـراءات االختـراع لســنة .2016
ح -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )44039تاريــخ  2016/11/2واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون املجلــس الصحــي العالــي لســنة .2016
 طلبات االستقالة من عضوية اللجان الدائمة:أ -طلب استقالة مقدم من سعادة النائب نبيل الغيشان من عضوية لجنة التوجيه الوطني واإلعالم.
ب -طلــب اســتقالة مقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور صــداح الحباشــنة مــن عضويــة لجنــة
التربيــة والتعليــم والثقافــة.
 كتــاب عطوفــة رئيــس ديــوان املحاســبة رقــم ( )20767/25/9تاريــخ  2016/12/1املتضمــنتقريــر ديــوان املحاســبة الرابــع والســتون لعــام .2015

 -مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني امللقي

 -مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني امللقي
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.13

الرابعة (اليوم
األول)

2016/12/6

 -بند ما يستجد من أعمال.

.14

الرابعة (اليوم
الثاني)

2016/12/13

 -بند ما يستجد من أعمال.

.15

الخامسة

2016/12/11

 ق ـرار لجنــة الخدمــات العامــة والنقــل رقــم ( )2تاريــخ  2016/12/6املتضمــن القانــوناملؤقــت رقــم ( )33لســنة  2010قانــون النقــل العــام للــركاب (املعــاد مــن مجلــس األعيــان).
 ق ـرار لجنــة الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان رقــم ( )2تاريــخ  2016/12/7املتضمــنمشــروع قانــون معــدل لقانــون املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لســنة . 2016
 ق ـرار اللجنــة املشــتركة (اللجنــة القانونيــة ولجنــة االقتصــاد واالســتثمار) رقــم ( )2تاريــخ 2016/12/6املتضمــن مشــروع قانــون رقــم ( ) لســنة  2016قانــون تنظيــم التعامــل
بالبورصــات األجنبيــة .

.16

السادسة

2016/12/18

قرارات اللجان:
ق
أ -ق ـرار لجنــة الحريــات العامــة وحقــو اإلنســان رقــم ( )3تاريــخ  2016/12/13املتضمــن
مشــروع قانــون معــدل لقانــون املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لســنة( 2016املعــاد مــن
املجلــس ملزيــد مــن الدراســة) .
(وقــد وافــق املجلــس علــى مشــروع القانــون كمــا ورد مــن الحكومــة مــع إج ـراء بعــض
التعديــات عليــه)
ب-ق ـرار لجنــة الطاقــة والثــروة املعدنيــة رقــم ( )2تاريــخ  2016/12/11املتضمــن مشــروع
قانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن لســنة .2015
(أجل البحث فيه للجلسة القادمة)

.17

السابعة

2016/12/20

 -جلسة خاصة (سرية)

.18

الثامنة (اليوم
األول)

2016/12/27

 ق ـرار لجنــة الطاقــة والثــروة املعدنيــة رقــم ( )2تاريــخ 2016/12/13املتضمــن مشــروعقانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن لســنة.
 قرار لجنة الســياحة واآلثار رقم ( )2تاريخ  2016/12/14املتضمن مشــروع قانون معدللقانون السياحة لسنة .2016

.19

الثامنة (اليوم
الثاني)

2017/1/3

 قـرار لجنــة الســياحة واآلثــار رقــم ( )2تاريــخ 2016/12/14املتضمــن مشــروع قانــون معــدللقانون الســياحة لســنة .2016
 مذكــرة مقدمــة مــن عــدد مــن الســيدات والســادة النــواب بتشــكيل لجنــة تق�صــي الحقائــقبخصــوص أحــداث الكــرك.
 املذكــرة النيابيــة رقــم ( )21تاريــخ  2016/12/22واملتضمنــة طــرح الثقــة بمعالــي وزيــرً
الداخليــة ســندا ألحــكام املادتيــن ( )53و( )54مــن الدســتور.
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التاسعة

2017/1/8

 الردود على األسئلة.ً
 .1كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5157تاريــخ  ،2016/11/27جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )3واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس جمــال قمــوه.
 .2كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5433تاريــخ  2016/12/1ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الداخليــة ،وكتــاب معالــي وزيــر املاليــة رقــم ( )30887تاريــخ  ،2016/12/26جوابــا علــى
الســؤل رقــم ( )8واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس خليــل عطيــة.
 .3كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5541تاريــخ  2016/12/4ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الداخليــة ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )14واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحامــي محمــود
النعيمــات.
ً
 .4كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5623تاريــخ  ،2016/12/6جوابــا علــى الســؤال رقــم ()6
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد أحمــد الهميســات.
 .5كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5961تاريــخ  2016/12/14ومرفقــه كتــاب معالــي نائــب
ً
رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة وشــؤون املغتربيــن ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )12واملقــدم
مــن ســعادة النائــب الســيد منصــور مـراد.
 .6كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6074تاريــخ  2016/12/18ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الشــؤون البلديــة ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )24واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحاميــة وفــاء
بنــي مصطفــى.
 .7كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6174تاريــخ  2016/12/20ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )77واملقــدم مــن
ســعادة النائــب الدكتــور أحمــد الرقــب.
ً
 .8كتــاب معالــي وزيــر امليــاه والــري رقــم ( )698تاريــخ  ،2016/12/27جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )85واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور خالــد البــكار.
ً
 .9كتــاب معالــي وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان رقــم ( )56548تاريــخ  ،2016/12/29جوابــا
علــى الســؤال رقــم ( )80واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور خيــر أبــو صعيليــك.
 .10كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6544تاريــخ  2016/12/29ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الداخليــة ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )79واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس جمــال قمــوه.
ً
 .11كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6542تاريــخ  ،2016/12/29جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )76واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد أحمــد الهميســات.
 .12كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5960تاريــخ  2016/12/14ومرفقــه كتــاب معالــي
ً
وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )11واملقــدم مــن ســعادة النائــب
املهنــدس خليــل عطيــة.
 .13كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6441تاريــخ  2016/12/28ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الســياحة واآلثــار ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )72واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحاميــة وفــاء
بنــي مصطفــى.
 .14كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6401تاريــخ  2016/12/26ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الصناعــة والتجــارة والتمويــن ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )15واملقــدم مــن ســعادة النائــب
املهنــدس خليــل عطيــة.
 .15كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6397تاريــخ 2016/12/26ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الصناعــة والتجــارة والتمويــن ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )74واملقــدم مــن ســعادة النائــب
املحاميــة وفــاء بنــي مصطفــى.
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العاشرة (اليوم
األول)

2017/1/11

 قرارات اللجان: .1قـرار اللجنــة املاليــة رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/8واملتضمــن مشــروع قانــون املوازنــة العامــة
للســنة املاليــة.2017
 .2مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية .2017
 .3خطاب مشروعي قانوني املوازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية .2017
 قـرار لجنــة التوجيــه الوطنــي واإلعــام رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/8املتضمــن مشــروع قانــونالوثائــق الوطنيــة لســنة .2014

.22

العاشرة (اليوم
الثاني) (املوازنة
اليوم األول)

2017/1/15

 اســتكمال مناقشــة مشــروعي القانونيــن وخطــاب املوازنــة مــن قبــل أصحــاب املعالــيوالســعادة الســيدات والســادة النــواب املحترميــن.

.23

العاشرة (اليوم
الثالث) (املوازنة
اليوم الثاني)

2017/1/16

 اســتكمال مناقشــة مشــروعي القانونيــن وخطــاب املوازنــة مــن قبــل أصحــاب املعالــيوالســعادة الســيدات والســادة النــواب املحترميــن.

.24

العاشرة(اليوم
الرابع) (املوازنة
اليوم الثالث)

2017/1/17

.25

العاشرة(اليوم
الخامس)
(املوازنة اليوم
الرابع)

2017/1/18

.26

العاشرة(اليوم
السادس)
(املوازنة اليوم
الخامس)

2017/1/19

 اســتكمال مناقشــة مشــروعي القانونيــن وخطــاب املوازنــة مــن قبــل أصحــاب املعالــيوالســعادة الســيدات والســادة النــواب املحترميــن.
ً
ً
ً
 التصويــت علــى القانونيــن فصــا فصــا ســندا ألحــكام الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )112مــنً
الدســتور وعمــا بأحــكام الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )89مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.

.27

الحادية عشرة
(اليوم األول)

2017/1/25

 مذكــرة النيابيــة رقــم ( )43تاريــخ  2017/1/22واملتضمنــة تشــكيل لجنــة نيابيــة ملتابعــةتنفيــذ الحكومــة للبدائــل والخيــارات التــي أجمــع عليهــا الســادة النــواب خــال مناقشــة
مشــروعي قانــون املوازنــة العامــة للســنة املاليــة  2017وقانــون موازنــات الوحــدات الحكوميــة
للســنة املاليــة . 2017
 كتــاب دولــة رئيــس مجلــس األعيــان رقــم ( )2255تاريــخ  2016/12/26املتضمــن مشــروعقانــون معــدل لقانــون األمــن العــام لســنة (.2016املعــاد مــن مجلــس األعيــان).
 قـرار لجنــة التوجيــه الوطنــي واإلعــام رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/8املتضمــن مش ـ ــروع قانــونالوثائــق الوطنيــة لســنة .2014

.28

الحادية عشرة
(اليوم الثاني)

2017/1/29

 اســتكمال مناقشــة ق ـرار لجنــة التوجيــه الوطنــي واإلعــام رقــم ( )2تاريــخ 2017/1/8املتضمــن مش ـ ــروع قانــون الوثائــق الوطنيــة لســنة .2014
 ق ـرار اللجنــة القانونيــة رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/25املتضمــن مشــروع قانــون حمايــةاملســتهلك لســنة .2013

.29

الحادية عشرة
(اليوم الثالث)

2017/1/31

 ق ـرار اللجنــة القانونيــة رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/25املتضمــن مشــروع قانــون حمايــةاملســتهلك لســنة .2013
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الثانية عشرة

2017/2/5

 طلــب مناقشــة رقــم ( )1تاريــخ  ،2017/2/2حــول عقــود ش ـراء أســهم امللكيــة األردنيــة،ً
ســندا ألحــكام املــواد ( )141 138-مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
 ال ــردود عل ــى األسئلـ ــة:ً
 .1كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )131تاريــخ  ،2017 /1/5جوابــا علــى الســؤال رقــم ()91
واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحامــي إبراهيــم أبــو العــز.
 .2كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )6175تاريخ  2016/12/20ومرفقه كتاب معالي وزير العمل.
 .3وكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )121تاريــخ  2017/1/5ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الصناعــة والتجــارة والتمويــن.
 .4وكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )705تاريــخ  ،2017/1/25ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
املاليــة .جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )26واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــورة صفــاء املومنــي.
ً
 .5كتــاب معالــي وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة رقــم ( )350تاريــخ  ،2017/1/8جوابــا علــى
الســؤال رقــم ( )99واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور عــواد الزوايــدة.
 .6كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )200تاريــخ  2017/1/9ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الطاقــة والثــروة املعدنيــة ،وكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )432تاريــخ 2017/1/16
ً
ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن جوابــا علــى الســؤال رقــم ()121
واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحامــي صالــح العرموطــي.
 .7كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )232تاريــخ  2017/1/9ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )129واملقــدم مــن
ســعادة النائــب الســيد إبراهيــم أبــو الســيد.
 .8كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )317تاريــخ  2017/1/11ومرفقــه كتــاب معالــي نائــب رئيــس
الــوزراء لشــؤون الخدمــات ووزيــر التربيــة والتعليــم وكتــاب معالــي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
ً
العلمــي ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )105واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد معتــز أبــو رمــان.
 .9كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )471تاريــخ  2017/1/17ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )138واملقــدم مــن ســعادة النائــب
الدكتــور مصلــح الطراونــة.
 .10كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )530تاريــخ  2017/1/19ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
النقل ،جوابا على السؤال رقم ( )151واملقدم من سعادة النائب السيد خالد أبو حسان.
 .11كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )664تاريــخ  2017/1/24ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )154واملقــدم مــن
ســعادة النائــب الدكتــور صــداح الحباشــنة.
 .12كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )683تاريــخ  2017/1/25ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
التخطيــط والتعــاون الدولــي ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )162واملقــدم مــن ســعادة النائــب
الســيدة منتهــى البعــول.
ً
 .13كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )702تاريــخ  ،2017/1/25جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )180واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد فــواز الزعبــي.
وز
 .14كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )681تاريــخ  2017/1/25ومرفقــه كتــاب معالــي يــر
ً
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ووزيــر تطويــر القطــاع العــام ،جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )166واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد مــرزوق الدعجــة.
 .15كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )812تاريــخ  ،2017/1/26ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الصناعــة والتجــارة والتمويــن جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )163واملقــدم مــن ســعادة النائــب
الدكتــورة ديمــة طهبــوب.
 .16كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )768تاريــخ  ،2017/1/26ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
البيئــة جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )193واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد إبراهيــم القرعــان.
ً
 .17كتــاب معالــي وزيــر امليــاه والــري رقــم ( )37تاريــخ  ،2017/1/30جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )200واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحامــي يحيــى الســعود.
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الثالثة عشرة
(اليوم األول)

