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مقدمة

يقــدم فريــق »راصــد« ملراقبــة البرملــان هــذا التقريــر الــذي يلخــص أعمــال مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال عامــه 

الثاني والذي يتضمن )الدورة العادية الثانية والدورة االستثنائية األولى للدورة العادية الثانية والدورة االستثنائية 

الثانيــة للــدورة العاديــة الثانيــة( وامتــدت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن 2017/11/12 ولغايــة 2018/10/13 )1)، 

ويبيــن الشــكل اآلتــي أهــم األحــداث الخاصــة بمجلــس النــواب خــال العــام الثانــي. 

ويحتــوي التقريــر علــى بطاقــات أداء أعمــال للنــواب علــى صعيــد فــردي وبطاقــات أداء أعمــال خاصــة باللجــان والكتــل 

النيابيــة، وتكمــن أهميــة التقريــر بتقديــم معلومــات كميــة ونوعيــة مميــزة يتــم نشــرها للمــرة األولــى، تســاهم فــي مســاعدة 

الناخب األردني بشكل أسا�سي وتساعد كل مختص ومهتم بالعمل بالشأن البرملاني األردني على االطاع ومعرفة سلوك 

ممثليهــم داخــل مجلــس النــواب فــي كافــة املجــاالت، ال ســيما املهــام الرئيســية للبرملانييــن والبرملانيــات والتــي أســندت إليهــم 

 ملا نص عليه الدستور األردني في فصله السادس، والذي يتمحور حول السلطة التشريعية، ويساعد هذا التقرير 
ً
وفقا

القواعــد االنتخابيــة علــى بنــاء انطباعــات حــول ســلوك ممثليهــم الرقابــي والتشــريعي والقضايــا الوطنيــة بشــكل عــام. 

الفتــرة مــا بيــن تاريــخ فــض الــدورة االســتثنائية الثانيــة فــي 2018/9/30 وتاريــخ 2018/10/13، تســمى بالعطلــة التشــريعية وهــي الفتــرة التــي ال   (1(
يتــم فيهــا إقــرار أي مــن التشــريعات ويســتطيع خالهــا النــواب اســتخدام مختلــف األدوات الرقابيــة.
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العمــل  فــي  الخبــراء  وغيــر  للخبــراء  والفهــم  القــراءة  ســهلة  تكــون  بحيــث  للمعلومــات  عرضــه  بساســة  التقريــر  يتميــز 

البرملانــي، كمــا تتميــز هــذه املعلومــات بتعــدد مراحــل التحليــل والتنقيــح التــي كانــت بشــكل مــواٍز لعمليــة إعــداد التقريــر، 

 مــن دقــة 
ً
وهــذا يجعــل مــن فريــق البحــث الــذي امتــدت فتــرة عملــه ملــا يزيــد عــن أربعــة أشــهر إلعــداد التقريــر واثقــا

الــواردة.  املعلومــات 

 للنواب أنفســهم ملراجعة أدائهم وأعمالهم، وكذلك للتواصل 
ً
 واضحا

ً
وعلى ســياق متصل، يقدم هذا التقرير تصورا

 أن بطاقــات أداء 
ً
النــواب، وخصوصــا مــع القواعــد االنتخابيــة لشــرح مواقفهــم وأدائهــم وتوجهاتهــم داخــل مجلــس 

األعمــال تبيــن ســلوك النــواب ومداخاتهــم علــى القوانيــن التــي تمــت مناقشتهــــــــــــا فــي الجلســــــــــــات النيابيــة خــال العــام 

الثانــي.

يحتــوي التقريــر مجموعــة مــن الرســائل السياســية املهمــة التــي مــن شــأنها أن تكــون مــادة نوعيــة للمحلليــن، منهــا مــا هــو 

 عنــد الحديــث عــن آليــة التصويــت التــي تتــم فــي البرملــان، وطبيعــة 
ً
مرتبــط بالنظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، خصوصــا

تشــكيل وفاعليــة الكتــل البرملانيــة وانســجامها ومــدى تأثيرهــا علــى العمــل الجماعــي داخــل مجلــس النــواب، وكذلــك 

يحتــوي التقريــر رســائل مرتبطــة بقانــون االنتخابــات النيابيــة ومخرجــات هــذا القانــون وآليــات تطويــره، ممــا ينعكــس 

 علــى تطويــر املخرجــات، كمــا يحتــوي التقريــر مقارنــات رقميــة بيــن أداء البرملــان الثامــن عشــر فــي عامــه األول 
ً
إيجابــا

 نوعيــة يمكــن االســتناد عليهــا فــي إعــداد الدراســات الخاصــة 
ً
وأدائــه فــي العــام الثانــي والتــي مــن شــأنها أن تشــكل مــادة

بمجلــس النــواب. 

 فــي عمــل مؤسســات املجتمــع املدنــي فــي األردن، ممــا 
ً
 نوعيــة

ً
ومــن وجهــة نظــر فريــق البحــث، يقــدم هــذا التقريــر نقلــة

يســاهم فــي تعزيــز املســاحة الرقابيــة املتاحــة، وتعزيــز مبــدأ البيانــات املفتوحــة وتفعيــل حــق الحصــول علــى املعلومــة 

وتكريــس املحاســبية، وفــي هــذا اإلطــار يشــيد فريــق البحــث برئاســة مجلــس النــواب واألمانــة العامــة والفريــق اإلعامــي 

البرملانــي  االنفتــاح  مجــال  فــي  النــواب،  مجلــس  عمــل  مــن  الثانــي  العــام  رافقــت  التــي  النوعيــة  النقلــة  علــى  للمجلــس 

أخــرى  يشــجع مؤسســات  ممــا  غيــر مســبوق،  بشــكل  املعلومــات  وتدفــق  املدنــي  املجتمــع  علــى مؤسســات  واالنفتــاح 

 الحكوميــة منهــا لتحــذو حــذو مجلــس النــواب. 
ً
خصوصــا
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راصد	

راصــد ملراقبــة أداء البرملــان هــو أحــد برامــج مركــز راصــد)1) والــذي يهــدف بشــكل أسا�ســي إلــى تعزيــز عمليــة التطويــر 

الديمقراطــي فــي األردن، مــن خــال دعــم املشــاركة السياســية وتطويــر العمليــة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى رفــع أداء 

 لدرجــة أعلــى مــن التناغــم مــا بيــن 
ً
املجالــس املنتخبــة عــن طريــق تفعيــل املســاءلة علــى أداء املمثليــن البرملانييــن وصــوال

األداء التمثيلــي والتطلعــات الشــعبية واالحتياجــات التنمويــة، ومــن الجديــر ذكــره أن راصــد ملراقبــة البرملــان بــدأ أعمالــه 

منــذ عــام 2009 إبــان فتــرة مجلــس النــواب الخامــس عشــر واســتمر حتــى املجلــس النيابــي الثامــن عشــر.

ويتوزع	»راصد	البرملان«	املتعلق	بمراقبة	وتقييم	أداء	مجلس	النواب	على	أربعة	محاور	رئيسة:

املحــور	األول: يتعلــق برصــد أداء مجلــس النــواب األردنــي باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات القياســية، وتتضمــن 

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

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

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

املحور	الثاني: يتعلق بتنظيم استطاعات دورية للرأي، حيث تهدف هذه االستطاعات إلى استفتاء الرأي العام حول 

أداء مجلــس النــواب األردنــي أو حــول قضايــا وقوانيــن يناقشــها النــواب أو اســتطاع آراء النــواب حــول عــدد مــن القضايــا 

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

دورية.

املحور	الثالث: يتعلق بإعداد وتقديم تقارير نوعية حول عملية إقرار التشريعات داخل مجلس النواب ونشر السلوك 

التصويتــي للنــواب وإطــاع القواعــد االنتخابيــة عليهــا بهــدف قيــاس مســتوى النتائــج بيــن الســلوك التصويتــي والتطلعــات 

والتوجهات الشــعبية حول القرارات.

فــي جميــع محافظــات  النــواب واملجتمعــات املحليــة  بيــن  مــن الجلســات الحواريــة  الرابــع: تنظيــم مجموعــة  املحــور	

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

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

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

مؤسسة غير حكومية تعمل على تفعيل الرقابة كأداة تساهم في تعزيز املساءلة والشفافية واملشاركة الشعبية   (1(
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واملؤسســات التــي تعنــى باملــرأة واملؤسســات التــي تعنــى بالشــباب، وتضــم هــذه املؤسســات شــريحة كبــرى مــن األردنييــن 

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

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

أعمــق ملــا يجــري تحــت قبــــــــــــة البرملــان مــن قــرارات وتشريعــــــــــــات مــن وجهــة نظــر هــذه املجموعــــــــــــات وكســب التــــــــــــأييد 

آلرائهــا.

املحــور	الخامــس: مراقبــة أداء البرملانييــن والبرملانيــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ومراقبــة أداء الكتــل النيابيــة 

واللجــان الدائمــة ومــدى تواصلهــم مــع القواعــد االنتخابيــة، كمــا يعمــل راصــد علــى تتبــع الصفحــة الرســمية ملجلــس 

النــواب علــى الفيســبوك والحســاب الخــاص ملجلــس النــواب علــى تويتــر، ويعمــل الفريــق علــى تحليــل محتــوى الحســابات 

مــن حيــث نوعيــة املنشــورات والتغريــدات التــي يتــم وضعهــا وتصنيفهــا إلــى عــدة محــاور تعنــى باســتطاع اآلراء وتقديــم 

املعلومــات واإلفصــاح عــن األداء داخــل مجلــس النــواب.

ويهدف برنامج »راصد البرملان« إلى تعزيز مشــاركة املواطن األردني في االنتخابات النيابية بحيث تكون هذه املشــاركة 

صحيحــة ومبنيــة علــى برامــج املرشــحين ليتمكــن املواطنيــن مــن مراقبــة أداء ممثليهــم، باالرتــكاز علــى البرنامــج الــذي 

انَتخــب علــى أساســه، حيــث تســاهم عمليــة الرصــد فــي تفعيــل ممارســة مجلــس النــواب ألدواره الرقابيــة والتشــريعية 

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

 .
ً
 علــى ســلوكهم التصويتــي مســتقبا

ً
ســينعكس إيجابــا
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منهجية	عمل	راصد

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

التقاريــر الرقابيــة، وتــم اســتيحاء جــزء كبيــر مــن أدوات قيــاس األداء علــى مجموعــة مــن املؤشــرات الــواردة فــي املســح 

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

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

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

 لهــذه الغايــة، ومتابعتهــم للجلســات 
ً
عــدت خصيصــا

ُ
علــى رصدهــا داخــل قبــة البرملــان)1) مــن خــال مجموعــة نمــاذج أ

للجلســات واجتماعــات  القبــة وحضورهــم  النــواب وخطاباتهــم ومشــاركاتهم داخــل  البرملانيــة وتســجيلهم ملداخــات 

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

 وتفريغهــا، ومــن 
ً
وفيمــا يخــص جلســات مجلــس النــواب الثامــن عشــر، قــام فريــق »راصــد« بحضورهــا وتســجيلها صوتيــا

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 

 بــه بنــاًء علــى إحصــاء حضورهــم أليــام عمــل مجلــس النــواب 
ً
 بالحضــور وأقلهــم التزامــا

ً
الجلســات وأكثــر النــواب التزامــا

وجلســاته خــال فتــرة التقريــر.

التفاعــل  ورصــد  الثانــي،  العــام  خــال  البرملانيــون  اســتعملها  التــي  الرقابيــة  األدوات  علــى  التقريــر  بنــاء  اعتمــد  كمــا 

الحكومــي مــع األداء الرقابــي والتشــريعي للنــواب والتزامهــم بهــا، والــرد علــى أســئلة النــواب ضمــن الفتــرة القانونيــة، 

واألســئلة التــي لــم يتــم الــرد عليهــا باألصــل وأكثــر الــوزارات التــي وجــه لهــا أســئلة، وأكثــر املؤسســات التــي تــم الســؤال عنهــا.

البرملانييــن  قبــل  مــن  تقديمهــا  تــم  التــي  املداخــات  تتبــع  علــى  راصــد  عمــل  املداخــات  احتســاب  بآليــة  يتعلــق  وفيمــا 

والبرملانيــات، وتــم اســتثناء املداخــات التــي يقدمهــا رئيــس اللجنــة املعنيــة والتــي أقــرت القانــون الــذي يتــم مناقشــته، 

إلــى اســتثناء مداخــات مقــرر اللجنــة.  باإلضافــة 

تنــص املــادة 95 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب »جلســات املجلــس علنيــة ويجــوز أن تكــون ســرية ذا طلبــت الحكومــة أو خمســة نــواب   (1(
»

ً
علــى األقــل خطيــا
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كما اعتمد فريق التقرير على التعريفات الواردة في النظام الداخلي ملجلس النواب)1) فيما يخص األدوات التالية:

الســؤال: هــو اســتفهام العضــو مــن رئيــس الــوزراء أو الــوزراء عــن أمــر يجهلــة فــي شــأن مــن الشــؤون التــي تدخــل فــي 

اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعامه عن نية الحكومة في أمر من األمور.

االستجواب: هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

االقتراح	برغبة: هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

املذكرة	النيابية: هي استيضاح األعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة. 