2017/2/7

 قـرار لجنــة الصحــة والبيئــة رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/29املتضمــن مشــروع قانــون معــدللقانــون املجلــس الصحــي العالــي لســنة .2016

.32

الثالثة عشرة
(اليوم الثاني)

2017/2/12

.33

الرابعة عشرة

2017/2/14

.34

الخامسة
عشرة/
الصباحية

2017/2/19

.35

السادسة
عشرة /املسائية

2017/2/19
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 قـرار لجنــة االقتصــاد واالســتثمار رقــم ( )2تاريــخ  2017/1/31املتضمــن القانــون املؤقــترقم ( )76لســنة  2002قانون األوراق املالية ومشــروع قانون معدل لقانون األوراق املالية
لســنة .2015
 -بحــث موضــوع االســعار مــن قبــل حض ـرات الســيدات والســادة النــواب بنـ ًـاء علــى ق ـرار

مجلــس النــواب فــي جلســته الثالثــة عشــرة (اليــوم الثانــي) واملنعقــدة بتاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ .2017/2/12
 -بحــث موضــوع االســعار مــن قبــل حض ـرات الســيدات والســادة النــواب بنـ ًـاء علــى مجلــس

النــواب فــي جلســته الثالثــة عشــرة (اليــوم الثانــي) واملنعقــدة بتاريـ ـ ــخ .2017/2/12
 كتــاب مجلــس األعيــان رقــم ( )230تاريــخ  2017/2/1املتضمــن مشــروع قانــون هيئــةُ
تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن لســنة  2015املعــاد مــن مجلــس األعيــان.
 ق ـرار اللجنــة القانونيــة رقــم ( )3تاريــخ  2017/2/14ميالديــة ،املتضمــن مشــروع قانــونً
حمايــة املســتهلك لســنة  2013املعــاد للمجلــس للمزيــد مــن الدراســة اعتبــارا مــن املــادة (.)6
 مناقشــة عامــة مــن ِقبــل حضـرات الســيدات والســادة النــواب حــول امللكيــة األردنيــة وعقــودشـراء األســهم التــي جــرت فــي عهــد الحكومــة الســابقة بنــاء علــى طلــب املناقشــة رقــم ( )1تاريــخ
ُ
ً
 ،2017/2/2واملقــدم مــن ( )22نائــب ،عمــا بأحــكام املــواد ( )139إلــى( )141مــن النظــام
الداخلــي ملجلــس النــواب.
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السابعة عشرة

2017/2/21

 ال ــردود عل ــى األسئلـ ــة:ً
 .1كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1373تاريــخ  ،2017/2/8جوابــا علــى الســؤال رقــم ()10
واملقــدم مــن معالــي النائــب املحامــي عبــد الكريــم الدغمــي.
 .2كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )129تاريــخ  2017/1/5ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الطاقــة
ً
والثروة املعدنية ،جوابا على السؤال رقم ( )84واملقدم من سعادة النائب الدكتور خالد البكار.
 .3كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )683تاريــخ  2017 /1/25ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر التخطيــط
ً
والتعاون الدولي ،جوابا على السؤال رقم ( )162واملقدم من سعادة النائب السيدة منتهى البعول.
 .4كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )767تاريــخ  2017/1/26ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر البيئــة،
ً
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )211واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس جمــال قمــوه.
 .5كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )809تاريــخ  2017/1/26ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الخارجيــة
ً
وشؤون املغتربين  ،جوابا على السؤال رقم ( )133واملقدم من سعادة النائب السيد محمود الطيطي.
 .6كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )861تاريخ  2017/1/30ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي
ً
والبحث العلمي  ،جوابا على السؤال رقم ( )147واملقدم من سعادة النائب السيد حازم املجالي.
 .7كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )859تاريــخ  2017/1/30ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الخارجيــة
ً
وشــؤون املغتربين ،جوابا على الســؤال رقم ( )146واملقدم من ســعادة النائب علي الحجاحجه.
 .8كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )927تاريــخ  2017/1/31ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر البيئــة،
ً
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )229واملقــدم مــن ســعادة النائــب املحامــي فيصــل األعــور.
 .9كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )936تاريــخ  2017/1/31ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الزراعــة،
ً
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )235واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس مو�ســى هنطــش.
 .10كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )1066تاريخ  2017/2/2ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة،
ً
جوابا على السؤال رقم ( )152واملقدم من سعادة النائب السيد معتز أبو رمان.
 .11كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1060تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الداخلية ،جوابا على السؤال رقم ( )239واملقدم من سعادة النائب السيد سعود أبو محفوظ.
 .12كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1144تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ووزيــر تطويــر القطــاع العــام ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ()214
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد ق�صــي الدمي�ســي.
 .13كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1054تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الداخليــة ،جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )149واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد نبيــل الغيشــان.
 .14كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1057تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر املاليــة،
ً
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )187واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد عمــر قراقيــش.
 .15كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1051تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الطاقــة
ً
والثروة املعدنية ،جوابا على الســؤال رقم ( )174واملقدم من ســعادة النائب الدكتور مصطفى ياغي.
 16كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )1237تاريخ  2017/2/6ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤونً
البلدية ،جوابا على السؤال رقم ( )212واملقدم من سعادة النائب الدكتور نبيل الشيشاني.
17كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1234تاريــخ  2017/2/6ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر الطاقــةً
والثروة املعدنية ،جوابا على السؤال رقم ( )194واملقدم من سعادة النائب الدكتورة ديمة طهبوب.
ً
 18كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1347تاريــخ  ، 2017/2/8جوابــا علــى الســؤال رقــم ()171واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد رمضــان الحنيطــي.
ً
19كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )5554تاريــخ  ، 2017/2/12جوابــا علــى الســؤال رقــم ()109واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد أحمــد الهميســات.
ً
 20كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1550تاريــخ  ، 2017/2/15جوابــا علــى الســؤال رقــم ()181واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور حابــس الشــبيب.
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الثامنة عشرة
(اليوم األول)

2017/2/26

 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )6858تاريــخ  2017/2/19املتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون البنــاء الوطنــي االردنــي لســنة .2017
 قـرار لجنــة الصحــة والبيئــة رقــم ( )3تاريــخ  2017/1/31املتضمــن مشــروع قانــون حمايــةالبيئــة لســنة .2015

.38

الثامنة عشرة
(اليوم الثاني)

2017/2/28

 قـرار لجنــة الصحــة والبيئــة رقــم ( )3تاريــخ  2017/1/31املتضمــن مشــروع قانــون حمايــةالبيئــة لســنة .2015

.39

التاسعة عشرة

2017/3/5

 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )8750تاريــخ  2017/2/28املتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون مؤسســة ولــي العهــد لســنة .2017
 ق ـرار لجنــة االقتصــاد واالســتثمار رقــم ( )3تاريــخ  2017/2/20املتضمــن القانــون املؤقــترقــم ( )76لســنة  2002قانــون األوراق املاليــة (املعــاد مــن املجلــس ملزيــد مــن الدراســة)
ومشــروع قانــون معــدل لقانــون األوراق املاليــة لســنة . 2015

.40

العشرون

2017/3/7

 قـرار لجنــة الطاقــة والثــروة املعدنيــة رقــم ( )3تاريــخ  2017/2/26املتضمــن مشــروع قانــوناملصــادر الطبيعيــة لســنة . 2015

.41

الحادية
والعشرين

2017/3/12

 ق ـ ـ ـرارات اللجان : .1قرارات اللجنة املشتركة (القانونية واالقتصاد واالستثمار):
 .2قـرار رقــم ( )3تاريــخ  2017/3/6املتضمــن القانــون املؤقــت رقــم ( )71لســنة  2001قانــون
معــدل لقانــون بـراءات االختـراع.
 .3قـرار رقــم ( )4تاريــخ  2017/3/6املتضمــن مش ــروع قانــون مع ــدل لقانــون بـراءات االختـراع
لســنة .2016
 .4ق ـرار لجنــة الخدمــات العامــة والنقــل رقــم ( )3تاريــخ  2017/2/26املتضمــن مشــروع
قانــون مع ــدل لقانــون الطي ـران املدنــي لســنة .2015

52

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

الرقم

الجلسة

تاريخها

.42

الثانية
والعشرين
(اليوم األول)

2017/3/14

التشريعي والرقابي
 طلبات املناقشة:ً
أ -طلــب مناقشــة رقــم ( )2تاريــخ  2017/2/2حــول شــركة الكهربــاء األردنيــة ،ســندا ألحــكام
املــواد ( )141-138مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
ً
ب -طلــب مناقشــة رقــم ( )3تاريــخ  2017/3/12حــول اتفاقيــة الغــاز ،ســندا ألحــكام املــواد
( )141-138مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
 ال ــردود عل ــى األسئلـ ــة: .1كتـ ًـاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )37تاريــخ  2017/1/4ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر النقــل
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )78واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور أحمــد الرقــب.
 .2كتـ ًـاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )318تاريــخ  2017/1/11ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر العمــل
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )28واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس خليــل عطيــة.
 .3كتــاب دولـ ًـة رئيــس الــوزراء رقــم ( )936تاريــخ  2017/1/31ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الزراعــة جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )235واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس مو�ســى هنطــش.
 .4كتــاب دولــة ً رئيــس الــوزراء رقــم ( )1078تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الداخلية جوابا على الســؤال رقم ( )169واملقدم من ســعادة النائب الســيد مو�ســى الزواهرة.
ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
 .5كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1142تاريــخ ً 2017/2/2
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزير تطوير القطاع العام جوابا على السؤال رقم ()168
واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس ريــاض الع ـزام.
ً
 .6كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1346تاريــخ  2017/2/8جوابــا علــى الســؤال رقــم ()248
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــورة ديمــة طهبــوب.
ً
 .7كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1373تاريــخ  2017/2/8جوابــا علــى الســؤال رقــم ()10
واملقــدم مــن معالــي النائــب املحامــي عبــد الكريــم الدغمــي.
 .8كتــاب دولـ ًـة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1397تاريــخ  2017/2/9ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الصحة جوابا على السؤال رقم ( )308واملقدم من سعادة النائب املحامي شعيب شديفات.
كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )1398تاريخ  2017/2/9ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة
ً .9
جوابا على السؤال رقم ( )284واملقدم من سعادة النائب السيد منصور مراد.
 .10كتــاب ًدولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1564تاريــخ  2017/2/15ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
العمــل جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )360واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنــدس خالــد رمضــان.
ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
 .11كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1553تاريــخ ً 2017/2/15
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزير تطوير القطاع العام جوابا على السؤال رقم ()361
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد عزيــز العبيــدي.
ً
 .12كتــاب معالــي وزيــر امليــاه والــري رقــم ( )103تاريــخ  2017/2/16جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )288واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد خالــد أبــو حســان.
دولة رئيس الوزراء رقم ( )1607تاريخ  2017/2/16ومرفقه كتاب معالي وزير التربية
 .13كتاب ً
السيدة هدى العتوم.
النائب
سعادة
من
واملقدم
()297
رقم
السؤال
على
جوابا
والتعليم
ً
 .14كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1601تاريــخ  2017/2/16جوابــا علــى الســؤال رقــم ()32
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد محمــد الرياطــي.
 .15كتــاب دو ًلــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1606تاريــخ  2017/2/16ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الشــباب جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )335واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد محمــد الظهـراوي.
ً .16كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )1937تاريخ  2017/2/26ومرفقه كتاب معالي وزير الداخلية
جوابا على السؤال رقم ( )366واملقدم من سعادة النائب املحامي عبد ًاملنعم العودات.
 .17كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1984تاريــخ  2017/2/28جوابــا علــى الســؤل رقــم ()379
واملقــدم مــن معالــي النائــب الدكتــور محمــد نــوح القضاه.
ً
 .18كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )2002تاريخ  2017/2/28جوابا على السؤال رقم ()395
واملقدم من سعادة النائب الدكتور بركات العبادي.
 .19كتاب ًدولة رئيس الوزراء رقم ( )1989تاريخ  2017/2/28ومرفقه كتاب معالي وزير السياحة
واآلثار جوابا على السؤال رقم ( )375واملقدم من سعادة النائب املهندس هيثم الزيادين.
ـس الــوزراء رقــم ( )1982تاريــخ  2017/2/28ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
 .20كتــاب دولــة رئيـ ً
الســياحة واآلثــار جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )314واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور مصلــح
الطراونــة.
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.43