نقــاط	النظــام: يقصــد بنقــاط النظــام أن يدفــع العضــو بــأن النقــاش يخالــف أحــكام الدســتور أو أحــكام النظــام 

النقــاش إال إذا كان  فــي أي وقــت مــن   عــن املوضــوع مــدار البحــث، ويثــار هــذا الدفــع 
ً
الداخلــي، أو أن فيــه خروجــا

فــي التصويــت. املجلــس قــد شــرع 

وفيمــا يخــص بطاقــات األداء فقــد عمــل فريــق »راصــد« علــى تصميــم ثاثــة أنــواع لبطاقــات األداء وهــي علــى النحــو 

التالــي: 

:	بطاقات	أداء	النواب	
ً
أوال

انقســمت بطاقــة األداء إلــى خمســة أقســام يحتــوي كل منهــا علــى مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تــم تتبعهــا خــال العــام 

الثانــي كمــا يلــي: 

1.	األداء	الرقابي:	احتوى	األداء	الرقابي	على	ثالثة	مؤشرات	رئيسية	وهي:

1.1	األســئلة: وهــي مجمــوع األســئلة التــي يقدمهــا النائــب خــال الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر وتبيــان نســبة األســئلة 

للنائــب مــن مجمــوع األســئلة التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميــع النــواب.

2.1	االســتجوابات: وهــي مجمــوع االســتجوابات التــي يقدمهــا النائــب خــال الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر وتبيــان 

نســبة االســتجوابات للنائــب مــن مجمــوع االســتجوابات التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميــع النــواب.

3.1	االقتــراح	برغبــة: وهــي مجمــوع االقتراحــات برغبــة التــي يقدمهــا النائــب خــال الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقرير وتبيان 

نســبة االقتراحــات برغبــة للنائــب مــن مجمــوع االقتراحــات برغبــة التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميع النواب. 

2.	األداء	التشريعي

2.1	االقتــراح	بقانــون: وهــي مجمــوع االقتراحــات بقانــون التــي يقدمهــا النائــب خــال الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر 

وتبيــان نســبة االقتراحــات بقانــون للنائــب مــن مجمــوع االقتراحــات بقانــون التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميــع النــواب، 

مــع العلــم بــأن االقتــراح بقانــون يتــم تبنيــه مــن قبــل نــواب آخريــن ويتــم احتســابه للنائــب الــذي دعــا اآلخريــن وتبنــاه فــي 

البدايــة. 

https://bit.ly/2Rzj7ja :النظام الداخلي ملجلس النواب  (1(
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3.	االلتزام	بحضور	الجلسات

1.3	مجمــوع	غيــاب	النائــب: وهــي مجمــوع غيــاب النائــب خــال العــام بمــا فــي ذلــك الــدورة العاديــة واالســتثنائية األولــى 

والثانيــة، ونســبة غيــاب النائــب مــن مجمــوع غيابــات النــواب بشــكل عــام. 

2.3	عدد	الغيابات	عن	الجلسات	الرقابية: وهي مجموع غيابات النائب عن الجلسات الرقابية خال العام الثاني.

3.3	عــدد	الغيابــات	عــن	الجلســات	التشــريعية: وهــي مجمــوع غيابــات النائــب عــن الجلســات التشــريعية خــال العــام 

الثانــي.

4.	املداخالت	خالل	الجلسات: تم تصنيف املداخات إلى ثاثة أقسام من حيث نوعها وهي: 

بإجــراء  واملتعلقــة  التشــريعية  الجلســات  أثنــاء  النــواب  ألقاهــا  التــي  املداخــات  وهــي  التشــريعية:  املداخــالت	 	1.4

التغييــرات علــى القوانيــن املطروحــة مــن حيــث التعديــل علــى بنودهــا أو شــطبها أو اإلضافــة عليهــا أو تحويلهــا إلــى اللجــان 

املختصــة.

2.4 املداخــالت	التنظيميــة: هــي املداخــات املتعلقــة بتنظيــم عمــل املجلــس وتنظيــم الجلســات داخــل القبــة وانتخاب 

املكتــب الدائــم واللجــان الدائمة.

3.4 املداخــالت	الرقابيــة: هــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب أثنــاء الجلســات الرقابيــة واملتعلقــة بالرقابــة علــى أداء 

الحكومــة ووزاراتهــا واملؤسســات والهيئــات التابعــة فــي الجلســات املخصصــة لذلــك. 

كما تم تصنيف املداخات من حيث ثأثيرها على الجلسة إلى أربع أقسام وهي: 

4.4 املداخــالت	الكميــة: وهــي عبــارة عــن مــا يتــم ابــداؤه مــن تعليقــات واقترحــات وآراء ال تحمــل فــي طياتهــا أي تغييــر 

جوهــري لطبيعــة الحــوار القائــم أو أي مقتــرح علــى املــواد التــي يتــم نقاشــها خــال الجلســة، فهــي ال تخــرج عــن كونهــا 

فقــط تــدور فــي دائــرة الحــوار الطبيعــي وقــد تأخــذ شــكل اآلراء والتعليقــات والتــي يســتمر بعــد االســتماع إليهــا الحــوار 

دون أي نتيجــة أو أثــر جوهــري علــى طبيعــة الحــوار. 

5.4	املداخــالت	النوعيــة: وهــي التــي تتمثــل بمــا يتــم ابــداؤه مــن آراء واقتراحــات مــن قبــل النــواب، والتــي تصــب فــي 

جوهــر الحــوار املطــروح، والتــي يترتــب عليهــا نتيجتيــن علــى ســبيل الحصــر، بحيــث تتمثــل النتيجــة األولــى فــي التغييــر مــن 

مجــرى ومســار الحــوار فــي املوضــوع العــام املطــروح للنقــاش إلــى البحــث والنقــاش حــول نقطــة معينــة تصــب فــي ذات 

هــذا النقطــة، بحيــث يتــم الحــوار والتعقيــب حولهــا وقــد يتــم مناقشــة محتــوى املداخلــة مــن قبــل نــواب آخريــن، والثنــاء 

عليهــا مــن قبــل نــواب آخريــن، أمــا النتيجــة الثانيــة فهــي تتمثــل مــن خــال طــرح املقتــرح املقــدم خــال املداخلــة التــي تــم 

ابداؤهــا للتصويــت عليهــا مــن قبــل النائــب إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة، بمعنــى آخــر ال ينجــح املقتــرح. 
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6.4	املداخــالت	املفصليــة: وهــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم التصويــت 

عليهــا، وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجــح املقتــرح. 

7.4	مداخلــة	خــارج	جــدول	األعمــال: علــى املتكلــم التقيــد بموضــوع النقــاش وآدابــه وعــدم الخــروج عنــه وعــدم تكــرار 

أقوالــه أو أقــوال غيــره مــن األعضــاء، وللرئيــس وحــده أن يلفــت نظــر املتكلــم إلــى أنــه خــرج عــن املوضــوع أو أن رأيــه قــد 

أتضــح بشــكل كاٍف وأنــه ال مجــال لاسترســال بالــكام.

8.4	نقــاط	النظــام: وهــي مجموعــة نقــاط النظــام الــذي يقدمهــا النائــب خــال العــام الثانــي بشــقيها الصحيحــة وغيــر 

الصحيحــة. 

5.	مناقشات	القوانين	التي	قدم	بها	مداخالت

5.1 عــدد القوانيــن التــي قــدم فيهــا النائــب مداخــات خــال العــام الثانــي وعــدد املداخــات لــكل قانــون تــم نقاشــه داخــل 

القبة. 

:	بطاقات	أداء	أعمال	اللجان	النيابية	
ً
ثانيا

وهــي عبــارة عــن بطاقــة تضــم أعمــال اللجــان النيابيــة الدائمــة خــال العــام الثانــي مــن مجلــس النــواب الثامــن عشــر، 

حيــث تــم جمــع املعلومــات الخاصــة باللجــان مــن خــال املراقبــة داخــل مجلــس النــواب واملعلومــات التــي تم اســتخاصها 

مــن املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب، وتــم تصنيــف أعمــال اللجنــة حســب املؤشــرات اآلتيــة: 

1. زيارات خارجية: وهي الزيارات التي تقوم بها اللجان النيابية وتكون خارج مجلس النواب ملتابعة قضية معينة.

2. لقــاءات وفــود خارجيــة: وهــي عبــارة عــن لقــاء يضــم إحــدى اللجــان النيابيــة مــع وفــد مــن خــارج األردن ســواًء برملانييــن 

أو ســفراء أو ممثليــن لــدول أخــرى.

3. اجتمــاع تشــريعي وهــو اجتمــاع تعقــده اللجنــة النيابيــة ملناقشــة مشــروع قانــون تــم إحالتــه إليهــا مــن مجلــس النــواب 

بغــرض إجــراء التعديــات علــى مشــروع هــذا القانــون وإخراجــة بالصــورة التــي ترتــأي إليهــا اللجنــة.

4. اجتمــاع تنظيمــي وهــو اجتمــاع تعقــده اللجنــة النيابيــة بغــرض تنظيــم أمــور اللجنــة الداخليــة كإجــراء انتخابــات 

داخليــة للجنــة الختيــار رئيــس ونائــب رئيــس ومقــرر لهــذه اللجنــة.

5. اجتمــاع رقابــي وهــو اجتمــاع تعقــدة اللجنــة النيابيــة ملناقشــة قــرار حكومــي أو متابعــة قضيــة مــا، مــن خــال لقــاء 

األشــخاص املعنييــن واتخــاذ القــرار بخصوصهــا، أو لقــاء بممثليــن عــن الحكومــة ملتابعــة مجريــات قضيــة. 

6. نشاطات مجتمعية: هي عبارة عن نشاطات تقوم بها اللجنة مع املجتمع املحلي. 

7. بيــان أو تصريــح وهــو أي خبــر أو بيــان أو تصريــح صحفــي تدلــي بــه اللجنــة النيابيــة بخصــوص قضيــة معينــة ســواًء 

داخليــة أو خارجيــة أو إلطــاع اإلعــام عــن آخــر مســتجدات عمــل اللجنــة كلجنــة نيابيــة فــي البرملــان. 
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:	بطاقات	أعمال	الكتل	النيابية
ً
ثالثا

وهــي عبــارة عــن بطاقــة تضــم أعمــال الكتــل النيابيــة خــال العــام الثانــي مــن مجلــس النــواب الثامــن عشــر، حيــث تــم 

جمــع املعلومــات الخاصــة بالكتــل مــن خــال املراقبــة داخــل مجلــس النــواب، واملعلومــات التــي تــم اســتخاصها مــن 

املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب، وتــم تصنيــف أعمــال الكتلــة حســب املؤشــرات اآلتيــة: 

1. زيارات خارجية: وهي الزيارات التي تقوم بها الكتل النيابية وتكون خارج مجلس النواب ملتابعة قضية معينة.

2. لقــاءات وفــود خارجيــة: وهــي عبــارة عــن لقــاء يضــم إحــدى الكتــل النيابيــة مــع وفــد خارجــي ســواًء برملانييــن أو ســفراء 

أو ممثليــن لــدول أخــرى.

3. نشــاطات مجتمعيــة وهــي عبــارة عــن زيــارات ميدانيــة تقــوم بهــا الكتلــة النيابيــة أو أي نشــاط تقــوم بــه الكتلــة مــع 

املحلــي.  املجتمــع 

4. بيــان أو تصريــح وهــو أي خبــر أو بيــان أو تصريــح صحفــي تدلــي بــه الكتلــة النيابيــة بخصــوص قضيــة معينــة ســواء 

داخليــة أو خارجيــة أو إلطــاع اإلعــام عــن أخــر مســتجدات عمــل الكتلــة ككتلــة نيابيــة فــي البرملــان.

5. اجتمــاع ) تشــريعي، رقابــي، تنظيمــي( : هــو أي اجتمــاع تعقــدة الكتلــة نيابيــة ســواًء تشــريعي ملناقشــة قانــون معيــن أو 

رقابــي ملتابعــة قضيــة معينــة أو تنظيمــي لتنظيــم أمــور الكتلــة الداخليــة.
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مقارنات أداء البرلمان الثامن عشر بين 

العام األول والعام الثاني
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 1.1مقارنات	من	حيث	تركيبة	البرملان

يبيــن الشــكل اآلتــي مقارنــات حــول تركيبــة البرملــان بيــن العــام األول والثانــي للبرملــان الثامــن عشــر، ويتضــح مــن خــال 

الرســم أن املكتــب الدائــم تكــون خــال العاميــن مــن 4 كتــل برملانيــة، كمــا يبيــن الشــكل اآلتــي:

2.1	مقارنات	من	حيث	االلتزام	بحضور	الجلسات
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 3.1	مقارنات	بين	العام	األول	والثاني	فيما	يخص	أيام	العمل	والجلسات

.
ً
 ورقابيا

ً
يبين الشكل اآلتي أيام العمل والجلسات البرملانية وتصنيفها حسب نوعها تشريعيا
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4.1	مقارنات	حول	املداخالت	التي	قدمت	خالل	الجلسات	البرملانية

5.1	مقارنات	حول	األداء	التشريعي	للبرملان	
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6.1	مقارنات	حول	األداء	الرقابي	للبرملان	



25

الباب الثاني

تركيبة مجلس النواب خالل العام الثاني
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1.2	مقدمة

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

 انتخــاب رئيــس املجلــس، ثــم انتخــاب 
ً
الرئيــس)األول والثانــي( ومســاعديه وآليــة احتســاب األصــوات، والتــي يتــم فيهــا أوال

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

املطلقــة للحاضريــن، فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

 ألحكام الفقرة )أ( من املادة )3( من النظام الداخلي ملجلس النواب لسنة 2013 والتي تنص على: »يتولى الرئاسة 
ً
وسندا

 
ً
األقــدم فــي النيابــة فــإن تســاوى أكثــر مــن نائــب فــي األقدميــة فالنائــب األكثــر نيابــة بعــدد الــدورات فــإن تســاووا فاألكبر ســنا

، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لســبب من األســباب يجوز اســتخافه 
ً
بينهم، ويســاعده أصغر عضوين حاضرين ســنا

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

 ملســاعدة رئيــس فــي مهامــه.)1)
ً
النيابيــة مــن بيــن النــواب، ودعــا النائــب زينــب الزبيــد والنائــب قيــس زياديــن األصغــر ســنا

2.2	توزيع	املكتب	الدائم	على	الكتل	النيابية	خالل	العام	الثاني

 للشكل التالي:
ً
توزعت مناصب املكتب الدائم بين أربع كتل نيابية من أصل سبع كتل برملانية وذلك وفقا

 له ملدة سنتين 
ً
 للفقرة )1( من املادة )69( من الدستور التي تنص على: »ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا

ً
وفقا  (1(

شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه«.
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3.2	اللجان	الدائمة

ل فــي بدايــة 
َ
شــك

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

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

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

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

عضويــة اللجــان وعضويــة املكتــب الدائم.

وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق »راصــد«، تبيــن أن 10 نــواب لــم ينضمــوا إلــى أي لجنــة مــن اللجــان الدائمــة، كذلــك تبيــن 

 انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة، ولــم ينضــم أي عضــو مــن أعضــاء 
ً
 انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن و 20 نائبــا

ً
أن 95 نائبــا

 ملــا نــّص عليــه النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب. 
ً
املكتــب الدائــم إلــى أي لجنــة اســتنادا
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4.2	الكتل	البرملانية

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

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

تشــكيل ائتــاف نيابــي، ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع الكتــل النيابيــة خــال العــام الثانــي.
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وفــي العــام الثانــي ملجلــس النــواب الثامــن عشــر، نجحــت كتلتــا املســتقبل ووطــن بالحصــول علــى أكبــر عــدد مــن النــواب 

 علــى التوالــي أي بنســبة 21.5 % و 13 % بالتوالــي لــكل منهمــا مــن مجمــوع أعضــاء 
ً
األعضــاء والــذي بلــغ 28 و17 عضــوا

املجلــس، وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة، حصلــت كتلــة املســتقبل علــى أكبــر عــدد 

مــن مناصــب رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع 7 رؤســاء، بينمــا لــم تحصــل كتلتــا اإلصــاح والنهضــة علــى رئاســة أي لجنــة 

دائمــة، ويبيــن الجــدول التالــي املناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل البرملانيــة فــي اللجــان الدائمــة.

الجدول رقم )1(: املناصب التي حصلت عليها الكتل البرملانية في اللجان الدائمة

الكتلة
عدد	أعضاء	

الكتلة

عدد	األعضاء	

في	لجنة	واحدة

عدد	األعضاء	

في	لجنتين

عدد	األعضاء	

في	منصب	

رئيس	لجنة

عدد	األعضاء	

في	منصب	نائب	

رئيس	لجنة

عدد	األعضاء	

في	منصب	

مقرر	لجنة

28226744املستقبل 

17113513وطن

15310030النهضة

1439005اإلصاح

1448331الحداثة والتنمية 

14212353العدالة 

14310112مبادرة 

132  14مستقل

5.2	الفئات	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 40 - 49 ســنة، ويبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم:
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ملخص الجلسات النيابية وجداول األعمال
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1.3	ملخص	الجلسات	النيابية

عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال العــام الثانــي 38 جلســة خــال 60 يــوم عمــل، بواقــع 45 يــوم عمــل فــي الــدورة 

العاديــة الثانيــة و 6 أيــام عمــل فــي الــدورة االســتثنائية األولــى، و 9 أيــام عمــل فــي الــدورة االســتثنائية الثانيــة، كذلــك 

توزعــت األيــام حســب نــوع الجلســة إلــى 48 يــوم عمــل تشــريعي وبنســبة 80% مــن مجمــل أيــام العمــل و10 أيــام عمــل 

رقابيــة وبنســبة 17%، ويومــي عمــل تشــريعي رقابــي فــي آٍن واحــد بنســبة 3% مــن مجمــوع أيــام العمــل، ويذكــر أن أيــام 

العمــل هــي األيــام التــي يعقــد بهــا املجلــس جلســة نيابيــة بصــرف النظــر عــن عــدد الجلســات التــي يتــم عقدهــا خــال يــوم 

العمــل. 
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التزام النواب بحضور الجلسات
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1.4	التزام	البرملانيين	والبرملانيات	بحضور	الجلسات	خالل	العام	الثاني

عمــل فريــق »راصــد« علــى مراقبــة مــدى التــزام النــواب 

الرقابيــة  وأيامــه  النــواب  مجلــس  جلســات  بحضــور 

مجلــس  أداء  مراقبــة  إطــار  فــي  وذلــك  والتشــريعية، 

النــواب وإطــاع الجمهــور علــى التــزام ممثليهــم تحــت قبــة 

البرملــان. 

مــدى  علــى  »راصــد«  أجــراه  الــذي  التحليــل  وبحســب 

حضــور والتـــزام النــواب للجلســات خــال العــام الثانــي 

والدورتيــن  الثانيــة  العاديــة  الــدورة  يضــم  كان  والــذي 

عــدد  بلــغ  التــي  الثانيــة  العاديــة  للــدورة  االســتثنائيتين 

عــدد  مجمــوع  أن  تبيــن  حيــث   ،
ً
يومــا  60 عملهــم  أيـــام 

الثانــي  العــام  خــال  النــواب  مجلــس  أعضــاء  غيابــات 

 عنــد بــدء الجلســة البرملانيــة مــن 
ً
وصــل إلــى 1257غيـــابا

أصـــل 7740 يــوم عمــل لجميــع النــواب أي أن النــواب 

وصــل  كمــا  األيــام،  تلــك  مجمــل  مــن   %16 عــن  غابــوا 

معــدل غيــاب النــواب عــن يــوم العمــل الواحــد إلــى 21 

 عند بداية الجلســة البرملانية، ومن الجدير ذكـــــــره 
ً
نائبا

أن غيــاب النــواب الــوارد فــي هــذا البـــــــاب كان يحتســب 

عنــد بدايــة كل جلســـــــة برملانيـــــــة، ويبيــن الشــكل التالــي 

الثانــي.  العــام  أيــام الغيــاب ومعــدل الغيــاب خــال  عــدد 
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الجدول رقم )2(: عدد أيام الغياب للنواب خال العام الثاني

الغيابات اسم النائب الغيابات اسم النائب 

5خليل حسين خليل عطية7ابتسام يوسف خليل النوافلة

9خميس حسين خليل عطية11ابراهيم حسين العلي بني هاني

9خير عبدهللا عياد ابو صعيليك7ابراهيم عبدالرزاق ابو العز

10ديمه محمد طارق طهبوب2ابراهيم محفوظ عطا هللا البدور

8راشد محمد سليمان الشوحه1ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

8رائد عقله مفلح الخزاعله4ابراهيم مشرف القرعان

6رجا جزاع علي الصرايره3احمد ابراهيم الهميسات

11رسميه علي عوض الكعابنه7احمد حسن سليمان الفريحات

3رمضان محمد فاح الحنيطي10احمد سامة فالح اللوزي

17رنده عباطه عبد هللا الشعار7احمد سليمان عوض الرقب

15رياض محمد عرسان العزام7احمد محمد علي الصفدي

6ريم عقله نواش ابو دلبوح14انتصار بادي مصطفى حجازي

14زيد محمد فاح الشوابكه7اندريه مراد محمود حواري

10زينب حمود سالم الزبيد16انصاف احمد سامه الخوالده

3سعود سالم علي ابو محفوظ7بركات كامل عبدالكريم املهيرات

6سليمان حويله عيد الزبن8تامر شاهر سيد محمد بينو

4شاهه سالم سليم ابو شوشه8جمال عي�سى جريس قموه

4شعيب خلف الشديفات11جودت ابراهيم ناصر الدرابسه

4صالح ابو تاية12حابس ركاد خليف الشبيب

3صالح عبدالكريم العرموطي6حابس سامي مثقال الفايز

6صباح سهو فريج الشعار13حازم صالح صالح املجالي

5صداح احمد محمد الحباشنه6حسن عصري السعود

20صفاء عبد هللا محمد املومني6حسن مفلح عودة هللا العجارمة

9صوان طلب مريبيع الشرفات13حسني محمد فندي الشياب

14طارق سامي حنا خوري3حسين عطيه مو�سى القي�سي

11عبدالرحمن حسين العوايشة16حمود ابراهيم احمد الزواهره

6عبد القادر سلمان الفشيكات10حياه حسين علي مسيمي

11عبد هللا قاسم محمد عبيدات4خالد رمضان محمد عواد

3عبد املنعم صالح العودات13خالد زاهر العبد الفناطسة

17عبد علي محمد املحسيري18خالد عبدالرزاق مو�سى الحياري

17عبدالكريم فيصل الدغمي15خالد محمود محمد البكار

11عبدهللا بديع عبد الدايم13خالد مو�سى عي�سى العبد هللا
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الغيابات اسم النائب الغيابات اسم النائب 

3محمود احمد السعود العدوان9عبدهللا علي عودة العكايلة

6محمود جميل خلف الفراهيد10عبدهللا غانم سليمان زريقات

4محمود خلف حمد النعيمات28عدنان سعيد محمد الركيبات

22محمود عطا هللا يونس الطيطي8عزيز محمد علي العبيدي

17مرام مسلم علي الحيصه7عقله غمار مفلح الزبون

5مرزوق حمد عواد الهبارنه10علي خلف رضوان حجاحجه

18مصطفى رمضان ياغي6علي فاضل سالم الخايلة

5مصطفى عبدالرحمن العساف17عليا عوده نصار ابو هليل

10مصطفى فؤاد محمد الخصاونة4عمر صبحي شحادة قراقيش

9مصلح احمد مو�سى الطراونة21عواد محمد سلمان الزوايده

6معتز محمد مو�سى ابو رمان7عي�سى علي عي�سى خشاشنه

8مفلح محمد مفلح الخزاعله8غازي محمد سالم الهوامله

9منال علي عبدالرحمن الضمور7فضيل منور فضيل العبادي

7منتهى عبد الجواد البعول3فضيه عبد هللا فالح ابو قدوره

16منصور سيف الدين سجاجه4فواز محمود مفلح الزعبي

8مو�سى بركات سعود الزواهره14فوزي شاكر الطعيمه داود

9مو�سى علي محمد الوحش5فيصل نايف جاد االعور

2مو�سى علي محمد هنطش13ق�سي احمد الدمي�سي

4نبيل كامل احمد الشيشاني19قيس خليل يعقوب زيادين

5نبيل ميخائيل عوده الغيشان11كمال احمد محمد الزغول

9نصار حسن سالم القي�سي18ماجد محمود حسن قويسم

12نضال محمود احمد الطعاني8مازن تركي سعود القا�سي

12نواف حسين فرحان النعيمات8مجحم حمد حسين الصقور

5نواف مقبل سليمان الزيود12محاسن منيزل عطيه الشرعه

2هدى حسين محمد عتوم10محمد جميل محمد الظهراوي

24هيا حسين علي مفلح7محمد حسين محمد ابو سته

14هيثم جريس عوده الزيادين11محمد راشد عودة البرايسة

17وائل مو�سى يوسف رزوق16محمد سعد سامه العتايقه

11وصفي هال عبد هللا حداد3محمد ضيف هللا الفاحات

9وفاء سعيد بني مصطفى22محمد عبدالفتاح هديب

9يحيى محمد محمود السعود10محمد علي حسن الرياطي

15يوسف محمد يوسف الجراح7محمد ناصر سليم الزعبي

32محمد نوح علي معابده القضاة
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4.2	الغياب	حسب	الكتل	البرملانية

ضــمَّ املجلــس النيابــي الثامــن عشــر خــال عامــه الثانــي 8 كتــل نيابيــة شــكلوا مــا نســبته 89 % مــن مجمــوع أعضــاء 

 دون االنضمــام ألي كتلــة نيابيــة، وبحســب تحليــل الغيــاب علــى الكتــل البرملانيــة، 
ً
مجلــس النــواب، فيمــا بقــي 14 نائبــا

 عــن جلســات عمــل مجلــس النــواب، هــي كتلــة املســتقبل والتــي وصلــت نســبة غيــاب أعضائهــا 
ً
يتبيــن أن أكثــر الكتــل تغيبــا

إلــى 22.8 % مــن مجمــوع غيــاب أعضــاء املجلــس، تلتهــا كتلــة النهضــة والتــي وصلــت نســبة غيــاب أعضائهــا إلــى 14.4 % 

مــن مجمــوع غيــاب البرملانييــن والبرملانيــات فــي املجلــس، ويبيــن الشــكل التالــي مجمــوع غيــاب أعضــاء الكتــل ونســبة غيــاب 

كل كتلــة مــن مجمــوع الغيــاب فــي العــام الثانــي. 

وفــي تحليــل عــدد الغيابــات بالنســبة لعــدد النــواب فــي كل كتلــة، أي معــدل غيــاب النائــب الواحــد فــي كل كتلــة، فيتبيــن 

 نســبة لذلــك، هــي كتلــة النهضــة والتــي كان معــدل غيــاب النائــب فيهــا 
ً
مــن نتائــج التحليــل أن أكثــر الكتــل البرملانيــة غيابــا

12.1 غيــاب عــن كل جلســات مجلــس النــواب، تاهــا املســتقلون بمعــدل غيــاب بلــغ 11.9 غيــاب لــكل نائــب، أمــا أقــل 

الكتــل النيابيــة فــي معــدل الغيابــات كانــت كتلــة اإلصــاح وبمعــدل غيــاب 6.4 غيــاب عــن جميــع جلســات مجلــس النــواب 

لــكل نائــب فيهــا. 

 على ذلك ُيحتسب معدل غياب النواب في الكتلة حسب املعادلة التالية:
ً
ومثاال

 عدد غيابات أعضاء الكتلة 
 = معدلها

 عدد النواب في الكتلة
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3.4	الغياب	حسب	الفئات	العمرية	للبرملانيين	والبرملانيات

أمــا علــى صعيــد الفئــات العمرية،فعمــل »راصــد« علــى احتســاب معــدل غيــاب كل فئــة عمريــة علــى حــدة حيــث تــم 

تقســيم عــدد أيــام الغيــاب علــى عــدد البرملانييــن والبرملانيــات فــي الفئــة العمريــة نفســها، حيــث تبيــن أن أكثــر الفئــات 

العمريــة التــي تغيبــت عــن جلســات مجلــس النــواب هــي الفئــة العمريــة مــن 50 - 59 عــام، حيــث وصلــت نســبة غيابهــم 

إلــى 42% مــن مجمــوع غيــاب أعضــاء املجلــس خــال العــام الثانــي، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن 40 - 49 عــام وكانــت نســبة 

 
ً
 هــي األكبــر مــن 70 عامــا

ً
غيابهــم 30% مــن مجمــوع غيــاب أعضــاء املجلــس، فيمــا كانــت الفئــة العمريــة األقــل غيابــا

وكانــت بنســبة %6.
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4.4	الغياب	حسب	الدوائر	االنتخابية	

وفــي إطــار عمــل »راصــد« الهــادف إلــى إطــاع القواعــد االنتخابيــة حســب الدوائــر االنتخابيــة علــى أداء ممثليهــا تحــت 

قبــة البرملــان، ومراقبــة مــدى التزامهــم بحضــور جلســات مجلــس النــواب، قــام الفريــق بإجــراء تحليــل لغيابــات النــواب 

 مــن مجمــوع غيابــات النــواب كانــت دائــرة 
ً
حســب دوائرهــم االنتخابيــة حيــث تبيــن أن أكثــر الدوائــر االنتخابيــة غيابــا

البلقــاء وبنســبة 9% مــن مجمــوع غيابــات أعضــاء املجلــس تلتهــا دائــرة الزرقــاء األولــى والكــرك بنســبة 8% لــكل منهــا مــن 

مجمــوع الغيابــات. 

مــن  فيتضــح  األخــرى  بالدوائــر  انتخابيــة ومقارنتهــا  دائــرة  كل  علــى مســتوى  النــواب  غيــاب  بمعــدل  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

النتائــج، أن أكثــر الدوائــر فــي معــدل غيــاب نوابهــا نســبة إلــى عددهــم كانــت دائــرة مادبــا بعــد أن وصــل معــدل غيــاب 

النائــب الواحــد فيهــا 14.0 غيــاب، تلتهــا دائــرة اربــد الثالثــة وبمعــدل غيــاب بلــغ 13.8، وأقلهــا كانــت دائــرة العاصمــة 

لــكل نائــب.  5.5 غيــاب  الرابعــة وبمعــدل غيــاب 

الجدول رقم )3(: يبين الغيابات حسب الدوائر االنتخابية 

عدد	الغيابات	الدائرة	االنتخابية	
النسبة	من	مجموع	

غيابات	النواب

معدل	غياب	نواب	

الدائرة	االنتخابية	

نسبة	نواب	الدائرة	من	

مجموع	النواب

 4.6%11.8 6%71اربد األولى 

 3.8%10.6 4%53اربد الثانية

 3%13.8 4%55اربد الثالثة 

 3.8%10.4 4%52اربد الرابعة

 8.4%10.2 9%112البلقاء

 6.9%10.7 8%96الزرقاء األولى

 3%8.8 3%35الزرقاء الثانية

 3.8%7.8 3%39الطفيلة

 3.8%7.2 3%36العاصمة األولى

 4.6%9.3 4%56العاصمة الثانية

 5.3%9.7 5%68العاصمة الثالثة 

 3%5.5 2%22العاصمة الرابعة

 5.3%7.4 4%52العاصمة الخامسة

 3%11.8 4%47العقبة
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عدد	الغيابات	الدائرة	االنتخابية	
النسبة	من	مجموع	

غيابات	النواب

معدل	غياب	نواب	

الدائرة	االنتخابية	

نسبة	نواب	الدائرة	من	

مجموع	النواب

 7.6%9.6 8%96الكرك

 3.8%8.6 3%43املفرق

 3%10.3 3%41بدو الجنوب

 3%8.8 3%35بدو الوسط

 3%9.8 3%39بدو الشمال 

 3.8%9.4 4%47جرش

 3.8%11.2 4%56عجلون

 3.8%14.0 6%70مادبا

 3.8%7.2 3%36معان

9.7 100%1257املجموع
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1.5	مقدمة

عمــل فريــق التحليــل علــى جمــع املعلومــات الخاصــة باملداخــات التــي قدمهــا أعضــاء مجلــس النــواب خــال العــام الثانــي مــن 

، وتــم 
ً
عمــر مجلــس النــواب الثامــن عشــر، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد املداخــات 2124 مداخلــة تــم تقديمهــا مــن قبــل 120 نائبــا

تصنيــف املداخــات حســب نــوع املداخلــة وتأثيرهــا علــى مســار الجلســة، ومــن الجديــر ذكــره أنــه تــم اســتثناء الرئيــس والنائــب 

 
ً
 ألنواعهــا ووفقــا

ً
األول مــن تعــداد املداخــات بحكــم ترأســهم للجلســات، ويبيــن هــذا البــاب املداخــات التــي تــم تقديمهــا وفقــا

 علــى حــدة فــي منهجيــة التقريــر، ويبيــن الشــكل اآلتــي 
ً
 بأنــه تــم تعريــف املدخــات كا

ً
ملــدى تأثيرهــا علــى مســار الجلســات، علمــا

مجمــوع املداخــات وتصنيفهــا: 
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2.5	تصنيف	املداخالت	من	حيث	نوعها

 لنوعها إلى ما يلي: 
ً
تم تصنيف املداخات وفقا

1.2.5	املداخالت	الرقابية	

فــي إطــار تحليــل مداخــات النــواب التــي قدمــت أثنــاء جلســات مجلــس النــواب خــال العــام الثانــي حســب نوعهــا، فقــد 

بلغــت املداخــات الرقابيــة وهــي املداخــات املقدمــة مــن قبــل النــواب والتــي تختــص فــي إطــار املراقبــة علــى الحكومــة 

وعملهــا وعمــل مؤسســاتها ضمــن الجلســات الرقابيــة 311 مداخلــة وبنســبة 15% مــن مجمــوع املداخــات التــي قدمهــا 

النــواب خــال العــام الثانــي، قدمــت مــن قبــل 100 نائــب، وتــم تصنيــف املداخــات الرقابيــة إلــى مداخــات كميــة وهــي 

وهــي  نوعيــة،  الرقابيــة، ومداخــات  الجلســات  النقــاش علــى  أثنــاء  النــواب  قبــل  مــن  التــي قدمــت  املداخــات  جميــع 

 أو ثنــاًء مــن قبــل النــواب أو التــي احتــوت علــى مقترحــات تــم 
ً
املداخــات التــي قدمــت مــن قبــل النــواب والقــت تأييــدا

التصويــت عليهــا ولــم تنجــح، فيمــا كان الصنــف الثالــث مــن املداخــات وهــو املداخــات املفصليــة وهــي املداخــات التــي 

 للمداخــات الرقابيــة.
ً
قــدم فيهــا النــواب مقترحــات ونجحــت، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب تقديمــا

 للمداخات الرقابية
ً
الجدول رقم )4(: أكثر 10 نواب تقديما

عدد املداخاتاسم النائبعدد املداخاتاسم النائب

7صالح عبدالكريم شحادة العرموطي8عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي

6بركات كامل عبدالكريم النمر املهيرات8غازي محمد سالم الهوامله

6خليل حسين خليل عطية7 ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب

6فواز محمود مفلح الزعبي7ابراهيم عبدالرزاق سليمان ابو العز

6محمد عبدالفتاح محمود هديب7سليمان حويله عيد الزبن

املداخــات  نســبة  بلغــت  فيمــا  الرقابيــة،  املداخــات  مجمــوع  مــن   %96 الكميــة  الرقابيــة  املداخــات  نســبة  وبلغــت 

 .%2 املفصليــة  الرقابيــة  املداخــات  ونســبة   %2 النوعيــة  الرقابيــة 

2.2.5	املداخالت	التشريعية	

 أمــا علــى صعيــد املداخــات التشــريعية وهــي املداخــات التــي قدمــت أثنــاء نقــاش املجلــس للقوانيــن املعروضــة أمامــه، 

للبت فيها أو التعديل أو اإلضافة أو الحذف أو اإلحالة إلى اللجان املختصة، حيث بلغت 1760 مداخلة وبنسبة %83 

مــن مجمــوع املداخــات وقدمــت مــن قبــل 107 نــواب، والتــي امتــد تقديمهــا علــى امتــداد عــام برملانــي كامــل، ضمــن الــدورة 

العادية الثانية والدورتين االستثنائية امللحقتين بها، وتم توزيع املداخات التشريعية إلى مداخات تشريعية كمية بلغ 

نسبتها 44% من مجموع املداخات التشريعية، واملداخات التشريعية النوعية بلغت نسبتها 42%، ونسبة املداخات 

التشــريعية املفصليــة كانــت 14% مــن مجمــل املداخــات املقدمــة. 
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 للمداخات التشريعية
ً
الجدول رقم )5(: أكثر 10 نواب تقديما

عدد املداخاتاسم النائبعدد املداخاتاسم النائب

62خليل حسين خليل عطية182صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

57هدى حسين محمد عتوم114وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

53نبيل ميخائيل عوده الغيشان92احمد سليمان عوض الرقب

52ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب75عبدهللا علي عودة العكايلة

49ريم عقله نواش ابو دلبوح65عبد املنعم صالح شحاده العودات

3.2.5	املداخالت	التنظيمية	

وفــي ذات املنهــج، تــم جمــع املعلومــات الخاصــة باملداخــات التنظيميــة وهــي املداخــات التــي تعنــى بتنظيــم عمــل املجلــس 

واللجــان والكتــل النيابيــة، وانتخــاب أعضــاء املكتــب الدائــم وبلــغ عددهــا خــال العــام الثانــي 53 مداخلــة وبنســبة %2 

، وصنفــت إلــى تنظيميــة كميــة بنســبة %87 
ً
مــن مجمــوع املداخــات خــال العــام الثانــي وقــد قدمــت مــن قبــل 35 نائبــا

مــن مجمــوع املداخــات، وتنظيميــة نوعيــة حيــث بلــغ نســبتها 8%، ومداخــات تنظيميــة مفصليــة بنســبة %5.

 للمداخات التنظيمية
ً
الجدول رقم )6(: أكثر 10 نواب تقديما

عدد املداخاتاسم النائبعدد املداخاتاسم النائب

2خالد رمضان محمد عواد5نواف مقبل سليمان املعلى الزيود

2محمد سعد سامه العتايقة4خليل حسين خليل عطية

2عواد محمد سلمان الزوايده4يحيى محمد محمود السعود

2حمود ابراهيم احمد الزواهره3عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي

2حسين عطية مو�سى القي�سي3مجحم حمد حسين الصقور
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3.5	تصنيف	املداخالت	من	حيث	تأثيرها	في	الجلسة

1.3.5	املداخالت	الكمية	

 
ً
، علمــا

ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 1108 مداخلــة كميــة خــال العــام الثانــي، قدمــت مــن قبــل 118 نائبــا

بــأن املداخــات الكميــة هــي عبــارة عــن مــا يتــم ابــداؤه مــن تعليقــات واقترحــات وآراء ال تحمــل فــي طياتهــا أي تغييــر جوهــري 

لطبيعــة الحــوار القائــم أو أي مقتــرح علــى املــواد التــي يتــم نقاشــها خــال الجلســة، فهــي ال تخــرج عــن كونهــا فقــط تــدور فــي 

دائرة الحوار الطبيعي، وقد تأخذ شكل اآلراء والتعليقات والتي يستمر بعد االستماع إليها الحوار دون أي نتيجة أو أثر 

جوهــري علــى طبيعــة الحــوار، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب قدمــوا مداخــات كميــة خــال العــام الثانــي. 