الثانية
والعشرين
(اليوم الثاني)

2017/3/19

 الردود على األسئلة-:ً
 .1كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1373تاريــخ  2017/2/8جوابــا علــى الســؤال رقــم ()10
واملقــدم مــن معالــي النائــب املحامــي عبــد الكريــم الدغمــي.
 .2كتــاب دو ًلــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1564تاريــخ  2017/2/15ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
العمــل جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )360واملقــدم مــن ســعادة النائــب املهنـ ًـدس خالــد رمضــان.
 .3كتــاب معالــي وزيــر امليــاه والــري رقــم ( )103تاريــخ  2017/2/16جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )288واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد خالــد أبــو حســانً .
 .4كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1601تاريــخ  2017/2/16جوابــا علــى الســؤال رقــم ()32
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد محمــد الرياطــي.
 .5كتــاب دولـ ًـة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1606تاريــخ  2017/2/16ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الشــباب جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )335واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد محمــد الظهـراوي.
 .6كتــاب دولـ ًـة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1397تاريــخ  2017/2/9ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
الصحة جوابا على السؤال رقم ( )308واملقدم من سعادة النائب ًاملحامي شعيب شديفات.
 .7كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1984تاريــخ  2017/2/28جوابــا علــى الســؤل رقــم ()379
واملقــدم مــن معالــي النائــب الدكتــور محمــد نــوح القضــاه.
ً
 .8كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )2002تاريــخ  2017/2/28جوابــا علــى الســؤال رقــم ()395
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور بــركات العبــادي.
دولة رئيس الوزراء رقم ( )1989تاريخ  2017/2/28ومرفقه كتاب معالي وزير السياحة
 .9كتاب ً
واآلثار جوابا على السؤال رقم ( )375واملقدم من سعادة النائب املهندس هيثم الزيادين.
 .10كتاب ًدولة رئيس الوزراء رقم ( )1982تاريخ  2017/2/28ومرفقه كتاب معالي وزير السياحة
واآلثار جوابا على السؤال رقم ( )314واملقدم من سعادة النائب الدكتور مصلح الطراونة.
 -بند ما يستجد من أعمال.

.44

الثالثة
والعشرين

2017/3/21

 كتــاب دولــة رئيــس مجلــس األعيــان رقــم ( )466تاريــخ  2017/3/12واملتضمــن مشــروعقانــون معــدل لقانــون الســياحة لســنة  ( 2016املعــاد مــن مجلــس األعيــان).
 اســتكمال مناقشــة ق ـرار لجنــة الخدمــات العامــة والنقــل رقــم ( )3تاريــخ 2017/2/26املتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون الطي ـران املدنــي لســنة .2015

.45

الرابعة
والعشرين
(اليوم األول)

2017/4/2

 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )12552تاريــخ  2017/3/30واملتضمــن مشــروع قانــونامللكيــة العقاريــة لســنة .2017

.46

الرابعة
والعشرين
(اليوم الثاني)

2017/4/9

 اســتكمال مناقشــة قـ ـرار لجنــة الخدمــات العامــة والنقــل رقــم ( )3تاريــخ 2017/2/26املتضمــن مشــروع قان ــون معــدل لقان ــون الطي ـران املدنــي لســنة .2015
 الكتب الواردة من الحكومة: كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )15136تاريــخ  2017/4/2املتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون البلديــات لســنة ( 2017مــع اعطائــه صفــة االســتعجال).
 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )15219تاريــخ  2017/4/3املتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون الجمــارك لســنة .2017

.47

الرابعة
والعشرين
(اليوم الثالث)

2017/4/11

.48

الرابعة
والعشرين
(اليوم الرابع)

2017/4/16
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 اســتكمال مناقشــة ق ـرار لجنــة الخدمــات العامــة والنقــل رقــم ( )3تاريــخ 2017/2/26املتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون الطي ـران املدنــي لســنة .2015
 ق ـرار اللجنــة املشــتركة (اللجنــة القانونيــة ولجنــة امل ـرأة وشــؤون األســرة) رقــم ( )2تاريــخ 2017/3/22واملتضمــن مشــروع قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لســنة .2016
 ق ـرار اللجنــة املشــتركة (اللجنــة القانونيــة ولجنــة امل ـرأة وشــؤون األســرة) رقــم ( )2تاريــخ 2017/3/22واملتضمــن مشــروع قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لســنة .2016
 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )16747تاريــخ  2017/ 4 / 12املتضمــن مشــروع قانــونالرقابــة والتفتيــش علــى االنشــطة االقتصاديــة لســنة .2017
 ق ـرار اللجنــة املشــتركة ( اللجنــة املاليــة ولجنــة االقتصـ ــاد واالســتثمار ) رقــم ( )2تاريــخ 2017/4/11واملتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون البنــوك لســنة .2015
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الخامسة
والعشرين

2017/4/4

 الردود على األسئلة: .1كتــاب معالــي وزيــر الشــؤون السياســية والبرملانيــة ووزيــر دولــة رقــم ( )176تاريــخ 2017/1/8
ً
جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )124واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد محمــود الطيطــي.
 .2كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )915تاريــخ  2017/1/31ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
النقــل جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )199واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد إبراهيــم القرعــان.
 .3كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1050تاريــخ  2017/2/2ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الداخلية جوابا على الســؤال رقم ( )102واملقدم من ســعادة النائب الســيد معتز أبو رمان.
 .4كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1199تاريــخ  2017/2/5ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
البيئة جوابا على السؤال رقم ( )275واملقدم من سعادة النائب املحامي صالح العرموطي.
ً
 .5كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )1758تاريــخ  2017/2/21جوابــا علــى الســؤال رقــم
( )281واملقــدم مــن ســعادة النائــب الدكتــور خيــر أبــو صعيليــك.
 .6كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )2040تاريــخ  2017/2/3/1ومرفقــه كتــاب معالــي وزيــر
ً
الصناعــة والتجــارة والتمويــن جوابــا علــى الســؤال رقــم ( )367واملقــدم مــن ســعادة النائــب
الدكتــور علــي الحجاحجــة.
ً
 .7كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )2041تاريــخ  2017/3/1جوابــا علــى الســؤال رقــم ()167
واملقــدم مــن ســعادة النائــب الســيد مــرزوق الدعجــة.
 -بند ما يستجد من أعمال.

.50

السادسة
والعشرين

2017/4/18

 قرارات اللجـنة املالية:أ -قرار رقم ( )3تاريخ  2017/4/3واملتضمن :
 .1تقرير ديوان املحاسبة السنوي الثامن والخمسين لعام .2009
 .2تقرير ديوان املحاسبة السنوي التاسع والخمسين لعام .2010
 .3تقرير ديوان املحاسبة السنوي الستون لعام .2011
 .4تقرير ديوان املحاسبة الحادي والستون لعام . 2012
ب -قرار رقم ( )4تاريخ  2017/4/3واملتضمن :
 .1تقرير ديوان املحاسبة السنوي الثاني والستون لعام .2013
 .2قرير ديوان املحاسبة السنوي الثالث و الستون لعام .2014
 .3تقرير ديوان املحاسبة الرابع والستون لعام .2015
 قرر املجلس ما يلي :ً
أوال :إحالة االستيضاحات التالية إلى عطوفة رئيس النيابة العامة:
 .1االســتيضاح رقــم ( ، )2012/243والخــاص بعــدم مطابقــة اإلرســالية الخاصــة بمؤسســة
غــازي القدومــي بكميــة ( )11طــن للمواصفــات القياســية االردنيــة رقــم ()2006/523
واملتعلقــة بارتفــاع نســبة الكســر الــى ( )2.5%عــن النســبة املحــددة باملواصفــة.
 .2االســتيضاح رقــم ( ، )2011/162والخــاص بالســماح باســتيراد ( )550رأس مــن االبــل
الحــي للذبــح  ،رغــم وجــود تعليمــات تمنــع اســتيراد االبــل مــن دولــة قطــر التــي تــم االســتيراد منهــا
لتســجيل أمـراض مختلفــة ضمــن قطعــان االبــل.
 .3االســتيضاح رقــم ( ، )2011/203منــح رخصــة اســتيراد ( )60الــف رأس عجــول واغنــام
حيــه مــن دولــة جيبوتــي ذات منشــأ اثيوبــي علــى الرغــم مــن وجــود ام ـراض حجريــة.
ً
ثانيــا :إحالــة كافــة االســتيضاحات الــواردة فــي تقاريــر ديــوان املحاســبة لألعــوام (،2009
 )2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010إلــى هيئــة النزاهــة و مكافحــة الفســاد.
ً
ثالثــا :الطلــب مــن الحكومــة اتخــاذ كافــة اإلجـراءات القانونيــة املتاحــة وبحســب قانون تحصيل
األموال العامة من اجل تحصيل أو اســترداد كافة األموال املســتحقة لصالح الخزينة العامة
وإعــام املجلــس عــن كافــة اإلجـراءات املتبعــة مــن اجــل انجــاز هــذا األمــر علــى ان تقوم الحكومة
ُ
ُ
أشهر(ربع سنوي) عن كافة املبالغ املتحصلة.
بتزويد املجلس بتقرير كل ثالثة

55

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

الرقم

الجلسة

تاريخها

التشريعي والرقابي

.51

السابعة
والعشرين
(اليوم األول)

2017/4/23

 الكتب الواردة من الحكومة:أ-كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18416تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قانــون
إدارة قضايــا الدولــة لســنة .2017
ب-كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18418تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة لســنة .2017
ج -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18420تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون محكمــة الجنايــات الكبــرى لســنة . 2017
د -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18422تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون نقابــة املحاميــن النظامييــن لســنة . 2017
ه -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18424تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة لســنة . 2017
و -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18426تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
محاكــم الصلــح لســنة . 2017
ز -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18428تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون التنفيــذ لســنة . 2017
ح -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18431تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة لســنة . 2017
ط -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18433تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون اســتقالل القضــاء لســنة . 2017
ي -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18435تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون البينــات لســنة . 2017
ك -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )18437تاريــخ  2017/4/19املتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون الوســاطة لتســوية النزاعــات املدنيــة لســنة .2017
 ق ـرار اللجنــة املشــتركة ( القانونيــة و لجنــة العمــل والتنميــة االجتماعيــة) رقــم (  )2تاريــخ 2017/4/2واملتضمــن مشــروع قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة .2016

.52

السابعة
والعشرين
(اليوم الثاني)

2017/4/25

 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )19075تاريــخ  2017/4/23املتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون العقوبــات لســنة .2017
 ق ـرار اللجنــة املشــتركة ( القانونيــة ولجنــة الطاقــة والثــروة املعدنيــة) رقــم ( )2تاريــخ 2017/4/16واملتضمــن مشــروع قانــون التصديــق علــى رخصــة شــركة الكهربــاء األردنيــة
املســاهمة العامــة املحــدودة للتوزيــع والتزويــد بالتجزئــة للطاقــة الكهربائيــة واتفاقيــة
التســوية واملصالحــة بيــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية وشــركة الكهربــاء األردنيــة
املســاهمة العامــة املحــدودة لســنة 2014
 ق ـرار اللجنــة القانونيــة رقــم ( )3تاريــخ  2017/4/23واملتضمــن مشــروع قانــون وضــعاألمــوال املنقولــة تأمينــا للديــن لســنة .2014