 للمداخات الكمية 
ً
الجدول رقم )7(: أكثر 10 نواب تقديما

عدد املداخاتاسم النائبعدد املداخاتاسم النائب

29علي فاضل سالم الخايلة72صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

29نبيل ميخائيل عوده الغيشان59وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

28خالد رمضان محمد عواد39خليل حسين خليل عطية

24هدى حسين محمد عتوم34عبد املنعم صالح شحاده العودات

23عبدهللا علي عودة العكايلة31احمد سليمان عوض الرقب

2.3.5	املداخالت	النوعية	

 
ً
،علمــا

ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 754 مداخلــة نوعيــة خــال العــام الثانــي، قدمــت مــن قبــل 80 نائبا

بــأن املداخــات النوعيــة هــي التــي تتمثــل بمــا يتــم ابــداؤه مــن آراء واقتراحــات مــن قبــل النــواب والتــي تصــب فــي جوهــر 

الحــوار املطــروح، والتــي يترتــب عليهــا نتيجتيــن علــى ســبيل الحصــر، بحيــث تتمثــل النتيجــة األولــى فــي التغييــر مــن مجــرى 

فــي املوضــوع العــام املطــروح للنقــاش إلــى البحــث والنقــاش حــول نقطــة معينــة تصــب فــي ذات هــذا  ومســار الحــوار 

النقطــة، بحيــث يتــم الحــوار والتعقيــب حولهــا، وقــد يتــم مناقشــة محتــوى املداخلــة مــن قبــل نــواب آخريــن، والثنــاء 

عليهــا مــن قبــل نــواب آخريــن، أمــا النتيجــة الثانيــة فهــي تتمثــل مــن خــال طــرح املقتــرح املقــدم خــال املداخلــة التــي تــم 

ابداؤهــا للتصويــت عليهــا مــن قبــل النائــب إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة بمعنــى آخــر ال ينجــح املقتــرح، ويبيــن 

الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب قدمــوا مداخــات نوعيــة خــال العــام الثانــي. 
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 للمداخات النوعية 
ً
 تقديما

ً
الجدول رقم )8(: يبين أكثر 10 نوابا

عدد املداخاتاسم النائبعدد املداخاتاسم النائب

29ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب106صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

28نبيل كامل احمد الشيشاني60احمد سليمان عوض الرقب

26نبيل ميخائيل عوده الغيشان49عبدهللا علي عودة العكايلة

21ريم عقله نواش ابو دلبوح43وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

20بركات كامل عبدالكريم النمر املهيرات30هدى حسين محمد عتوم

3.3.5	املداخالت	املفصلية	

 
ً
، علمــا

ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 262 مداخلــة مفصليــة خــال العــام الثانــي، قدمــت مــن قبــل 77 نائبــا

بــأن املداخــات املفصليــة هــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم التصويــت 

 قدمــوا 
ً
عليهــم، وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجــح املقتــرح، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 12 نائبــا

مداخــات مفصليــة. 

 للمداخات املفصلية 
ً
 تقديما

ً
الجدول رقم )9(: أكثر 12 نائبا

عدد املداخاتاسم النائبعدد املداخاتاسم النائب

9عقله غمار مفلح الزبون18وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

9سليمان حويله عيد الزبن15خليل حسين خليل عطية

8عبدهللا علي عودة العكايلة14عبد املنعم صالح شحاده العودات

8ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب13عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي

8رائد عقله مفلح الخزاعلة12صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

6خير عبدهللا أبو صعيليك 10ريم عقله نواش ابو دلبوح
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وفيما يلي، يبين الجدول التالي جميع املداخات التي قدمها البرملانيين والبرملانيات.

الجدول رقم )10(: توزيع املداخات على جميع أعضاء مجلس النواب 

املجموعنوعيةمفصليةكميةاملجموعرقابيةتنظيميةتشريعيةاالسم

10121102ابتسام يوسف خليل النوافلة

11021373313ابراهيم حسين العلي بني هاني

3071081110ابراهيم عبدالرزاق ابو العز

10121012ابراهيم محفوظ البدور

10041491414ابراهيم محمد ابوالسيد

40042024ابراهيم مشرف القرعان

90514101314احمد ابراهيم الهميسات

20131113احمد حسن سليمان الفريحات

12001245312احمد سامة فالح اللوزي

9204963156096احمد سليمان عوض الرقب

10010101احمد محمد علي الصفدي

10121102انتصار بادي مصطفى حجازي

20022002اندريه مراد محمود حواري

20132103انصاف احمد سامه الخوالده

3906452142045بركات كامل عبدالكريم املهيرات

40153115تامر شاهر سيد محمد بينو

60173317جمال عي�سى جريس قموه

50162136جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

7031052310حابس ركاد خليف الشبيب

00000000حابس سامي مثقال الفايز

10455005حازم صالح صالح املجالي

10011163211حسن عصري السعود

00555005حسن مفلح عودة هللا العجارمة

51288008حسني محمد فندي الشياب

120416113216حسين عطيه مو�سى القي�سي

02355005حمود ابراهيم احمد الزواهره

30364026حياه حسين علي مسيمي

3725442821444خالد رمضان محمد عواد

100515101415خالد زاهر العبد الفناطسة

00111001خالد عبدالرزاق الحياري
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املجموعنوعيةمفصليةكميةاملجموعرقابيةتنظيميةتشريعيةاالسم

270431214631خالد محمود محمد البكار

8111071210خالد مو�سى عي�سى العبد هللا

62467239151872خليل حسين خليل عطية

211325116825خير عبدهللا عياد ابو صعيليك

5217602382960ديمه محمد طارق طهبوب

10455005راشد محمد سليمان الشوحه

4002421482042رائد عقله مفلح الخزاعلة

30141124رجا جزاع علي الصرايرة

50385308رسميه علي عوض الكعابنة

40485218رمضان محمد فاح الحنيطي

30255005رنده عباطه عبد هللا الشعار

00000000رياض محمد عرسان العزام

49105019102150ريم عقله نواش ابو دلبوح

00000000زيد محمد فاح الشوابكه

31042204زينب حمود سالم الزبيد

16101762917سعود سالم علي ابو محفوظ

260733209433سليمان حويله عيد الزبن

21476107شاهه سالم سليم ابو شوشه

1605211011021شعيب خلف الشديفات

20021012صالح ابو تاية

182171907212106190صالح عبدالكريم العرموطي

10011173111صباح سهو فريج الشعار

91313100313صداح احمد محمد الحباشنة

00555005صفاء عبد هللا محمد املومني

31375027صوان طلب مريبيع الشرفات

61310100010طارق سامي حنا خوري

01122002عبدالرحمن حسين العوايشة

00111001عبد القادر سلمان الفشيكات

00111001عبد هللا قاسم محمد عبيدات

65006534141765عبد املنعم صالح العودات

30142204عبد علي محمد املحسيري

33384421131044عبدالكريم فيصل الدغمي
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املجموعنوعيةمفصليةكميةاملجموعرقابيةتنظيميةتشريعيةاالسم

30254015عبدهللا بديع عبد الدايم

7514802384980عبدهللا علي عودة العكايلة

20132103عبدهللا غانم سليمان زريقات

00000000عدنان سعيد محمد الركيبات

00000000عزيز محمد علي العبيدي

270027139527عقله غمار مفلح الزبون

2105261421026علي خلف رضوان حجاحجة

3714422921142علي فاضل سالم الخايلة

150318132318عليا عوده نصار ابو هليل

8041280412عمر صبحي شحادة قراقيش

22264116عواد محمد سلمان الزوايده

90091269عي�سى علي عي�سى خشاشنه

130821151521غازي محمد سالم الهوامله

12021470714فضيل منور فضيل العبادي

00000000فضيه عبد هللا فالح ابو قدوره

70613120113فواز محمود مفلح الزعبي

20021102فوزي شاكر الطعيمه داود

00333003فيصل نايف جاد االعور

10010101ق�سي احمد عبد الدمي�سي

11011280412قيس خليل يعقوب زيادين

00222002كمال احمد محمد الزغول

10021260612ماجد محمود حسن قويسم

21142204مازن تركي سعود القا�سي

8321382313مجحم حمد حسين الصقور

30031023محاسن منيزل عطيه الشرعه

60398019محمد جميل محمد الظهراوي

9031270512محمد حسين محمد ابو ستة

00000000محمد راشد عودة البرايسة

32163126محمد سعد سامه العتايقة

60398109محمد ضيف هللا الفاحات

21699009محمد عبدالفتاح هديب

01455005محمد علي حسن الرياطي

9021140711محمد ناصر سليم الزعبي
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املجموعنوعيةمفصليةكميةاملجموعرقابيةتنظيميةتشريعيةاالسم

00222002محمد نوح علي معابده القضاة

00000000محمود احمد السعود العدوان

10121012محمود جميل خلف الفراهيد

11466006محمود خلف حمد النعيمات

140519131519محمود عطا هللا يونس الطيطي

50163036مرام مسلم علي الحيصه

8111063110مرزوق حمد عواد الهبارنه

181524143724مصطفى رمضان عبد ياغي

11051692516مصطفى عبدالرحمن العساف

10001034310مصطفى فؤاد الخصاونة

3406402161340مصلح احمد مو�سى الطراونة

281534232934معتز محمد مو�سى ابو رمان

230023821323مفلح محمد مفلح الخزاعله

240125851225منال علي عبدالرحمن الضمور

80084138منتهى عبد الجواد البعول

14021672716منصور سيف الدين سجاجه

01011001مو�سى بركات سعود الزواهره

80083058مو�سى علي محمد الوحش

40264116مو�سى علي محمد هنطش

4504492012849نبيل كامل احمد الشيشاني

5305582932658نبيل ميخائيل عوده الغيشان

10343104نصار حسن سالم القي�سي

9021161411نضال محمود احمد الطعاني

20132103نواف حسين فرحان النعيمات

15398109نواف مقبل سليمان الزيود

5712602463060هدى حسين محمد عتوم

01011001هيا حسين علي مفلح

40155005هيثم جريس عوده الزيادين

50275027وائل مو�سى يوسف رزوق

10121102وصفي هال عبد هللا حداد

11406120591843120وفاء سعيد يعقوب مصطفى

114621162321يحيى محمد محمود السعود

21144004يوسف محمد يوسف الجراح



56

الملخص التنفيذي لتقرير مراقبة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثاني

4.5	نقاط	النظام

فيمــا يخــص تحليــل املعلومــات الخاصــة بنقــاط النظــام املقدمــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال عامــه 

الثانــي، يتبيــن أن نقــاط النظــام التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل فريــق »راصــد« وصــل عددهــا إلــى 198 نقطــة نظــام منهــا 52 

نقطــة 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، ويقصــد بنقــاط النظــام أن يدفــع العضــو 

 عــن املوضــوع مــدار البحــث، 
ً
بــأن النقــاش يخالــف أحــكام الدســتور أو أحــكام النظــام الداخلــي، أو أن فيــه خروجــا

ويثــار هــذا الدفــع فــي أي وقــت مــن النقــاش إال إذا كان املجلــس قــد شــرع فــي التصويــت.

، و 
ً
ويتبيــن مــن خــال قــراءة املعلومــات الســابقة، أن عــدد النــواب الذيــن تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة هــم 41 نائبــا

 لنقــاط نظــام صحيحــة.
ً
 تقديمــا

ً
 تقدمــوا بنقــاط نظــام غيــر صحيحــة. ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 12 نائبــا

ً
33 نائبــا

 لنقاط النظام الصحيحة 
ً
 تقديما

ً
الجدول رقم )11(: أكثر 10 نوابا

عدد نقاط النظاماسم النائبعدد نقاط النظاماسم النائب

6عبد املنعم صالح شحاده العودات18عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي

6مصلح احمد مو�سى الطراونة13خالد محمود محمد البكار

6وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى11حسين عطيه مو�سى القي�سي

4خير عبدهللا عياد ابو صعيليك11خليل حسين خليل عطية

4رجا جزاع علي الصرايرة11مصطفى رمضان عبد القادر ياغي

4صالح عبدالكريم شحادة العرموطي8خالد رمضان محمد عواد
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 ويبين الجدول التالي توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات خال العام الثاني: 

الجدول رقم )12(: توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات املتقدمين بها 

غير صحيحةصحيحةاسم النائب غير صحيحةصحيحةاسم النائب 

112خليل حسين خليل عطية00ابتسام يوسف خليل النوافلة

00خميس حسين خليل عطية00ابراهيم حسين العلي بني هاني

40خير عبدهللا عياد ابو صعيليك00ابراهيم عبدالرزاق ابو العز

01ديمه محمد طارق طهبوب00ابراهيم محفوظ البدور

00راشد محمد سليمان الشوحه01ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

11رائد عقله مفلح الخزاعلة00ابراهيم مشرف القرعان

42رجا جزاع علي الصرايرة00احمد ابراهيم سامة الهميسات

01رسميه علي عوض الكعابنة11احمد حسن سليمان الفريحات

00رمضان محمد فاح الحنيطي02احمد سامة فالح اللوزي

00رنده عباطه عبد هللا الشعار00احمد سليمان عوض الرقب

00رياض محمد عرسان العزام10احمد محمد علي الصفدي

00ريم عقله نواش ابو دلبوح00انتصار بادي مصطفى حجازي

31زيد محمد فاح الشوابكه00اندريه مراد محمود حواري

00زينب حمود سالم الزبيد01انصاف احمد سامه الخوالده

00سعود سالم علي ابو محفوظ00بركات كامل عبدالكريم املهيرات

20سليمان حويله عيد الزبن24تامر شاهر سيد محمد بينو

00شاهه سالم سليم ابو شوشه11جمال عي�سى جريس قموه

00شعيب خلف املحمد الشديفات00جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

00صالح ابو تاية31حابس ركاد خليف الشبيب

42صالح عبدالكريم العرموطي00حابس سامي مثقال الفايز

00صباح سهو فريج الشعار00حازم صالح صالح املجالي

02صداح احمد محمد الحباشنة00حسن عصري السعود

00صفاء عبد هللا محمد املومني00حسن مفلح عودة هللا العجارمة

00صوان طلب مريبيع الشرفات00حسني محمد فندي الشياب

00طارق سامي حنا خوري113حسين عطيه مو�سى القي�سي

00عبدالرحمن حسين العوايشة00حمود ابراهيم احمد الزواهره

00عبد القادر سلمان الفشيكات00حياه حسين علي مسيمي

11عبد هللا قاسم محمد عبيدات80خالد رمضان محمد عواد

62عبد املنعم صالح العودات01خالد زاهر العبد الفناطسة

00عبد علي محمد عليان املحسيري00خالد عبدالرزاق مو�سى الحياري

180عبدالكريم فيصل الدغمي131خالد محمود محمد البكار

11عبدهللا بديع عبد الدايم00خالد مو�سى عي�سى العبد هللا



58

الملخص التنفيذي لتقرير مراقبة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثاني

غير صحيحةصحيحةاسم النائب غير صحيحةصحيحةاسم النائب 

00محمود احمد السعود العدوان11عبدهللا علي عودة العكايلة

00محمود جميل خلف الفراهيد00عبدهللا غانم سليمان زريقات

00محمود خلف حمد النعيمات00عدنان سعيد محمد الركيبات

00محمود عطا هللا يونس الطيطي00عزيز محمد علي العبيدي

00مرام مسلم علي الحيصه10عقله غمار مفلح الزبون

00مرزوق حمد عواد الهبارنه00علي خلف رضوان حجاحجة

113مصطفى رمضان ياغي12علي فاضل سالم الخايلة

00مصطفى عبدالرحمن العساف00عليا عوده نصار ابو هليل

10مصطفى فؤاد محمد الخصاونة00عمر صبحي شحادة قراقيش

60مصلح احمد مو�سى الطراونة00عواد محمد سلمان الزوايده

22معتز محمد مو�سى ابو رمان10عي�سى علي عي�سى خشاشنه

00مفلح محمد مفلح الخزاعله20غازي محمد سالم الهوامله

30منال علي عبدالرحمن الضمور00فضيل منور فضيل العبادي

00منتهى عبد الجواد احمد البعول00فضيه عبد هللا فالح ابو قدوره

00منصور سيف الدين سجاجه11فواز محمود مفلح الزعبي

00مو�سى بركات سعود الزواهره00فوزي شاكر الطعيمه داود

00مو�سى علي محمد الوحش00فيصل نايف جاد االعور

10مو�سى علي محمد هنطش00ق�سي احمد الدمي�سي

00نبيل كامل احمد الشيشاني00قيس خليل يعقوب زيادين

10نبيل ميخائيل عوده الغيشان00كمال احمد محمد الزغول

01نصار حسن سالم القي�سي00ماجد محمود حسن قويسم

00نضال محمود احمد الطعاني00مازن تركي سعود القا�سي

00نواف حسين فرحان النعيمات21مجحم حمد حسين الصقور

11نواف مقبل سليمان الزيود20محاسن منيزل عطيه الشرعه

11هدى حسين محمد عتوم00محمد جميل محمد الظهراوي

00هيا حسين علي مفلح00محمد حسين محمد ابو ستة

00هيثم جريس عوده الزيادين01محمد راشد عودة البرايسة

00وائل مو�سى يوسف رزوق00محمد سعد سامه العتايقة

00وصفي هال عبد هللا حداد00محمد ضيف هللا الفاحات

60وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى13محمد عبدالفتاح هديب

33يحيى محمد محمود السعود10محمد علي حسن الرياطي

20يوسف محمد يوسف الجراح00محمد ناصر سليم الزعبي

00محمد نوح علي معابده القضاة
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5.5	مداخالت	خارج	جدول	األعمال

فــي إطــار املداخــات التــي تــم جمعهــا وتحليلهــا خــال عمليــة البحــث، فقــد تبيــن مــن النتائــج أن أعضــاء مجلــس النــواب 

قدمــوا خــال العــام الثانــي 63 مداخلــة لــم تكــن ضمــن النقــاش العــام للجلســة واملــدرج ضمــن جــدول األعمــال وعليــه 

فإنــه لــم يتــم احتســابها ضمــن املداخــات التــي قدمهــا البرملانيــون والبرملانيــات، ممــا يخالــف املــادة )117 - أ( مــن النظــام 

الداخلــي ملجلــس النــواب)1)، حيــث كان رئيــس مجلــس النــواب ينبــه النــواب بــأن تلــك املداخــات خــارج جــدول األعمــال 

املقــروء مــن قبــل األميــن العــام للمجلــس فــي بدايــة الجلســة، ويبيــن الجــدول التالــي النــواب الذيــن قدمــوا مداخــات 

.
ً
خــارج جــدول األعمــال وعددهــم 39 نائبــا

الجدول رقم )13(: النواب الذين قدموا مداخات خارج جدول األعمال

املداخات اسم النائب املداخات اسم النائب 

1اندريه مراد محمود عبدالجليل حواري1خالد محمود محمد البكار

1حسن عصري عبدالقادر السعود1خليل حسين خليل عطية

1حسني محمد فندي الشياب2خالد رمضان محمد عواد

1رسميه علي عوض الكعابنة1عبد املنعم صالح شحاده العودات

1رمضان محمد فاح الحنيطي1رجا جزاع علي الصرايرة

1سعود سالم علي ابو محفوظ3صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

2صداح احمد محمد الحباشنة1حابس ركاد خليف الشبيب

1عبد القادر سلمان نوري الفشيكات1زيد محمد فاح الشوابكه

1عبد علي محمد عليان املحسيري3يحيى محمد محمود السعود

1علي خلف رضوان حجاحجة1سليمان حويله عيد الزبن

1عمر صبحي شحادة قراقيش1غازي محمد سالم الهوامله

1عواد محمد سلمان الزوايده1مجحم حمد حسين الصقور

1ق�سي احمد عبد الحميد الدمي�سي1يوسف محمد يوسف الجراح

1محمد ضيف هللا سليمان الفاحات6عبدهللا بديع عبد الدايم

1محمود خلف حمد النعيمات3عبدهللا علي عودة العكايلة

2محمود عطا هللا يونس الطيطي1علي فاضل سالم الخايلة

1مرزوق حمد عواد الهبارنه4فواز محمود مفلح الزعبي

2مصطفى عبدالرحمن مازن العساف1محمد عبدالفتاح محمود هديب

1منتهى عبد الجواد احمد البعول4ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

4احمد سليمان عوض الرقب

املــادة )117 - أ(: علــى املتكلــم التقيــد بموضــوع النقــاش وآدابــه وعــدم الخــروج عنــه وعــدم تكــرار أقوالــه أو أقــوال غيــره مــن األعضــاء وللرئيــس   (1(
وحــده أن يلفــت نظــر املتكلــم إلــى أنــه خــرج عــن املوضــوع أو أن رأيــه قــد أتضــح بشــكل كاٍف وأنــه ال مجــال لاسترســال بالــكام.
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1.6	األسئلة	النيابية

فــي إطــار مراقبــة »راصــد« ألداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر ومــدى اســتخدامه لــألدوات الرقابيــة، يظهــر التقريــر أن 

 بعد انتهاء الدورة االســتثنائية 
ً
عدد األســئلة النيابية التي وجهت ملجلس الوزراء خال العام الثاني بلغت 694 ســؤاال

 129  مــن أصــل 
ً
72 نائبــا 10 أســئلة، تقــدم بهــا  الثانيــة للــدورة العاديــة الثانيــة بــدون األســئلة التــي تــم ســحبها وهــي 

 أي ســؤال خــال الــدورات العاديــة الثانيــة واالســتثنائية األولــى والثانيــة للــدورة العاديــة 
ً
، فيمــا لــم يقــدم 57 نائبــا

ً
نائبــا

الثانيــة، حيــث أجابــت الحكومــة علــى مــا نســبته 92 % مــن األســئلة النيابيــة، وفيمــا يخــص األســئلة املجابــة التــي تمــت 

 ،
ً
 نوقــش منهــا 74 ســؤاال

ً
مناقشــتها يتبيــن أن عــدد األســئلة التــي أدرجــت علــى جــدول األعمــال وصــل عددهــا إلــى 86 ســؤاال

وعنــد تتبــع ســير الجلســة الرقابيــة باالســتناد علــى املحضــر الرســمي املنشــور، تبيــن أنــه لــم يحتــوي املحضــر أي نقــاش 

 قــد أدرجــوا علــى جــدول أعمــال جلســتين رقابيتيــن وســؤال 
ً
، وعلــى صعيــد متصــل تبيــن أن 19 ســؤاال

ً
حــول 12 ســؤاال

 نوقشــت واكتفــى نوابهــم 
ً
واحــد أدرج علــى 3 جــداول أعمــال لـــ 3 جلســات رقابيــة، وتشــير التحليــات إلــى أن 34 ســؤاال

 ملــا ذكــره النائــب 
ً
 إلــى اســتجواب وفقــا

ً
 وتــم تحويــل 14 ســؤاال

ً
باإلجابــة، فيمــا لــم يكتفــي باإلجابــة بمــا يخــص 17 ســؤاال

خــال الجلســة.
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1.1.6	األسئلة	التي	تم	إدراجها	على	جداول	األعمال

عمل الفريق على جمع املعلومات الخاصة باألسئلة املدرجة على جداول األعمال وتوزيعها كما يبين الشكل التالي: 
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الجدول رقم )14(: مجموعة من األسئلة التي أدرجت علي جداول األعمال واإلجراء الذي حصل عليها

رقم	
السؤال	

الجلسة	
التي	

نوقش	بها	
السؤال

تاريخ	تقديم	
السؤال	

اسم	النائب	
مقدم	السؤال	

رد	النائب
رقم	

الصفحة	
النص	من	محاضر	الجلسات	

120نوقش واكتفى راشد الشوحة 3 / 1 / 60222018
بهــذة اإلجابــة ونتمنــى  أكتفــي  الوزيــر   معالــي 

ً
شــكرا

أن يتــم مــا قالــة الوزيــر 

منتهى البعول 3 / 1 / 262017)2)64
لم تتم 

مناقشته 
الثانــي  اليــوم   26 الجلســة  أعمــال  جــدول  فــي  ورد 

مناقشــته  يتــم  ولــم   27/3/2018 بتاريــخ 

يوسف الجراح 8 / 1 / 88192018
لم تتم 

مناقشته 
ورد فــي جــدول أعمــال الجلســة 19 بتاريــخ 25 / 2 / 

2018 ولــم يتــم مناقشــته

89(1(262017 / 1 / 5
ابراهيم ابو 

العز 
نوقش ولم 

يكتِف 
47

 أفهم معالي الوزير من ذلك ان هنالك اتفاقية 
ً
إذا

موقعــة مــا بيــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية ودولــة 
كمــا  وليــس  املوضــوع  لهــذا  عــام   25 ملــدة  العــدو 
هنالــك  ليــس  بأنــه  املجالــي  عبدالســام  دولــة  نفــى 

إلــى املاحــق  اتفاقيــة وارجعــوا 

خالد البكار 16 / 1 / 97242018
تحويل الى 
استجواب 

211
وغيــر  كافيــة  غيــر  لــي  بالنســبة  اإلجابــة  هــذه  أنــا 
إلــى اســتجواب الحكومــة  بــل وأنــا أتجــة  مقنعــة ال 

فقــط   
ً
واحــدا وزيــر  وليــس  عــام  بشــكل 

 سعادة الرئيس 110نوقش واكتفى معتز ابو رمان 15 / 2 / 106222017
ً
واكتفي باإلجابة وشكرا

وعلى ضوء هذا التفاعل أنا أكتفي بهذة اإلجابة 134نوقش واكتفى فيصل االعور 4 / 1 / 110222018

أحمد الرقب30 / 1 / 11142017
تحويل إلى 
استجواب 

أحول املوضوع إلى استجواب للحكومة 36

وائل رزوق 28 / 1 / 118222018
نوقش ولم 

يكتِف 
147

لإليضــاح  فرصــة  الحكومــة  أعطــي  أن  حــاب  أنــا 
للجميــع مهلــة لنقــول عطــوة ل 15 يــوم أو 20 يــوم 
أو  االســتجواب  مــن موضــوع  نحــدد موقفنــا  حتــى 

االســتجواب  عــدم 

خالد ابو حسان 11 / 1 / 119222018
غياب النائب 

بعذر 
136

 عاإلجابة كانت واضحة واكتفيت باإلجابة 18نوقش واكتفى محمود الطيطي25 / 1 / 132242017
ً
شكرا

148غياب النائب محمد العتايقة 29 / 1 / 138222018

مصلح الطراونة 19 / 1 / 13992017
تحويل إلى 
استجواب 

31
أحــول الســؤال الســتجواب ألنــه يوجــد معلومــات 

ً
عنــه ســأفصح عنهــا فــي االســتجواب وشــكرا

27نوقش واكتفى مصلح الطراونة 6 / 2 / 141242017
الجليلــة  الرئاســة  مــن خــال  الوزيــر   معالــي 

ً
شــكرا

باإلجابــة  اكتفــي  وأنــا 

144142017 / 2 / 28
وفاء بني 
مصطفى 

تحويل إلى 
استجواب 

20
ناقصــة  اإلجابــة  واعتبــر  بالجــواب  أكتفــي  ال  أنــا 

اســتجواب  إلــى  ســؤالي  وأحــول 
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الجدول رقم )15(: يبين توزيع األسئلة النيابية على النواب 

النسبة عدد األسئلةاالسمالنسبة عدد األسئلةاسم النائب 

3.9 %27خليل عطية0.0 %0ابتسام النوافلة 

0.0 %0خميس عطية0.6 %4ابراهيم ابو السيد 

1.3 %9خير أبو صعيليك0.1 %1ابراهيم ابو العز 

2.0 %14ديمة طهبوب 1.3 %9ابراهيم القرعان

0.4 %3راشد الشوحة5.5 %38احمد الرقب 

0.6 %4رائد الخزاعلة0.1 %1احمد اللوزي 

0.3 %2رجا الصرايرة 1.6 %11احمد الهميسات 

0.0 %0رسمية الكعابنة 0.0 %0انتصار حجازي

0.6 %4رمضان الحنيطي 0.1 %1اندرية الحواري

0.0 %0رندة الشعار 0.1 %1انصاف الخوالدة 

0.6 %4رياض العزام0.0 %0إبراهيم بني هاني 

0.0 %0ريم أبو دلبوح 0.0 %0إبراهيم البدور

0.0 %0زيد الشوابكة0.0 %0أحمد الفريحات

0.0 %0زينب الزبيد 0.0 %0أحمد الصفدي 

0.4 %3سعود ابو محفوظ 2.0 %14بركات العبادي

0.6 %4سليمان الزبن0.9 %6تامر بينو 

0.0 %0شاهه العمارين0.0 %0جمال قموه

0.9 %6شعيب شديفات0.4 %3جودت الدرابسة 

0.0 %0صالح ابو تاية 0.0 %0حابس الشبيب

2.4 %17صالح العرموطي0.0 %0حابس الفايز

0.1 %1صباح الشعار1.2 %8حازم املجالي 

4.6 %32صداح الحباشنة0.1 %1حسن السعود

1.0 %7صفاء املومني0.3 %2حسن العجارمة

0.0 %0صوان الشرفات0.0 %0حسني الشياب

0.0 %0طارق خوري0.0 %0حسين القي�سي

0.0 %0عبد املحسيري0.3 %2حمود الزواهرة

0.1 %1عبدالرحمن العوايشة0.4 %3حياة املسيمي

0.3 %2عبدالقادر االزايدة 0.1 %1خالد البكار

0.0 %0عبدالكريم الدغمي4.5 %31خالد أبو حسان

0.1 %1عبدهللا العكايلة 2.0 %14خالد رمضان

0.0 %0عبدهللا عبدالدايم 0.0 %0خالد الفناطسة

0.0 %0عبدهللا زريقات0.0 %0خالد الحياري
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النسبة عدد األسئلةاالسمالنسبة عدد األسئلةاسم النائب 

1.2 %8محمود الطيطي0.0 %0عبدهللا عبيدات 

0.1 %1محمود العدوان0.0 %0عبداملنعم العودات

1.9 %13محمود النعيمات0.0 %0عدنان الركيبات 

0.0 %0محمود الفراهيد0.0 %0عزيز العبيدي

0.0 %0مرام الحيصة0.0 %0عقلة الزبون

0.0 %0مرزوق الدعجة0.7 %5علي الحجاحجة

0.4 %3مصطفى العساف0.0 %0علي الخايلة

0.0 %0مصطفى الخصاونة 0.0 %0عليا أبو هليل

0.4 %3مصطفى ياغي 1.0 %7عمر قراقيش 

1.3 %9مصلح الطراونة1.0 %7عواد الزوايدة

3.0 %21معتز أبو رمان1.3 %9عي�سى الخشاشنة

0.0 %0مفلح الخزاعلة 0.4 %3غازي الهواملة

0.0 %0منال الضمور0.0 %0فضية الدايات

0.1 %1منتهى البعول0.9 %6فضيل املناصير

0.4 %3منصور مراد 1.6 %11فواز الزعبي 

0.3 %2مو�سى الزواهرة 0.0 %0فوزي داوود

2.3 %16مو�سى الوحش2.2 %15فيصل األعور

0.1 %1مو�سى هنطش0.4 %3ق�سي الدمي�سي

0.4 %3نبيل الشيشاني0.3 %2قيس زيادين

1.6 %11نبيل الغيشان 0.0 %0كمال الزغول

0.0 %0نصار القي�سي0.1 %1ماجد قويسم

0.1 %1نضال الطعاني 0.0 %0مازن القا�سي

0.0 %0نواف النعيمات0.0 %0مجحم الصقور

0.0 %0نواف الزيود0.0 %0محاسن الشرعة

1.3 %9هدى العتوم29.1 %202محمد الرياطي

0.0 %0هيا العبادي 0.3 %2محمد الزعبي

0.6 %4هيثم الزيادين0.7 %5محمد العتايقة

0.4 %3وائل رزوق0.0 %0محمد الظهراوي

0.0 %0وصفي حداد 0.0 %0محمد العياصرة

1.2 %8وفاء بني مصطفى0.0 %0محمد البرايسة 

0.4 %3يحيى السعود 0.0 %0محمد الفاحات

0.1 %1يوسف الجراح0.0 %0محمد هديب

0.0 %0محمد القضاة 
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 لألسئلة النيابية 
ً
الجدول رقم )16(: أكثر )10( نواب تقديما

النسبةالعدداسم النائب النسبةالعدداسم النائب 

2.4 %17صالح العرموطي29.1 %202محمد الرياطي

2.3 %16مو�سى الوحش5.5 %38احمد الرقب

2.2 %15فيصل األعور4.6 %32صداح الحباشنة

2 %14بركات العبادي 4.5 %31خالد أبو حسان

2 %14خالد رمضان 3.9 %27خليل عطية

2 %14ديمة طهبوب3.0 %21معتز أبو رمان

2.1.6	توزيع	األسئلة	حسب	الفئة	العمرية	

يتبيــن أن أكثــر مــن تقدمــوا بأســئلة نيابيــة للحكومــة هــم مــن الفئــة العمريــة التــي تتــراوح بيــن 30-39، بعــد أن تقدمــوا 

 وبنســبة 31.6 % مــن مجمــوع األســئلة املقدمــة، تاهــم النــواب املمثلــون مــن الفئــة 
ً
 نيابيــا

ً
بـــما مجموعــه 219 ســؤاال

28.7 % مــن مجمــل األســئلة املقدمــة،   وبنســبة 
ً
199 ســؤاال بـــما مجموعــه  40-49 ســنة، بعــد أن تقدمــوا  العمريــة 

ويوضــح الشــكل التالــي توزيــع األســئلة النيابيــة حســب الفئــة العمريــة.
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3.1.6	توزيع	األسئلة	حسب	الجهة	املوَجه	لها	السؤال

أمــا علــى صعيــد توجيــه األســئلة للحكومــة وكيفيــة توزيعهــا علــى مجلــس الــوزراء، فيظهــر أن أكثريــة األســئلة وجهــت 

 خــال الفتــرة مــا بيــن بــدء الفتــرة العاديــة 
ً
لرئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع، بعــد أن بلغــت األســئلة املوجهــة لــه 401 ســؤاال

، ثم وزير الصناعة 
ً
 نيابيا

ً
الثانية وحتى انتهاء الدورة االستثنائية الثانية، تاه وزير املالية والذي وجه إليه 45 سؤاال

.
ً
 نيابيــا

ً
والتجــارة والــذي وجــه إليــه 25 ســؤاال

الجدول رقم )17(: توزيع األسئلة حسب الجهة املوجه لها السؤال 

النسبة عدد األسئلة الوزير املوجه له السؤال 

57.8 %401رئيس الوزراء ووزير الدفاع

0.9 %6وزير الدولة لشؤون اإلعام

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
ووزير تطوير القطاع العام

6% 0.9

2.0 %14وزير األشغال العامة واإلسكان

1.9 %13وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية

0.4 %3وزير البيئة

1.0 %7وزير التخطيط والتعاون الدولي 

1.7 %12وزير التربية والتعليم

2.4 %17وزير التعليم العالي والبحث العلمي

0.9 %6وزير التنمية االجتماعية

0.4 %3وزير الثقافة

0.7 %5وزير الخارجية وشؤون املغتربين

1.9 %13وزير الداخلية

0.4 %3وزير الزراعة

1.3 %9وزير السياحة واآلثار

0.4 %3وزير الشباب 

1.9 %13وزير الشؤون البلدية

1.2 %8وزير الشؤون البلدية ووزير النقل

0.3 %2وزير الشؤون السياسية والبرملانية 

1.4 %10وزير الصحة

3.6 %25وزير الصناعة والتجارة والتموين

3.3 %23وزير الطاقة والثروة املعدنية

0.4 %3وزير العدل

1.7 %12وزير العمل

6.5 %45وزير املالية

3.3 %23وزير املياه والري

1.0 %7وزير النقل

0.3 %2وزير تطوير القطاع العام 
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2.6	املذكرات

أظهــر التحليــل الــذي أجــراه فريــق »راصــد« حــول أداء وعمــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال العــام الثانــي أن 

مجلــس النــواب تقــدم بـــما مجموعــه 102 مذكــرة تمــت اإلجابــة علــى 46 % منهــا فيمــا لــم يتــم اإلجابــة علــى 54 % مــن 

املذكــرات.

دمــت 65 مذكــرة عــن طريــق مجموعــة مــن النــواب، و 30 مذكــرة عــن 
ُ
وتوزعــت املذكــرات حســب مقدميهــا، حيــث ق

طريــق اللجــان النيابيــة، و5 مذكــرات عــن طريــق نــواب بشــكل فــردي، ومذكرتــان عــن طريــق كتلتيــن نيابيتيــن.
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3.6	االستجوابات	

مــن خــال  الــوزراء، فيتضــح  بتقديــم اســتجوابات ألعضــاء مجلــس  للنــواب  الخاصــة  الرقابيــة  وفيمــا يخــص األداة 

جيــب علــى 5 اســتجوابات، 
ُ
، أ

ً
التحليــل الــذي أجــراه فريــق »راصــد« أن االســتجوابات املقدمــة بلــغ عددهــا 12 اســتجوابا

و 6 اســتجوابات لــم يــرد عليهــا إجابــة، فيمــا تــم ســحب اســتجواب واحــد، كمــا يبيــن الشــكل التالــي:

ويوضح الجدول التالي الوزراء الذين وجه لهم استجوابات.

الجدول رقم )18(: الوزراء الذين وجه لهم استجوابات 

عدد	االستجوابات	الوزيرالرقم

6رئيس الوزراء ووزير الدفاع1

1وزير النقل2

1وزير التخطيط والتعاون الدولي3

2وزير املالية4

1وزير الطاقة والثروة املعدنية5

1وزير الخارجية وشؤون املغتربين6



72

الملخص التنفيذي لتقرير مراقبة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثاني

4.6	املناقشة	العامة	

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

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

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

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

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

صالــح للنقــاش فيقــرر اســتبعاده.

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

مراعــاة أحــكام املــادة )54( مــن الدســتور.

وســجل فريــق »راصــد« خــال العــام الثانــي مــن عمــل مجلــس 

تــم  واحــد،  مناقشــة  طلــب  تقديــم  عشــر  الثامــن  النــواب 

مناقشــته.

5.6	االقتراح	برغبة	

لــم يقــدم أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال العــام الثانــي مــن عمــر البرملــان أي اقتــراح برغبــة، والتــي عرفهــا 

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

اختصاصهــا.
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الباب السابع

األداء التشريعي
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1.7	اإلنجاز	التشريعي

عمــل فريــق »راصــد« علــى مراقبــة أداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال عامــه الثانــي مــن حيــث إنجــازه التشــريعي، 

وذلــك فــي الدورتيــن العاديــة الثانيــة والــدورة االســتثنائية األولــى والثانيــة، وتبيــن مــن خــال عمليــة الرصــد أن مجلــس 

 37 أقــر منهــا فــي الــدورة العاديــة الثانيــة و 5 قوانيــن أقــرت فــي الــدورة االســتثنائية الثانيــة، ومــن 
ً
النــواب أقــر 42 قانونــا

الجديــر ذكــره الــدورة االســتثنائية األولــى كانــت تتضمــن طلــب الثقــة مــن الحكومــة والتصويــت عليهــا.

2.7	أيام	العمل	التشريعية	

وعلى مستوى الجلسات التشريعية، فقد عقد مجلس النواب الثامن عشر خال عامه الثاني 48 يوم عمل تشريعي.
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3.7	القوانين	التي	تم	إقرارها	خالل	العام	الثاني

1.3.7	القوانين	التي	تم	إقرارها	خالل	الدورة	العادية	الثانية

1. مشروع قانون معدل لقانون الطيران املدني لسنة 2015.

2. مشــروع قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فــي القضايــا الجزائيــة بيــن حكومــة اململكــة 

األردنيــة الهاشــمية وحكومــة جمهوريــة البرازيــل االتحاديــة لســنة 2017.

3. مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم املجرمين بين حكومة اململكة األردنية الهاشمية وحكومة استراليا.

4. مشــروع قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فــي املســائل الجزائيــة بيــن حكومــة اململكــة 

األردنيــة الهاشــمية وحكومــة اســتراليا.

5. قانون مؤقت رقم )74( لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات.

6. القانون املؤقت رقم )49( لسنة 2007 قانون معدل لقانون العقوبات.

7. مشروع قانون معدل لقانون صندوق اإلسكان العسكري لسنة 2017.

8. مشروع قانون املشتقات البترولية لسنة 2010.

9. مشــروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير الســطحي للصخر الزيتي بين حكومة اململكة 

األردنية ممثلة بسلطة املصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017.

10. مشــروع قانــون معــدل لقانــون التصديــق علــى اتفاقيــة امتيــاز التقطيــر الســطحي للصخــر الزيتــي بيــن حكومــة 

اململكــة األردنيــة ممثلــة بســلطة املصــادر الطبيعيــة وشــركة الكــرك الدوليــة للبتــرول الخاصــة املســاهمة املحــدودة 

.2017 لســنة 

11. مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 2018.

12. مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2018.

13. االقتراح بقانون رقم )( حول تعديل املادة )2( / أ من قانون التربية والتعليم رقم )3( لسنة 1994.

14. مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

15. مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017.

16. مشروع قانون الجامعات األردنية لسنة 2017.

17. مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2015.

18. مشروع قانون معدل لقانون املجلس األعلى للشباب لسنة 2017.