.53

الثامنة
والعشرين

2017/5/2

 ق ـرار لجنــة االقتصــاد واالســتثمار رقــم( )4تاريــخ  2017/4/23واملتضمــن مشــروع قانــونالرقابــة والتفتيــش علــى األنشــطة االقتصاديــة.
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أيام العمل خالل الدورة االستثنائية األولى (  2017/7/4ولغاية )2017/8/8

.1

األولى (اليوم
األول)

2017/7/4

 تــاوة اإلرادة ًامللكيــة الســامية املتضمنــة دعــوة مجلــس األمــة إلــى االجتمــاع فــي دورةاســتثنائية اعتبــارا مــن يــوم الثالثــاء الواقــع فــي الرابــع مــن شــهر تمــوز ســنة  2017ميالديــة .
 كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )22542تاريــخ  2017/5/10املتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون رســوم تســجيل االرا�ضــي لســنة .2017
 قرارات اللجنة القانونيةأ -ق ـرار رقــم ( )1تاريــخ  2017/ 6 /20املتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون محكمــة
الجنايــات الكبــرى لســنة .2017
ب -ق ـرار رقــم ( )2تاريــخ  2017/ 6 /20املتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون الوســاطة
لتســوية النزاعــات املدنيــة لســنة .2017
ج -قرار رقم ( )3تاريخ  2017/ 6 /20املتضمن مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة .2017
د -قرار رقم ( )4تاريخ  2017/ 6 /20املتضمن مشروع قانون محاكم الصلح لسنة .2017

.2

األولى
(اليوم الثاني)

2017/7/9

 قـرار رقــم ( )5تاريــخ  2017/ 6 /20املتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون التنفيــذ لســنة.2017

.3

األولى
(اليوم الثالث)

2017/7/11

 ق ـرار رقــم ( )7تاريــخ  2017/7/6واملتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون أصــولاملحاكمــات املدنيــة لســنة . 2017
 قرار رقم ( )5تاريخ  ،2017/6/20املتضمن مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة .2017 قـرار رقــم ( )6تاريــخ  ،2017/7/4املتضمــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون تشــكيل املحاكــمالنظامية لســنة .2017

.4

الثانية
(اليوم األول)

2017/7/16

 الكتب الواردة من الحكومة :أ -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم ( )29639تاريــخ  2017/6/21واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون الشــركات لســنة .2017
ب -كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم (  )30784تاريــخ  2017/7 /6واملتضمــن مشــروع قانــون
معــدل لقانــون التحكيــم لســنة .2017
 قرار اللجنة القانونية رقم ( )8تاريخ  2017/7/10واملتضمن مشــروع قانون إدارة قضاياالدولة لســنة .2017

.5

الثانية (اليوم
الثاني)

2017/7/18

 ق ـرار اللجنــة القانونيــة رقــم( )9تاريــخ  ،2017/7/15املتضمــن مشــروع قانــون معــدللقانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة لســنة .2017

.6

الثالثة

2017/7/23

 ق ـ ـرار اللجنـ ــة القانوني ـ ــة رقــم ( )10تاريــخ  2017/7/16واملتضمــن مشــروع قانــون معــدللقانــون اســتقالل القضــاء لســنة 2017

.7

الرابعة
(اليوم األول)

2017/7/25

 ق ـرار اللجن ــة القانوني ـ ــة رقــم ( )11تاريــخ  2017/7/22واملتضمــن مشــروع قانــون معــدللقانــون العقوبــات لســنة .2017

.8

الرابعة
(اليوم الثاني)

2017/7/30

 استكمال قرار اللجن ــة القانوني ـ ــة رقم ( )11تاريخ  2017/7/22واملتضمن مشروع قانونمعــدل لقانــون العقوبــات لســنة .2017

.9

الرابعة
(اليوم الثالث)

2017/8/1

 استكمال قرار اللجن ــة القانوني ـ ــة رقم ( )11تاريخ  2017/7/22واملتضمن مشروع قانونمعــدل لقانــون العقوبــات لســنة .2017

.10

الخامسة

2017/8/6

 قـرار لجنــة االقتصــاد واالســتثمار رقــم ( )1تاريــخ  2017/7/23واملتضمــن مشــروع قانــونمعــدل لقانــون الشــركات لســنة .2017

.11

السادسة

2017/8/8

 قـرار لجن ــة االقتصــاد واالســتثمار رقــم ( )2تاريــخ  2017/7/12واملتضمــن مشــروع قانــونالرقابــة والتفتيــش علــى األنشــطة االقتصاديــة لســنة .2017
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الباب الثالث
إلتزام النواب بحضور الجلسات
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تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

 3.1التزام البرملانيين والبرملانيات  بحضور الجلسات خالل العام األول
عمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة مــدى الت ـزام النــواب
بحضــور جلســات مجلــس النــواب وأيامــه الرقابيــة
والتشــريعية ،وذلــك فــي اطــار مراقبــة أداء مجلــس النــواب
واطــاع الجمهــور علــى الت ـزام ممثليهــم تحــت قبــة البرملــان.
وبحســب التحليــل الــذي أجـراه راصــد علــى مــدى حضــور
والت ـزام النــواب للجلســات التــي بلــغ عــدد أي ــام عملهــا 64
ً
يومــا ،تبيــن أن عــدد غيابــات أعضــاء مجلــس النــواب
وصــل إلــى  995غي ــاب مــن أص ــل  8320يــوم عمــل لجميــع
النــواب أي أن النــواب غابــوا عــن  12%مــن مجمــل تلــك
األيــام ،كمــا وصــل معــدل غيــاب النــواب عــن الجلســة
ً
الواحــدة إلــى  16نائبــا ،ومــن الجديــر ذك ـ ــره أن غيــاب
النواب الوارد في هذا الب ـ ــاب كان يحتسب عند بداية كل
جلس ـ ــة برملاني ـ ــة ،ويبيــن الشــكل التالــي عــدد أيــام الغيــاب
ومعــدل الغيــاب خــال العــام األول.
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 3.2الغياب حسب الكتل البرملانية
احتوى املجلس النيابي الثامن عشــر خالل عامه األول على  6كتل نيابية شــكلوا ما نســبته  88%من مجموع أعضاء
ً
مجلــس النــواب ،فيمــا بقــي  15نائبــا دون االنضمــام ألي كتلــة نيابيــة ،وبحســب تحليــل الغيــاب علــى الكتــل البرملانيــة،
ً
فيتبين أن أكثر الكتل تغيبا عن جلســات عمل مجلس النواب ،هي كتلة العدالة والتي وصلت نســبة غياب أعضائها
إلــى  21%مــن مجمــوع غيــاب أعضــاء املجلــس ،تلتهــا كتلــة الوفــاق الوطنــي والتــي وصلــت نســبة غيــاب أعضائهــا إلــى 19%
مــن مجمــوع غيــاب البرملانييــن والبرملانيــات فــي املجلــس ،ويبيــن الشــكل التالــي مجمــوع غيــاب أعضــاء الكتــل ونســبة غيــاب
كل كتلــة مــن مجمــوع الغيــاب فــي العــام األول.
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 3.3الغياب حسب الفئات العمرية للبرملانيين والبرملانيات
أمــا علــى صعيــد الفئــات العمرية،فعمــل راصــد علــى احتســاب معــدل غيــاب كل فئــة عمريــة علــى حــده حيــث تــم تقســيم
عــدد أيــام الغيــاب علــى عــدد البرملانييــن والبرملانيــات فــي الفئــة العمريــة نفســها ،حيــث تبيــن أكثــر الفئــات فــي معــدل
ً
الغيــاب هــي الفئــة العمريــة مــن  39-35نســبة ،بعــد أن بلــغ املعــدل  11.4غيابــا لــكل نائــب ،تلتهــا الفئــة العمريــة مــن -40
 44ســنة والتــي بلــغ معــدل الغيــاب فيهــا  11.1غيــاب لــكل نائــب.
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الباب الرابع
مداخالت النواب خالل الجلسات البرلمانية
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 4.1املداخالت الكمية
 4.1.1املداخالت الكمية حسب الكتل البرملانية
أمــا علــى صعيــد توزيــع املداخــات حســب الكتــل النيابيــة ،فيتضــح مــن التحليــل أن كتلــة االصــاح النيابيــة هــي
ً
اكثــر الكتــل تقديمــا للمداخــات ،بعــد أن بلــغ عددهــا  659مداخلــة وبنســبة  29.4%مــن مجمــوع املداخــات التــي
قدمتهــا الكتــل النيابيــة ،تلتهــا كتلــة التجديــد النيابيــة والتــي قــدم أعضاؤهــا  233مداخلــة وبنســبة  ،13.4%تلتهــا كتلتــا
الديمقراطيــة والعدالــة بعــد أن قــدم أعضاؤهــا  297مداخلــة وبنســبة  ،13.3%ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع املداخــات
علــى الكتــل النيابيــة واملســتقلون .
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 4.1.2املداخالت الكمية حسب الفئة العمرية

ً
أمــا علــى مســتوى الفئــات العمريــة فتبيــن أن أكثــر الفئــات تقديمــا للمداخــات هــي الفئــة العمريــة التــي تجــاوزت 65
ً
عامــا ،بعــدد مداخــات بلــغ  511وبنســبة  22.8%مــن مجمــوع املداخــات التــي قدمهــا النــواب وبمعــدل  43مداخلــة لــكل
نائــب ،أمــا أقلهــا فكانــت الفئــة العمريــة مــن  34-30ســنة والتــي قــدم نوابهــا  19مداخلــة ،بنســبة  0.8%مــن مداخــات
املجلــس وبمعــدل  9.5مداخلــة لــكل نائــب ،ويظهــر الشــكل التالــي عــدد املداخــات الكميــة موزعــة حســب الفئــات
العمريــة وحســب معــدل املداخــات لــكل نائــب فــي كل فئــة.
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 4.2املداخالت النوعية للنواب
تعــرف املداخلــة النوعيــة بأنهــا املداخلــة التــي احتــوت علــى مقتــرح مقــدم مــن قبــل أحــد النــواب ،حيــث القــى ذلــك املقتــرح
ً
تصويتــا وتــم األخــذ بــه بعــد أن نجــح بكســب أكثريــة األصــوات ،حيــث بلــغ عــدد املداخــات النوعيــة  88مداخلــة تــم
جمعهــا علــى مــدار الــدورة العاديــة األولــى والــدروة االســتثنائية للــدورة العاديــة األولــى ،ويبيــن الجــدول رقــم ( )5تعــداد
املداخــات النوعيــة وأســماء املتقدميــن واملتقدمــات بهــا.
الجدول رقم ( :)5يبين تعداد املداخالت النوعية وتوزيعها على البرملانيين والبرملانيات املتقدمين بها.
اسم النائب

عدد املداخالت

النسبة

اسم النائب

عدد املداخالت

النسبة

عبداملنعم العودات

10

10.2%

ابراهيم بني هاني

1

1.8%

وفاء بني مصطفى

10

10.2%

احمد الصفدي

1

1.2%

عبد الكريم الدغمي

8

6.6%

تامر بينو

1

1.2%

مصطفى ياغي

8

6.6%

حسن السعود

1

1.2%

فيصل االعور

7

4.8%

حسين القي�سي

1

1.2%

مصلح الطراونة

5

4.2%

خالد رمضان

1

0.6%

احمد الرقب

3

4.2%

خميس عطية

1

0.6%

عبدهللا العكايلة

3

3.6%

ديمة طهبوب

1

0.6%

منال الضمور

3

3.0%

ريم أبو دلبوح

1

0.6%

نبيل الشيشاني

3

3.0%

زيد الشوابكة

1

0.6%

خالد البكار

2

3.0%

طارق خوري

1

0.6%

خليل عطية

2

3.0%

عبدهللا عبيدات

1

0.6%

صالح العرموطي

2

2.4%

علي الحجاحجة

1

0.6%

محمد الفالحات

2

2.4%

علي الخاليلة

1

0.6%

مصطفى العساف

2

2.4%

مجحم الصقور

1

0.6%

نبيل الغيشان

2

2.4%

مفلح الخزاعلة

1

0.6%
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 4.3نقاط النظام
وفيمــا يخــص تحليــل املعلومــات الخاصــة بنقــاط النظــام املقدمــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال
عامــه األول ،فيتبيــن أن نقــاط النظــام التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل فريــق راصــد وصــل عددهــا إلــى  321نقطــة نظــام منهــا
 62نقطــة غيــر صحيحــة ،طلــب فيهــا النائــب تقديــم نقطــة نظــام إال أنــه وبعــد تقديمــه للمداخلــة تبيــن أنهــا ليســت
مندرجــة ضمــن نقــاط النظــام املنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
ً
ويتبيــن مــن خــال ق ـراءة املعلومــات تلــك ،أن عــدد النــواب الذيــن تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة هــم  49نائبــا فيمــا
ً
قــدم  13نائبــا نقطــة نظــام وحيــدة لــم تكــن صحيحــة ،ويبيــن الجــدول رقــم ( )6توزيــع نقــاط النظــام علــى البرملانييــن
والبرملانيــات فــي مجلــس النــواب.
الجدول رقم ( :)6يبين توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات املتقدمين بها.
نظام صحيحة

املجموع

االسم

نظام غيرصحيحة

43

43

مصطفى ياغي

1

27

28

عبداملنعم العودات

3

22

25

خليل عطية

5

15

20

صالح العرموطي

2

17

19

وفاء بني مصطفى

1

17

18

مصلح الطراونة

2

15

17

16

16

سليمان الزبن

4

8

12

خالد البكار

1

9

10

حابس الشبيب

2

7

9

خير ابو صعيليك

1

5

6

مجحم الصقور

1

5

6

يحيى السعود

4

2

6

تامر بينو

1

4

5

صداح الحباشنة

3

1

4

فواز الزعبي

3

1

4

احمد اللوزي

1

2

3

رائد الخزاعلة

1

2

3

حسين القي�سي

عبدالكريم الدغمي
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نظام صحيحة

املجموع

االسم

نظام غيرصحيحة

زيد الشوابكة

3

3

عبدهللا العكايلة

3

3

عبدهللا عبيدات

2

1

3

قيس زيادين

2

1

3

خالد رمضان

1

1

2

طارق خوري

1

1

2

2

2

1

2

2

2

عي�سى خشاشنة

1

1

2

فيصل األعور

1

1

2

2

2

محمود النعيمات

1

1

2

مرزوق الدعجة

1

1

2

مصطفى الخصاونة

2

2

مصطفى العساف

2

2

معتز ابو رمان

2

2

منال الضمور

2

2

منصور مراد

1

1

2

هيثم الزيادين

1

1

2

ابراهيم ابو السيد

1

عبداملحسيري
عقلة الزبون

1

علي الخاليلة

محمد الرياطي

1

ابراهيم ابو العز

1

1

ابراهيم بني هاني

1

1

احمد الرقب

1

1

احمد الصفدي

1

1

احمد الهميسات

1

1

انصاف الخوالدة

1

1

بركات العبادي

1

1
1

حسن السعود

1

حمود الزواهرة

1

1

خالد ابو حسان

1

1
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االسم

نظام غيرصحيحة

خالد الحياري

1

خميس عطية
عبدالدايم القرامسة

نظام صحيحة

1
1

1

علي الحجاحجة

املجموع
1
1

1

1

محمد هديب

1

1

محمود الطيطي

1

1

مفلح الخزاعلة

1

1

مو�سى الوحش
مو�سى هنطش

1
1

1
1

نبيل الشيشاني

1

1

نبيل الغيشان

1

1

نواف النعيمات
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 4.3.1نقاط النظام حسب الكتل البرملانية

ً
وفيمــا يتعلــق بتوزيــع نقــاط النظــام حســب الكتلــة النيابيــة فيظهــر أن املســتقلين هــم األكثــر تقديمــا لنقــاط النظــام
الصحيحــة ،بعــدد بلــغ  80نقطــة نظــام وبنســبة  30.9%مــن مجمــوع نقــاط النظــام ،ثــم كتلــة الديمقراطيــة بعــدد نقــاط
نظــام بلــغ  52نقطــة نظــام صحيحــة وبنســبة  20.1%مــن مجمــوع نقــاط النظــام املقدمــة ،ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع
نقــاط النظــام الصحيحــة علــى الكتــل البرملانيــة.
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الباب الخامس
األداء الرقابي
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 5.1األسئلة
فــي اطــار مراقبــة راصــد ألداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر ومــدى اســتخدامه لــأدوات الرقابيــة ،يظهــر التقريــر أن
ً
عــدد األســئلة النيابيــة التــي وجهــت ملجلــس الــوزراء بلغــت  1055ســؤاال بعــد انتهــاء الــدورة االســتثنائية بــدون األســئلة
ً
ً
ً
التــي تــم ســحبها ،تقــدم بهــا  92نائبــا مــن أصــل  130نائبــا فيمــا لــم يقــدم  37نائبــا أي ســؤال خــال الدورتيــن العاديــة
واالســتثنائية ،حيــث أجابــت الحكومــة مــا نســبته  91%مــن األســئلة النيابيــة ،وبينــت املعلومــات أن  16%مــن األســئلة
ً
التــي تمــت اجابتهــا أجيــب عليهــا ضمــن الفتــرة القانونيــة التــي نــص عليهــا النظــام الداخلــي وهــي  14يومــا بعــد تقديــم
الســؤال للحكومــة ،وفيمــا يخــص األســئلة املجابــة التــي تمــت مناقشــتها يتبيــن أن عــدد األســئلة التــي أدرجــت علــى جــدول
ً
ً
األعمــال وصــل عددهــا إلــى  92ســؤال نوقــش منهــا  70ســؤاال ،منهــم  13ســؤاال تــم تحويلهــم إلــى اســتجواب حســبما أعلــن
النائــب أثنــاء املناقشــة ولكنهــم لــم يقومــوا بتقديــم األوراق الرســمية لألمانــة العامــة ليتــم تســجيلها كاســتجواب ،كمــا
ً
تــم تأجيــل النقــاش بأســئلة النــواب وذلــك لغيابــات بعــذر أو بــدون عــذر أو بطلــب مــن النائــب فــي  22ســؤاال.
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الجدول رقم ( :)7يبين توزيع األسئلة النيابية على النواب
اسم النائب

عدد االسئلة

النسبة

االسم

عدد االسئلة

النسبة

محمد الرياطي

193

18.3%

نضال الطعاني

8

0.8%

احمد الرقب

80

7.6%

تامر بينو

7

0.7%

خليل عطية

45

4.3%

عبدالكريم الدغمي

7

0.7%

ديمة طهبوب

36

3.4%

علي حجاحجة

7

0.7%

احمد الهميسات

35

3.3%

غازي الهواملة

7

0.7%

ابراهيم ابو العز

33

3.1%

معتز ابو رمان

7

0.7%

هدى العتوم

33

3.1%

حازم املجالي

6

0.6%

صداح الحباشنة

28

2.7%

خالد ابو حسان

6

0.6%

صالح العرموطي

25

2.4%

عبدالرحمن العوايشة

6

0.6%

وفاء بني مصطفى

25

2.4%

علي الخاليلة

6

0.6%

سعود ابو محفوظ

22

2.1%

ماجد قويسم

6

0.6%

منصور مراد

21

2.0%

محمد هديب

6

0.6%

يحيى السعود

20

1.9%

محمود النعيمات

6

0.6%

فواز الزعبي

19

1.8%

منتهى البعول

6

0.6%

نبيل الغيشان

19

1.8%

ابراهيم البدور

5

0.5%

صفاء املومني

18

1.7%

ابراهيم القرعان

5

0.5%

محمد الظهراوي

17

1.6%

حياة املسيمي

5

0.5%

محمود الطيطي

17

1.6%

محمد نوح

5

0.5%

مو�سى هنطش

17

1.6%

خالد رمضان

4

0.4%

فيصل االعور

16

1.5%

شاهة العمارين

4

0.4%

سليمان الزبن

15

1.4%

شعيب الشديفات

4

0.4%

رمضان الحنيطي

14

1.3%

عقلة الزبون

4

0.4%

رياض العزام

13

1.2%

ق�صي الدمي�سي

4

0.4%

عمر قراقيش

13

1.2%

مازن القا�ضي

4

0.4%

بركات املهيرات

11

1.0%

مصطفى ياغي

4

0.4%

خير ابو صعيليك

11

1.0%

مو�سى الوحش

4

0.4%

فضيل املناصير

11

1.0%

نبيل الشيشاني

4

0.4%

ابراهيم ابو السيد

9

0.9%

خالد البكار

3

0.3%

مصلح الطراونة

9

0.9%

زينب الزبيد

3

0.3%

جمال قموه

8

0.8%

طارق خوري

3

0.3%

راشد الشوحة

8

0.8%

عبدهللا العكايلة

3

0.3%

عواد الزوايدة

8

0.8%

عليا ابو هليل

3

0.3%
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اسم النائب

عدد االسئلة

النسبة

االسم

عدد االسئلة

النسبة

محمد الزعبي

3

0.3%

انصاف الخوالدة

0

0.0%

مصطفى العساف

3

0.3%

حابس الفايز

0

0.0%

حابس الشبيب

2

0.2%

حسني الشياب

0

0.0%

حسن العجارمة

2

0.2%

حسين القي�سي

0

0.0%

خالد الفناطسة

2

0.2%

حمود الزواهرة

0

0.0%

رسمية الكعابنة

2

0.2%

خالد الحياري

0

0.0%

زيد الشوابكة

2

0.2%

رائد الخزاعلة

0

0.0%

عبداملنعم العودات

2

0.2%

رجا الصرايرة

0

0.0%

عزيز العبيدي

2

0.2%

ريم أبو دلبوح

0

0.0%

عي�سى الخشاشنة

2

0.2%

صباح الشعار

0

0.0%

مرزوق الدعجة

2

0.2%

صوان الشرفات

0

0.0%

نصار القي�سي

2

0.2%

عبدالدايم القرامسة

0

0.0%

هيثم الزيادين

2

0.2%

عبدهللا زريقات

0

0.0%

يوسف الجراح

2

0.2%

عبدهللا عبيدات

0

0.0%

ابتسام النوافلة

1

0.1%

عبداملحسيري

0

0.0%

احمد اللوزي

1

0.1%

عدنان ابو ركبة

0

0.0%

جودت الدرابسة

1

0.1%

فوزي الطعيمة

0

0.0%

حسن السعود

1

0.1%

قيس زيادين

0

0.0%

خميس عطية

1

0.1%

محاسن الشرعة

0

0.0%

رندة الشعار

1

0.1%

محمد البرايسة

0

0.0%

عبدالقادر االزايدة

1

0.1%

محمد العياصرة

0

0.0%

فضية الديات

1

0.1%

محمد الفالحات

0

0.0%

كمال الزغول

1

0.1%

محمود العدوان

0

0.0%

مجحم الصقور

1

0.1%

محمود الفراهيد

0

0.0%

محمد الحويطات

1

0.1%

مرام الحيصة

0

0.0%

محمد العتايقة

1

0.1%

مصطفى الخصاونة

0

0.0%

مو�سى الزواهرة

1

0.1%

مفلح الخزاعلة

0

0.0%

وصفي حداد

1

0.1%

منال الضمور

0

0.0%

ابراهيم بني هاني

0

0.0%

نواف الزيود

0

0.0%

احمد الصفدي

0

0.0%

نواف النعيمات

0

0.0%

احمد الفريحات

0

0.0%

هيا املفلح

0

0.0%

انتصار الحجازي

0

0.0%

وائل رزوق

0

0.0%

اندريه عزوني

0

0.0%
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 5.1.1األسئلة النيابية حسب الكتل البرملانية
عمــل فريــق راصــد علــي تتبــع أداء الكتــل البرملانيــة التــي قدمــت أســئلة نيابيــة خــال العــام األول ليتبيــن أن املســتقلين
ً
ً
هــم األكثــر ســؤاال بعــد أن بلــغ عــدد األســئلة التــي تقدمــوا بهــا  288ســؤاال وبنســبة  27.3%خــال الفتــرة املمتــدة منــذ
ً
عقــد الــدورة العاديــة وحتــى اعــان فــض الــدورة االســتثنائية ،تلتهــا كتلــة االصــاح والتــي تقدمــت ب 268ســؤاال نيابيــا
ً
ً
وبنســبة  25.4%مــن مجمــوع األســئلة ،تلتهــا كتلــة العدالــة والتــي تقــدم نوابهــا ب 163ســؤاال نيابيــا وبنســبة  15.5%مــن
مجمــوع األســئلةو ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع األســئلة النيابيــة علــى الكتــل البرملانيــة
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 5.1.2توزيع األسئلة حسب الفئة العمرية
يتبيــن أن أكثــر مــن تقدمــوا بأســئلة نيابيــة للحكومــة هــم مــن الفئــة العمريــة التــي تت ـراوح بيــن  ،49-45بعــد أن تقدمــوا
ً
ً
ب 383ســؤاال نيابيــا وبنســبة  36.3%مــن مجمــوع األســئلة املقدمــة ،تالهــم النــواب املمثلــون مــن الفئــة العمريــة -60
ً
 64ســنة ،بعــد أن تقدمــوا ب 129ســؤاال وبنســبة  12.2%مــن مجمــل األســئلة املقدمــة ،ويوضــح الشــكل التالــي توزيــع
األســئلة النيابيــة حســب الفئــة العمريــة.
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 5.1.3محاور األسئلة النيابية
عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل املعلومــات املتعلقــة بمحــاور األســئلة النيابيــة إلــى محــاور رئيســية وفرعيــة ،وبالنظــر
إلــى نتائــج التحليــل نجــد أن أكثــر األســئلة وجهــت حــول مواضيــع تعنــى بالشــأن اإلداري ومحــاوره الفرعيــة املبينــة فــي
ً
ً
الجــدول رقــم ( ،)8فبلــغ نســبتها  58%أصــل  1055ســؤاال ،تلتهــا محــاور مختلفــة جــاء تركيزهــا حســب األكثــر تكـرارا علــى
توضيحــات حــول املحــور االقتصــادي حيــث بلغــت نســبتها  11%مــن مجمــوع األســئلة ،ويبيــن الجــدول رقــم ( )8املحــاور
التــي تضمنتهــا األســئلة النيابيــة .
الجدول رقم ( :)8يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية

82

املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

58%

اقتصادي

11%

املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

متابعة وتقييم

61.3%

سلطة منطقة العقبة

16.1%

تعيينات في القطاع العام

4.4%

عطاءات حكومية

3.3%

عقود وشراء خدمات

2.8%

مكافحة الفساد

2.5%

الهيئات املستقلة

2.3%

هيكلة الوظائف

2.3%

درجات تصنيف املوظفين

1.8%

الضمان االجتماعي

1.6%

قضايا الالجئين

0.8%

أداء املوظفين في القطاع العام

0.5%

تقارير ديوان املحاسبة

0.2%

نفقات مالية
ايرادات مالية
استثمار
ارتفاع االسعار
املوازنة العامة
فاتورة الطاقة
رواتب
ذمم و استحققات مالية
متابعة وتقييم
البنك املركزي
بورصة
رسوم بيع وشراء

32%
18%
15%
11%
11%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%

تقرير عام على أداء مجلس
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املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

األوقاف واملقدسات االسالمية

2%

البيئة

2%

التعليم

7%

التمية املحلية

6%

الزراعة واملياه

2%

السياحة

2%

املحور الفرعي
الحج و العمرة
االئمة و املؤذنين
املساجد
صندوق الدعاة
دور تحفيظ القرءان
اداء وزارة البيئة
الثروة املعدنية
االعتداء على املرافق البيئية
املدارس
الجامعات وكليات املجتمع
توجيهي
الهيئات التدريسية في الجامعات
تعديل املناهج
املعلمين
البحث العلمي
رفع معدالت القبول
البعثات الدراسية
مستوى التعليم
بنى تحتية
البلديات
خدمات املحافظات
امانة عمان الكبرى
النقل العام
الدعم املادي للمحافظات
الالمركزية
مشاريع تنموية
الثروة الحيوانية
املخزون املائي
االستيراد والتصدير
املواسم الزراعية
حماية املزارع االردني
تشجيع السياحة
هيئة تنشيط السياحة
اداء وزارة السياحة

نسبة املحور الفرعي
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%
31%
31%
19%
13%
6%
42%
32%
26%
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املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

السياسة الخارجية

7%

الشباب

0.4%

الصحة

3%

املنظومة األمنية

0.4%

قضايا مجتمعية

1%

منظمات مجتمع مدني

0.4%
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املحور الفرعي
االتفاقيات واملعاهدات الدولية
القضية الفلسطينية
العالقات والزيارات الدولية
املنح والقروض الخارجية
قضية السفارة االسرائيلية
اتفاقية وادي عربة
شؤون املغتربين
صندوق النقد الدولي
دعم الشباب في املجتمع
الجمعيات الشبابية
املستشفيات
االعفاءات الطبية
انشاء املرافق الصحية
مراكز صحية
التأمين الصحي
نقص الكوادر الطبية
مؤسسة املتقاعدين العسكريين
خطط مكافحة االرهاب
والتطرف
مخالفات السير
ابناء االردنيات
البطالة
الطالق
الفقر
ادمان املخدرات
حجب املواقع االباحية
ذوي االحتياجات الخاصة
صندوق املعونة الوطنية
منظمات املجتمع املدني

نسبة املحور الفرعي
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%
29%
14%
14%
14%
7%
7%
7%
7%
100%

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

 5.1.4محاور األسئلة النيابية حسب الكتل البرملانية
عمــل فريــق راصــد علــى توزيــع األســئلة الخاصــة بــكل كتلــة برملانيــة علــى مجموعــة مــن املحــاور التــي تطــرق لهــا أعضــاء
الكتــل البرملانيــة.
  5.1.4.1كتلة اإلصالح النيابية
الجدول رقم ( :)9يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

50%

اقتصادي

7%

املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

الضمان االجتماعي

2%

العطاءات الحكومية

4%

الهيئات املستقلة

1%

تعينات في القطاع العام

6%

تنصيبات التعيينات في القطاع
العام

2%

درجات تصنيف املوظفين

4%

سلطة منطقة العقبة

2%

متابعة و تقيم

77%

مكافحة الفساد

2%

هيكلة الوظائف

1%

رواتب العاملين و املتقاعدين
العسكرين
املوازنة العامة
ايرادات مالية
بورصة
االستثمار
االيرادات املالية
النفقات املالية
أسعار النفط
ذمم و استحقاقات مالية
رفع الدعم
رفع الضرائب
رواتب
عقود وشراء خدمات

1%
17%
11%
6%
11%
6%
11%
6%
6%
6%
6%
11%
6%
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املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

األوقاف واملقدسات االسالمية

3%

البيئة

1%

التعليم

11%

التمية املحلية

5%

الزراعة واملياه

2%

السياحة

2%

السياسة الخارجية

14%

الشباب
الصحة

1%
2%

املنظومة األمنية

1%
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املحور الفرعي
األئمة و املؤذنين
املساجد
الحج و العمرة
دور تحفيظ القرءان
صندوق الدعاة
االعتداء على املرافق البيئية
الثروة املعدنية
التوجيهي
املدارس
املعلمين
الهيئات التدريسية
تعديل املناهج
جامعات و كليات مجتمع
رفع معدالت القبول
البلديات
البنية التحتية
النقل العام
بنية تحتية
خدمات املحافظات
بنى تحتية
أمانة عمان الكبرى
املخزون املائي
الثروة الحيوانية
اداء وزارة السياحة
هيئة تنشيط الساحية
االتفاقيات و املعاهدات الدولية
القضية الفلسطينية
املنح والقروض الخارجية
شؤون املغتربين
قضية السفارة االسرائيلية
الجمعيات الشبابية
املستشفيات
خطط مكافحة االرهاب و
التطرف
مخالفات السير

نسبة املحور الفرعي
50%
13%
13%
13%
13%
33%
67%
10%
45%
3%
7%
10%
21%
3%
8%
23%
8%
15%
8%
8%
31%
50%
50%
25%
75%
78%
14%
3%
3%
3%
100%
100%
50%
50%

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

قضايا مجتمعية

2%

منظمات مجتمع مدني

1%

املحور الفرعي
الطالق
الفقر
حقوق ابناء االردنيات
ذوي االحتياجات الخاصة
قضايا مجتمعية
منظمات املجتمع املدني

نسبة املحور الفرعي
17%
17%
33%
17%
17%
100%

 5.1.4.2كتلة التجديد
الجدول رقم ( :)10يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

49%

اقتصادي

18%

األوقاف واملقدسات االسالمية
البيئة

1%
1%

التمية املحلية

10%

الزراعة واملياه
السياحة

1%
3%

السياسة الخارجية

7%

الصحة

6%

قضايا مجتمعية

3%

املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

العطاءات الحكومية

3%

تعينات في القطاع العام

6%

متابعة وتقييم

76%

نقص كوادر

3%

هيكلة الوظائف

6%

الهيئات املستقلة

6%

املوازنة العامة
ايرادات مالية
رواتب
االستثمار
خزينة الدولة
عقود وشراء خدمات
صندوق الدعاة
اداء وزارة البيئة
بنية تحتية
خدمات املحافظات
مرافق عامة
انتاجية املواسم الزراعية
تشجيع السياحة
قضايا الالجئين
االتفاقيات و املعاهدات الدولية
املنح والقروض الخارجية
االعفاءات الطبية
املدارس
املستشفيات
حقوق ابناء االردنيات

17%
8%
8%
8%
17%
42%
100%
100%
71%
14%
14%
100%
100%
20%
60%
20%
25%
25%
50%
100%
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 5.1.4.3كتلة وطن
الجدول رقم ( :)11يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

44.7%

اقتصادي

6.4%

التعليم

14.9%

التمية املحلية

10.6%

السياحة

4.3%

السياسة الخارجية

4.3%

الشباب

2.1%

الصحة
قضايا مجتمعية

88

8.5%

4.3%

املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

متابعة وتقييم

10%

الضمان االجتماعي

5%

العطاءات

10%

تعينات في القطاع العام

5%

دمج الهيئات املستقلة

5%

عقود وشراء خدمات

5%

متابعة وتقييم

62%

اسعار النفط
البنك املركزي
الدعم املادي
املدارس
التوجيهي
الجامعات وكليات املجتمع
املدارس
املعلمين
رفع معدالت القبول
النقل البري
أمانة عمان الكبرى
البنى تحتية
اداء وزارة السياحة
تشجيع السياحة
االتفاقيات و املعاهدات الدولية
قضايا الالجئين
دعم الشباب في املجتمع
االعفاءات الطبية
املراكز الصحية
املستشفيات
ادمان املخدرات
الطالق

33%
33%
33%
35%
14%
29%
29%
14%
14%
%20
%20
%60
50%
50%
50%
50%
100%
25%
25%
50%
50%
50%

تقرير عام على أداء مجلس
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 5.1.4.4كتلة الديمقراطية
الجدول رقم ( :)12يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

62.4%

اقتصادي

5.3%

األوقاف واملقدسات االسالمية

3.8%

البيئة

4.5%

التعليم

4.5%

التمية املحلية

6%

الزراعة واملياه

1.5%

املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

العطاءات الحكومية

4%

تعينات في القطاع العام

7%

درجات تصنيف املوظفين

1%

سلطة منطقة العقبة

1%

متابعة وتقييم

67%

اداء املوظفين في القطاع العام

1%

عقود وشراء خدمات

10%

هيكلة الوظائف

6%

مكافحة الفساد

1%

الضمان االجتماعي

1%

االستيراد والتصدير
النفقات املالية
املوازنة العامة
ايرادات مالية
االستثمار
اسعار النفط
الدعم املادي
االئمة و املؤذنين
الحج و العمرة
اداء وزارة البيئة
البعثات الدراسية
الهيئات التدريسية
جامعات و كليات املجتمع
املدارس
النقل العام
بلديات
خدمات املحافظات
أمانة عمان الكبرى
بناء مرافق
بنية تحتية
املخزون املائي

29%
14%
14%
14%
29%
14%
14%
20%
80%
100%
17%
17%
33%
33%
13%
13%
13%
13%
13%
38%
100%
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املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

السياحة

3.8%

السياسة الخارجية

3.8%

الشباب

0.4%

الصحة
املنظومة األمنية
قضايا مجتمعية
منظمات مجتمع مدني

1.5%
0.8%
1.5%
0.8%

املحور الفرعي
تشجيع السياحة
هيئة تنشيط الساحية
االتفاقيات واملعهادات الدولية
اتفاقية وادي عربة
العالقات والزيارات الدولية
دعم الشباب في املجتمع
الجمعيات الشبابية
املستشفيات
املتقاعدين العسكريين
البطالة
منظمات املجتمع املدني

نسبة املحور الفرعي
80%
20%
20%
20%
60%
75%
25%
100%
100%
100%
100%

 5.1.4.5كتلة العدالة
الجدول رقم ( :)13يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
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املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

49.7%

اقتصادي

8.6%

املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

اداء املوظفين في القطاع العام

1%

التعينات في القطاع العام

2%

الضمان االجتماعي

4%

العطاءات الحكومية

7%

الهيئات املستقلة

5%

دمج الهيئات املستقلة

1%

متابعة وتقييم

73%

مكافحة الفساد

2%

هيكلة الوظائف

2%

صندوق املعونة الوطنية

1%

ايرادات مالية
ارتفاع االسعار
االستيراد و التصدير
النفقات املالية
رواتب
رفع الضرائب

36%
14%
7%
7%
14%
21%

تقرير عام على أداء مجلس
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املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

األوقاف واملقدسات االسالمية

1.8%

البيئة

1.8%

التعليم

11.0%

التمية املحلية

11.0%

الزراعة واملياه

2.5%

السياحة

1.2%

السياسة الخارجية

7.4%

الشباب

0.6%

الصحة

3.1%

املنظومة األمنية
منظمات مجتمع مدني

0.6%
0.6%

املحور الفرعي
االئمة واملؤذنين
الحج و العمرة
رواتب االئمة
اداء وزارة البيئة
البحث العلمي
التوجيهي
املدارس
تعديل املناهج
جامعات و كليات املجتمع
النقل البري
استثمار في املحافظات
بلديات
البنى التحتية
خدمات املحافظات
املواسم الزراعية
حماية املزارع االردني
الثروة الحيوانية
تشجيع السياحة
العالقات و املعاهدات الدولية
القضية الفلسطينية
املنح والقروض الخارجية
قضايا الالجئين
االتفاقيات واملعاهدات الدولية
صندوق النقد الدولي
دعم الشباب في املجتمع
املستشفيات
التأمين الصحي
االعفاءات الطبية
مؤسسة املتقاعدين العسكريين
منظمات املجتمع املدني

نسبة املحور الفرعي
33%
33%
33%
100%
6%
6%
33%
6%
50%
6%
11%
11%
39%
33%
25%
25%
50%
100%
8%
8%
8%
8%
67%
8%
100%
40%
20%
40%
100%
100%
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  5.1.4.6كتلة الوفاق الوطني
الجدول رقم ( :)14يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

57.0%

5.8%
اقتصادي
األوقاف واملقدسات االسالمية
البيئة

2.3%
1.2%

التعليم

4.7%

التمية املحلية

16.3%

الزراعة واملياه

1.2%

السياحة

4.7%

السياسة الخارجية

2.3%

الصحة

4.7%
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املحور الفرعي

نسبة املحور الفرعي

العطاءات الحكومية

2%

التعيينات في القطاع العام

4%

درجات تصنيف املوظفين

2%

عقود وشراء خدمات

2%

متابعة وتقييم

73%

مكافحة الفساد

6%

هيكلة الوظائف

2%

ترخيص املركبات

2%

قضايا الالجئين

2%

الهيئات املستقلة

4%

رفع الضرائب
ارتفاع االسعار
ايرادات مالية
االستثمار
الحج و العمرة
اداء وزارة البيئة
البحث العلمي
التوجيهي
املدارس
استثمار في املحافظات
خدمات املحافظات
البلديات
الالمركزية
بنى تحتية
أداء وزارة الزراعة
اداء وزارة السياحة
هيئة تنشيط الساحية
االتفاقيات واملعاهدات الدولية
القضية الفلسطينية
املراكز الصحية
املستشفيات
االعفاءات الطبية

20%
20%
20%
40%
100%
100%
25%
25%
50%
21%
7%
36%
7%
29%
100%
50%
50%
50%
50%
25%
50%
25%

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

  5.1.4.7املستقلون
الجدول رقم ( :)15يبين ترتيب املحاور حسبما وردت في األسئلة النيابية
املحور الرئي�سي

نسبة املحور الرئي�سي

اداري

71.6%

اقتصادي

17.6%

األوقاف واملقدسات االسالمية

0.3%

التعليم

2.4%

التمية املحلية

2.1%

السياحة

0.7%

السياسة الخارجية

4.5%

قضايا مجتمعية

0.3%

املحور الفرعي
اداء املوظفين في القطاع العام

نسبة املحور الفرعي
0.5%

الضمان االجتماعي

1.0%

سلطة منطقة العقبة

45.9%

التعيينات في القطاع العام

1.0%

العطاءات

1.9%

الهيئات املستقلة

1.4%

انشاء مرافق عامة

0.5%

تقارير ديوان املحاسبة

0.5%

درجات تصنيف املوظفين

1.4%

رسوم بيع وشراء

0.5%

متابعة و تقيم

42.5%

مكافحة الفساد

2.4%

هيكلة الوظائف
املوازنة العامة
النفقات الجارية
النفقات املالية
ايرادات مالية
ذمم و استحقاقات مالية
رفع الضرائب
فاتورة الطاقة
االستثمار
املساجد
الجامعات وكليات املجتمع
املدارس
املعلمين
املناهج
استثمار في املحافظات
بنى تحتية
اداء وزارة السياحية
تشجيع السياحة
االتفاقيات واملعاهدات الدولية
القصية الفلسطينية
قضايا الالجئين
قضية السفارة االسرائيلية
الفقر

0.5%
6%
6%
61%
16%
2%
4%
2%
4%
100%
43%
14%
29%
14%
67%
33%
50%
50%
77%
15%
8%
8%
100%
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 5.1.5توزيع األسئلة حسب الجهة املوجه لها السؤال
مــا علــى صعيــد توجيــه األســئلة للحكومــة وكيفيــة توزيعهــا علــى مجلــس الــوزراء ،فيظهــر أن أكثريــة األســئلة وجهــت
ً
لرئيــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ،بعــد أن بلغــت األســئلة املوجهــة لــه  585ســؤاال خــال الفتــرة مــا بيــن بــدء الفتــرة العاديــة
ً
ً
وحتــى انتهــاء الــدورة االســتثنائية ،تــاه وزيــر التربيــة والتعليــم والــذي وجــه إليــه  49ســؤاال نيابيــا ،ثــم وزيــر األوقــاف
ً
ً
والــذي وجــه إليــه  42ســؤاال نيابيــا.
الجدول رقم ( :)16يبين توزيع األسئلة حسب الجهة املوجهه لها السؤال
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املسؤول املعني
رئيس الوزراء

عدد األسئلة
56%

وزير التربية و التعليم
وزير االوقاف و الشؤون و املقدسات االسالمية
وزير الطاقة والثروة املعدنية
وزير الداخلية
وزير املالية
وزير السياحة واالثار
وزير الصحة
وزير املياه والري
وزير الصناعة والتجارة
وزير االشغال العامة و االسكان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير البيئة
وزير الشؤون البلدية
وزير العمل
وزير النقل
وزير الخارجية وشؤون املغتربين
وزير الزراعة
وزير التخطيط و التعاون الدولي
وزير التنمية االجتماعية
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
وزير الشباب
وزير العدل
وزير الثقافة
وزير الدولة لشؤون االعالم
وزير الشؤون السياسية والبرملانية
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء

5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.1%
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 5.2املذكرات
أظهــر التحليــل الــذي أج ـراه فريــق راصــد حــول أداء وعمــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال الــدورة العاديــة
واالســتثنائية  145مذكــرة تمــت اإلجابــة علــى  59%منهــا فيمــا لــم يتــم اإلجابــة علــى  41%مــن املذك ـرات.
ُ
وتوزعــت املذكـرات حســب مقدميهــا ،حيــث قدمــت  103مذكـرات عــن طريــق مجموعــة مــن النــواب ،و 31مذكــرة عــن
طريــق اللجــان النيابيــة ،و 9مذكـرات عــن طريــق نــواب منفرديــن ،ومذكرتيــن عــن طريــق كتلتيــن نيابيتيــن ،وهمــا كتلتــا
االصــاح والديمقراطيــة ،ويبيــن الشــكل التالــي عــدد االســتجوابات املقدمــة ونســبة اإلجابــة عليهــا.
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كمــا تقدمــت اللجــان النيابيــة بــ 31مذكــرة خــال الفتــرة منــذ بــدء الــدورة العاديــة االولــى إلــى مــا قبــل الــدورة العاديــة
الثانيــة توزعــت علــى مواضيــع مختلفــة وكانــت توزيــع املذك ـرات حســب املقــدم ،كمــا يبيــن الجــدول اآلتــي
الجدول رقم ( :)17يبين توزيع املذكرات حسب اللجنة املقدمة
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تاريخ املذكرة

مقدم املذكرة

28/11/2016

لجنة السياحة واآلثار

28/11/2016

لجنة السياحة واآلثار

28/11/2016

لجنة السياحة واآلثار

28/11/2016

لجنة السياحة واآلثار

30/11/2016

لجنة السياحة واآلثار

4/12/2016

لجنة االقتصاد واالستثمار

19/12/2016

اللجنة املالية

27/12/2016

لجنة السياحة واآلثار

27/12/2016

لجنة السياحة واآلثار

15/1/2017

لجنة التربية والثقافة والشباب

22/1/2017

لجنة الخدمات العامة والنقل

26/1/2017

لجنة التربية والتعليم والثقافة

5/2/2017

لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

19/2/2017

لجنة االقتصاد واالستثمار

22/2/2017

لجنة الخدمات العامة والنقل

26/2/2017

اللجنة االدارية

28/2/2017

لجنة الصحة والبيئة

9/3/2017

لجنة االقتصاد واالستثمار

15/3/2017

لجنة فلسطين

15/3/2017

لجنة فلسطين

3/4/2017

لجنة الصحة والبيئة

4/4/2017

لجنة الصحة والبيئة

20/4/2017

اللجنة االدارية

1/5/2017

لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

11/5/2017

اللجنة االدارية

18/7/2017

اللجنة االدارية

14/8/2017

لجنة الزراعة واملياه

23/8/2017

اللجنة االدارية

12/9/2017

لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

1/10/2017

لجنة االقتصاد واالستثمار
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 5.3االستجوابات
وفيمــا يخــص األداة الرقابيــة الخاصــة للنــواب بتقديــم اســتجوابات ألعضــاء مجلــس الــوزراء ،فيتضــح مــن خــال
ً
التحليــل الــذي أج ـراه فريــق راصــد أن االســتجوابات املقدمــة بلــغ عددهــا  53اســتجوابا كمــا يبيــن الشــكل التالــي.

 5.4املناقشة العامة
عــرف النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب فــي الفصــل الرابــع عشــر املناقشــة العامــة علــى أنهــا تبــادل الـرأي 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.
ً
واشــترط النظــام الداخلــي تقديــم طلــب املناقشــة العامــة خطيــا إلــى الرئيــس الــذي يدرجــه فــي جــدول أعمــال أول جلســة
ً
تاليــة ،كمــا حــدد موعــد املناقشــة العامــة بحيــث ال يتجــاوز أربعــة عشــر يومــا إال إذا رأى املجلــس أن املوضــوع غيــر
صالــح للنقــاش فيقــرر اســتبعاده.
كمــا يحــق لطالبــي املناقشــة العامــة وغيرهــم طــرح الثقــة بالــوزارة أو بالــوزراء بعــد انتهــاء املناقشــة العامــة ،وذلــك مــع
مراعــاة أحــكام املــادة ( )54مــن الدســتور.
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وســجل فريــق راصــد خــال العــام األول مــن عمــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر تقديــم طلبــي مناقشــة فقــط ،تــم
مناقشة أحدهما بتاريخ  2017/02/21أي بعد فترة  100التي يعنى بها التقرير ،ويبين الجدول التالي هذين الطلبين:
الجدول رقم ( :)18يبين طلبات الناقشة التي تم تقديمها
الرقم

موضوع طلب املناقشة

اإلجراء املتخذ

.1

مناقشة حول امللكية األردنية وعقود شراء أسهمها

أدرج على جدول األعمال وتم إحالته على لجنة الخدمات
العامة والنقل

.2

امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء

لم يدرج

 5.5االقتراح برغبة
لــم يقــدم أعضــاء مجلــس النــو اب الثامــن عشــر خــال العــام األول علــى عمــر البرملــان أي اقتـراح 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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 6.1اإلنجازالتشريعي
عمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة أداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال عامــه األول مــن حيــث إنجــازه التشــريعي وذلــك
ً
فــي الدورتيــن العاديــة األولــى والــدورة االســتثنائية ،وتبيــن مــن خــال عمليــة الرصــد أن مجلــس النــواب أقــر  37قانونــا
ً
ً
منهــا  24قانونــا فــي الــدورة العاديــة األولــى و 13قانونــا فــي الــدورة االســتثنائية.

 6.1.1أيام العمل التشريعية
وعلــى مســتوى الجلســات التشــريعية ،فقــد عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال عامــه األول  54يــوم عمــل
ـريعي ضمــن الــدورة االســتثنائية.
تشــريعي ،منهــا  43يــوم عمــل تشــريعي ضمــن الــدورة العاديــة األولــى و 11يــوم عمــل تشـ ٍ
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 6.1.2املداخالت التشريعية
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب خــال العــام األول  1762مداخلــة تشــريعية ،منهــا  1015مداخلــة ضمــن الــدورة العاديــة
األولــى ،و 747مداخلــة ضمــن الــدورة االســتثنائية.

 6.1.3القوانين املقرة في العام األول:

ً
أقــر أعضــاء مجلــس النــواب خــال العــام األول  37قانونــا منهــا  24قانــون ضمــن الــدورة العاديــة األولــى ،و  13قانونــا
ضمــن الــدورة اإلســتثنائية للــدورة العاديــة األولــى.
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 6.1.4القوانين املقرة ضمن الدورة العادية األولى:
 .1القانون املؤقت رقم ( )33لسنة  2010قانون النقل العام للركاب (املعاد من مجلس األعيان).
 .2مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات األجنبية لسنة .2016
 .3مشروع قانون معدل لقانون املركز الوطني لحقوق اإلنسان لسنة .2016
 .4مشروع قانون معدل لقانون األمن العام لسنة .2016
 .5مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة .2016
 .6مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية .2017
 .7مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية .2017
 .8مش ــروع قانون الوثائق الوطنية لسنة .2014
 .9مشروع قانون حماية املستهلك لسنة .2013
 .10مشروع قانون معدل لقانون املجلس الصحي العالي لسنة .2016
 .11مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن لسنة .2015
 .12مشروع قانون حماية البيئة لسنة .2015
 .13مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017
 .14قانون مؤقت رقم ( )76لسنة  2002قانون األوراق املالية.
 .15مشروع قانون معدل لقانون األوراق املالية لسنة . 2015
 .16قانون مؤقت رقم ( )71لسـنة  2001قانون معدل لقانون براءات االختراع.
 .17مشروع قانون معدل لقانون براءات االختراع لسنة .2016
 .18مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة .2017
 .19مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة . 2015
 .20مشروع قانون الحماية من العنف األسري لسنة . 2016
 .21مشروع قانون معدل لقانون الطيران املدني لسنة . 2015
 .22مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة . 2016
 .23مشــروع قانــون التصديــق علــى رخصــة شــركة الكهربــاء األردنيــة املســاهمة العامــة املحــدودة للتوزيــع والتزويــد
بالتجزئــة للطاقــة الكهربائيــة واتفاقيــة التســوية واملصالحــة بيــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية وشــركة الكهربــاء
األردنيــة املســاهمة العامــة املحــدودة لســنة .2014
 .24قانون مؤقت رقم ( )23لسنة  ، 1997قانون األوراق املالية .
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 6.1.5القوانين املقرة ضمن الدورة اإلستثنائية للدورة العادية األولى:
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 6.2الجلسة املشتركة
أقر مجلس النواب  5قوانين في الجلسة املشتركة ضمن الدورة العادية األولى بتاريخ  2017/3/26وهي:
 .1مشروع قانون معدل لقانون االقامة وشؤون االجانب لسنة . 2014
املادتين موضع الخالف  -:املادة ( )11واملادة ( )13الفقرة (ز) املضافة من مجلس النواب.
 .2مشروع قانون معدل لقانون تحصيل االموال األميرية لسنة .2015
املادة موضع الخالف  -:املادة ( )17الفقرة (أ).
 .3مشروع قانون معدل لقانون االمن العام لسنة .2016
املادتين موضع الخالف -:املادة ( )1واملادة ( )2الفقرة (ب) .
 .4قانون مؤقت رقم ( )33لسنة  2010قانون النقل العام للركاب.
املادة موضع الخالف  -:املادة ( )9الفقرة (هـ) املضافة من مجلس االعيان.
 .5مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة .2015
املادة موضع الخالف -:املادة ( )2تعريف املكان العام.

 6.3القوانين املؤقتة
أقر في العام األول  4قوانين مؤقتة.
 .1القانون املؤقت رقم ( )33لسنة  2010قانون النقل العام للركاب (املعاد من مجلس األعيان).
 .2قانون مؤقت رقم ( )76لسنة  2002قانون األوراق املالية.
 .3قانون مؤقت رقم ( )71لسـنة  2001قانون معدل لقانون براءات االختراع.
 .4قانون مؤقت رقم ( )23لسنة  ، 1997قانون األوراق املالية.
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 6.4التشريعات املنجزة من قبل اللجان النيابية
يبيــن الشــكل التالــي عــدد التشــريعات التــي أنجزتهــا كل لجنــة دائمــة خــال العــام األول ومــن الجديــر ذكــره أن  5لجــان
نيبايــة لــم يكــن لديهــا أي تشــريع تعمــل علــى إق ـراره وهــم :لجنــة فلســطين ولجنــة الشــباب والرياضــة ولجنــة الريــف
والباديــة ولجنــة النظــام والســلوك ولجنــة النزاهــة والشــفافية وتق�صــي الحقائــق.

106

تقرير عام على أداء مجلس
النـــــواب الثامــــــن عشــــــر

الجدول رقم ( :)18يبين التشريعات املنجزة من قبل اللجان النيابية
اللجنة النيابية

عدد القوانين
املنجزة

القوانين املنجزة

اللجنة القانونيـة

15

العادية:
ن
 .1مشروع قانو تنظيم التعامل بالبورصات األجنبية لسنة 2016
 .2مشروع قانون حماية املستهلك لسنة 2013
 .3مشروع قانون معدل لقانون براءات االختراع لسنة 2016
 .4مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة . 2016
 .5مشــروع قانــون التصديــق علــى رخصــة شــركة الكهربــاء األردنيــة املســاهمة العامــة
املحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التســوية واملصالحة
بيــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية وشــركة الكهربــاء األردنيــة املســاهمة العامــة
املحــدودة لســنة .2014
اإلستثنائية:
 .6مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017
 .7مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية لسنة 2017
 .8مشــروع قانــون محاكــم الصلــح لســنة  2017مشــروع قانــون معــدل لقانــون البيانــات
لسنة .2017
 .9مشروع قانون معدل لقانون تشكيل املحاكم النظامية لسنة 2017
 .10مشروع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات املدنية لسنة 2017
 .11مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة .2017
 .12مش ــروع قانون إدارة قضايا الدولة لسن ــة .2017
 .13مشروع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات الجزائية لسنة 2017
 .14مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017
 .15مشروع قانون معدل لقانون استقالل القضاء لسنة .2017

اللجنة املاليـة

3

العادية:
 .1مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2017
 .2مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 2017
 .3مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة . 2015

لجنة االقتصاد واالستثمار

5

العادية:
 .1قانون مؤقت رقم ( )76لسنة  2002قانون األوراق املالية.
 .2مشروع قانون معدل لقانون براءات االختراع لسنة 2016
 .3مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة . 2015
اإلستثنائية:
ن
ن
ن
 .4مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قانو رقم ( ) لسنة  2017قانو مع ــدل لقانـو الشرك ــات استثنائية
 .5مشــروع قانــون الرقابــة والتفتيــش علــى االنشــطة االقتصاديــة لســنة 2017
ا ســتثنا ئية

لجنة الشؤون الخارجية
اللجنة اإلدارية
لجنة التربيـة والتعليم والثقافة
لجنة الشباب والرياضة
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اللجنة النيابية

عدد القوانين
املنجزة

القوانين املنجزة

لجنة التوجيه الوطني واإلعالم

1

العادية:
 .1مش ــروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014

لجنة الصحة والبيئة

2

العادية:
 .1مشروع قانون معدل لقانون املجلس الصحي العالي لسنة  2016عادية
 .2مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015

لجنة الزراعة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه
لجنة العمـ ـ ـ ـ ــل والتنمية
االجتماعية والسكان

1

العادية:
 .1مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة . 2016

لجنة الطـاقة والثروة املعدنيـة

2

العادية:
 .1مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن لسنة .2015
 .2مشــروع قانــون التصديــق علــى رخصــة شــركة الكهربــاء األردنيــة املســاهمة العامــة
املحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التســوية واملصالحة
بيــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية وشــركة الكهربــاء األردنيــة املســاهمة العامــة
املحــدودة لســنة .2014

لجنة الخدمات العامة والنقــل

2

العادية:
 .1القانــون املؤقــت رقــم ( ) 33لســنة  2010قانــون النقــل العــام للــركاب (املعــاد مــن
مجلــس األعيــان)
 .2مشروع قانون معدل لقانون الطيران املدني لسنة .2015

لجنة السيــاحة واآلثــار

1

العادية:
 .1مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة .2016

لجنة الحريات العامة وحقوق
اإلنســان

1

العادية:
 .1مشروع قانون معدل لقانون املركز الوطني لحقوق اإلنسان لسنة 2016

لجنة فلسطيـ ـ ــن
لجنة الـريف والبـادية
لجنة النــظام والسلـوك
لجنة النزاهة والشفافية
وتق�صي الحقائق
لجنة املرأة وش ــؤون األسرة
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العادية:
 .1مشروع قانون الحماية من العنف األسري لسنة . 2016
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 6.5االقتراح بقانون
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن فــي الــدورة العاديــة والــدورة االســتثنائية  5اقتراحــات بقانــون ،وشــملت مواضيــع
االقتراحــات ،فيمــا يخــص قانــون للعفــو العــام ،واصــدار عفــو عــام ،واصــدار مشــروع قانــون ملكافحــة شــغب املالعــب،
وتعديــل علــى قانــون تســليم املجرميــن ،وتعديــل املــادة (/1/2أ) مــن قانــون التربيــة.
وجميــع االقتراحــات أحيلــت إلــى اللجنــة القانونيــة باســتثناء واحــدة ،تــم احالتهــا للجنــة التربيــة والتعليــم والثقافــة
النيابيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
الجدول رقم ( :)19يبين االقتراحات املحالة والجهات التي أحيلت إليها
رقم االقتراح
بقانون

مقدمين االقتراح بقانون

تاريخ تقديم االقتراح
بقانون

موضوع االقتراح بقانون

الجهة التي احيلت اليها
االستدعاء

ابتسام النوافلة
ابراهيم ابو السيد
1

ابراهيم ابو العز
ابراهيم البدور

12/11/2016

قانون للعفو العام

اللجنة القانونية

ابراهيم القرعان
حسين القي�سي
ابتسام النوافلة
ابراهيم ابو السيد
2

ابراهيم ابو العز
ابراهيم البدور

12/11/2016

اصدار عفو عام

اللجنة القانونية

ابراهيم القرعان
خليل عطية
ابتسام النوافلة
ابراهيم ابو السيد
3

ابراهيم ابو العز
ابراهيم البدور

1/31/2017

اصدار مشروع قانون
ملكافحة شغب املالعب

اللجنة القانونية

ابراهيم القرعان
خليل عطية
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رقم االقتراح
بقانون

مقدمين االقتراح بقانون

تاريخ تقديم االقتراح
بقانون

موضوع االقتراح بقانون

الجهة التي احيلت اليها
االستدعاء

ابتسام النوافلة
ابراهيم ابو السيد
4

ابراهيم ابو العز
ابراهيم البدور

3/5/2017

تعديل قانون تسليم
املجرمين

اللجنة القانونية

ابراهيم القرعان
صالح العرموطي
ابتسام النوافلة
ابراهيم ابو السيد
5

ابراهيم ابو العز
ابراهيم البدور
ابراهيم القرعان
مصلح الطراونة
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4/6/2017

تعديل املادة (/2/1أ) من
قانون التربية

التربية والتعليم والثقافة

الباب السابع
بطاقات أعمال اللجان الدائمة
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