19. مشروع قانون معدل لقانون نقابة املعلمين األردنيين لسنة 2017.

20. مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.
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21. مشــروع قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فــي املســائل الجزائيــة بيــن اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية وجمهوريــة كازخســتان لســنة 2018.

22. مشــروع قانون التصديق على اتفاقية نقل األشــخاص املحكوم عليهم بين اململكة األردنية الهاشــمية وجمهورية 

كازخستان لسنة 2018.

23. مشــروع قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة تســليم األشــخاص بيــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة كازخســتان 

لســنة 2018.

24. مشروع قانون املسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.

25. مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني األردني لسنة 2017.

26. مشــروع قانــون إلغــاء قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة برنامــج تطويــر لتقييــم وتطويــر وإنتــاج البتــرول فــي األردن 

بيــن وزارة الطاقــة والــروة املعدنيــة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية وشــركة ترانســيورو واينيرجــي فــي منطقــة حقــل حمــزة 

لســنة 2017.

27. مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016.

 للدين لسنة 2014.
ً
28. مشروع قانون وضع األموال املنقولة تأمينا

29. مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

30. مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل األرا�سي لسنة 2017.

31. مشروع قانون اإلعسار لسنة 2018.

32. مشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018.

33. قانون مؤقت رقم )40( لسنة 2010 قانون املؤسسة األردنية للسكك الحديدية.

34. مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009.

35. مشروع قانون معدل لقانون ادراة قضايا الدولة لسنة 2018.

36. قانون مؤقت رقم )17( لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات.

37. قانون مؤقت رقم )16( لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات األردنية.

2.3.7	القوانين	املقرة	ضمن	الدورة	اإلستثنائية	الثانية	للدورة	العادية	الثانية:	

1. مشروع قانون صندوق شهداء القوات املسلحة األردنية.

2. مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات.

3. قانون التقاعد املدني.

4. قانون معدل لقانون اإلدارة العامة لسنة 2018.

5. مشروع معدل لقانون ديوان املحاسبة 2018.
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4.7	االقتراح	بقانون

قــدم أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن فــي الــدورة العاديــة والــدورة االســتثنائية 8 اقتراحــات بقانــون، وشــملت مواضيــع 

االقتراحــات قانــون إقليــم البتــراء واملطالبــة بإصــدار قانــون إللغــاء معاهــدة الســام األردنيــة اإلســرائيلية والتعديــل 

 بمــا يتعلــق 
ً
علــى قانــون االنتخــاب وتعديــل نصــوص مــن قانــون نقابــة أطبــاء األســنان وقانــون التربيــة والتعليــم وأيضــا

بتوريــث راتــب الزوجــة للــزوج.

وجميــع االقتراحــات أحيلــت إلــى اللجنــة القانونيــة باســتثناء اقتراحيــن، تــم احالتهمــا إلــى لجنــة التربيــة والتعليــم والثقافــة 

ولجنــة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والســكان، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي: 

حيلت إلى اللجان 
ُ
الجدول رقم )19(: االقتراحات التي أ

اللجنة املحال اليهاموضوع االقتراحمقدم االقتراح

اللجنة القانونيةتعديل نص املادة )22( الفقرة )ب( من قانون اقليم البتراابتسام النوافلة

اللجنة القانونيةاملطالبة بإصدار قانون إللغاء معاهدة السام األردني اإلسرائيليخليل عطية

اللجنة القانونيةتعديل نص املادة )7( الفقرة )ه( من قانون نقابة أطباء األسنانيحيى سعود

لجنة التربية والثقافة والشبابتعديل نص املادة )2( الفقرة )أ( من قانون التربية والتعليمهدى العتوم

اللجنة القانونيةإصدار مشروع قانون الزكاة 2018خليل عطية

اللجنة القانونيةتعديل على قانون االنتخابصالح العرموطي

اللجنة القانونيةتعديل الفقرة )4( من البند )ب( من املادة )14)عبدالكريم الدغمي

لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكانتوريث راتب الزوجة للزوجخميس عطية

 بقانــون كانــت قــد تقدمــت بــه النائــب 
ً
ومــن الجديــر ذكــره أن مجلــس النــواب الثامــن عشــر وللمــرة األولــى أقــر اقتراحــا

هــدى العتــوم والــذي يتعلــق بتعديــل املــادة )2( الفقــرة )أ( مــن قانــون التربيــة والتعليــم. 
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1.8	مقدمة

2013 تشــكيل الكتــل واالئتافــات النيابيــة،  حــدد الفصــل الخامــس مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب)1) لســنة 

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

أو أكثــر تشــكيل ائتــاف نيابــي.

الجدول رقم )20(: أعضاء الكتل وعددهم ونسبتهم من املجلس 

اسم	الكتلة:	املستقبل	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	21.5 %عدد	األعضاء:	28	عضوا

كمال أحمد الزغولصفاء عبدهللا املومنيحسني محمد الشيابأحمد إبراهيم الهميسات

ماجد محمود قويسمعبدالرحمن حسين العوايشةحمود إبراهيم الزواهرة أحمد حسن الفريحات

محمد ناصر الزعبيعبدهللا قاسم عبيدات خالد مو�سى عي�سى أبو حسانأحمد محمد الصفدي 

مصلح أحمد الطراونةعلي خلف حجاحجةرائد عقلة الخزاعلة إنصاف أحمد الخوالدة

هيثم جريس الزيادين عواد محمد الزوايدةرسمية علي الكعابنة بركات كامل العبادي

وصفي هال حداد غازي محمد الهواملةشاهه سالم العمارينحسن عصري السعود

إبراهيم عبدالرزاق أبو العزاندريه مراد محمود حواري شعيب خلف الشديفاتحسن مفلح العجارمة

	اسم	الكتلة:	وطن	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	13.0 %عدد	األعضاء:	17	عضوا

محمود أحمد العدوانعبدهللا بديع عبد الدايمرجا جزاع الصرايرة ابتسام يوسف النوافلة 

مرزوق حمد الدعجةعزيز محمد علي العبيديرمضان محمد الحنيطيإبراهيم محفوظ البدور

منال علي الضمورعمر صبحي قراقيشزيد محمد الشوابكةإبراهيم مشرف القرعان

نواف حسين النعيماتمحمد ضيف هللا الفاحاتصباح الشعار خالد زاهر الفناطسة

عاطف الطراونة 

	اسم	الكتلة:	النهضة	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	11.5 %عدد	األعضاء:	15	عضوا

هيا حسين العبادي محمد حسين العياصرةطارق سامي خوريانتصار بادي حجازي

وائل مو�سى رزوقمحمد راشد البرايسة عبدالقادر سلمان األزايدةجودت إبراهيم الدرابسة

يوسف محمد الجراحمحمد سعد العتايقةعي�سى علي خشاشنة رندة عباطة الشعار 

نصار حسن القي�سيفضية عبدهللا الداياتسليمان حويلة عيد الزبن

املــادة )25( مــن النظــام الداخلــي: أ. يحــق لــكل مجموعــة مــن النــواب ال يقــل عددهــا عــن )10 %( مــن أعضــاء املجلــس تشــكيل كتلــة نيابيــة. ب.   (1(
يحــق لكتلتيــن أو أكثــر تشــكيل ائتــاف نيابــي.
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	اسم	الكتلة:	العدالة	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	11.0 %عدد	األعضاء:	14	عضوا

نضال محمود الطعاني محمد جميل الظهراويعبداملنعم صالح العوداتحابس سامي الفايز

نواف مقبل الزيودمحمد عبدالفتاح هديبعدنان سعيد الركيبات حازم صالح املجالي 

يحيى محمد السعودمحمود عطاهلل طيطيق�سي أحمد الدمي�سيراشد محمد الشوحة

مجحم حمد الصقورريم عقلة أبو دلبوح 

	اسم	الكتلة:	الحداثة	والتنمية	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	11.0 %عدد	األعضاء:	14	عضوا

محمود جميل خلف الفراهيدمازن تركي القا�سيعبدهللا غانم الزريقاتحسين عطية القي�سي

محمود خلف النعيماتمحاسن منيزل الشرعةعلي سالم الخايلةخميس حسين عطية

منتهى عبدالجواد البعولمحمد علي الرياطيعليا عودة أبو هليلصوان طلب الشرفات

فواز محمود الزعبيعبد علي املحسيري
عبدهللا بديع عبدالدايم 

	اسم	الكتلة:	اإلصالح	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	11.0 %عدد	األعضاء:	14	عضوا

مو�سى علي هنطشمصطفى عبدالرحمن العسافديمة محمد طهبوب إبراهيم محمد أبو السيد

نبيل كامل الشيشانيمنصور سيف الدين سجاجة سعود سالم أبو محفوظأحمد سليمان الرقب

هدى حسين العتوممو�سى علي الوحشصالح عبدالكريم العرموطي تامر شاهر بينو

عبدهللا علي العكايلةحياة حسين مسيمي

	اسم	الكتلة:	مبادرة	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	11.0 %عدد	األعضاء:	14	عضوا

مصطفى فؤاد الخصاونة فوزي شاكر طعيمه داوودرياض محمد العزامإبراهيم حسين بني هاني 

مفلح محمد الخزاعلة فيصل نايف األعور زينب حمود الزبيد احمد سامة اللوزي

وفاء سعيد بني مصطفىمصطفى رمضان ياغيعقلة غمار الزبونجمال عي�سى قموه

فضيل منور العباديخير عبدهللا أبو صعيليك

	املستقلون	
ً
نسبة	الكتلة	من	املجلس	11.0 %عدد	األعضاء:	14	عضوا

معتز محمد أبو رمان قيس خليل زيادينخليل حسين عطيةحابس ركاد الشبيب

مو�سى بركات الزواهرةمحمد نوح القضاة صالح ابو تاية خالد رمضان عواد

نبيل ميخائيل الغيشانمرام مسلم الحيصةصداح أحمد الحباشنة خالد عبدالرزاق الحياري

عبدالكريم فيصل الدغميخالد محمود البكار البشتاوي
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2.8	املداخالت	حسب	الكتل	البرملانية
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3.8	نقاط	النظام	حسب	الكتل	البرملانية

 لنقــاط 
ً
وفيمــا يتعلــق بتوزيــع نقــاط النظــام حســب الكتلــة النيابيــة، فيظهــر أن النــواب املســتقلين هــم األكثــر تقديمــا

النظــام الصحيحــة، بعــدد بلــغ 56 نقطــة نظــام، ثــم كتلــة مبــادرة بعــدد نقــاط نظــام بلــغ 24 نقطــة نظــام صحيحــة، 

ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع نقــاط النظــام الصحيحــة موزعــة علــى الكتــل البرملانيــة. 
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4.8	مداخالت	خارج	جدول	األعمال
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5.8	األسئلة	النيابية	حسب	الكتل	البرملانية

عمــل فريــق »راصــد« علــى تتبــع أداء الكتــل البرملانيــة التــي قدمــت أســئلة نيابيــة خــال العــام الثانــي ليتبيــن أن كتلــة 

، وبنســبة 32.9 % خــال 
ً
 بعــد أن بلــغ عــدد األســئلة التــي تقدمــت بهــا 228 ســؤاال

ً
الحداثــة والتنميــة هــي األكثــر ســؤاال

الفتــرة املمتــدة منــذ عقــد الــدورة العاديــة الثانيــة وحتــى إعــان فــض الــدورة االســتثنائية الثانيــة، تلتهــا كتلــة اإلصــاح 

17.4 % مــن مجمــوع األســئلة، تلتهــا كتلــة املســتقبل والتــي   نيابيــا وبنســبة 
ً
121 ســؤاال والتــي تقدمــت بمــا مجموعــه 

 وبنســبة 16.1 % مــن مجمــوع األســئلة ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع األســئلة 
ً
 نيابيــا

ً
تقــدم نوابهــا بمــا مجموعــه 112 ســؤاال

النيابيــة علــى الكتــل البرملانيــة.
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6.8	تحليل	محتوى	األسئلة	التي	تقدمت	بها	الكتل

عمــل فريــق التقريــر علــى تحليــل محتــوى األســئلة النيابيــة مــن خــال تحليــل نوعــي لنصــوص األســئلة التــي تقــدم بهــا 

أعضــاء الكتــل النيابيــة ويبيــن الجــدول اآلتــي توزيــع األســئلة علــي املحــاور الرئيســية: 

الجدول رقم )21(: توزيع األسئلة التي تقدمت بها الكتل على املحاور الرئيسية

اإلصالحالنهضةوطناملستقبلالكتلة
الحداثة	

والتنمية	
املستقلينمبادرة	العدالة	

1.9 %11 %7 %0.4 %11 %0 %0 %1.6 %إدارة محلية 

42.5 %34.8 %44.4 %92.4 %34 %55.6 %63.4 %50.4 %إداري

0 %0 %0 %0 %2 %0 %4.2 %2 %اإلعام

19.8 %8.7 %21 %4 %9 %22.2 %8.3 %14 %االقتصادي 

األوقاف والشؤون 

واملقدسات االسامية
% 0% 0% 0% 6% 0% 7% 0% 0.9

3.8 %6.5 %7 %0 %5 %3.7 %3.7 %3 %التعليم

0.9 %8.7 %3.4 %0 %0 %3.7 %3.7 %3.6 %التنمية املحلية

0 %4.3 %0 %0.4 %1 %0 %0 %1.8 %الزراعة واملياه

1.9 %2.2 %0 %0 %0 %0 %4.2 %6 %الطاقة

0.9 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %2 %املنظومة األمنية

0 %2.2 %3.4 %0 %1 %3.7 %0 %0 %املنظومة البيئية

0 %0 %3.4 %0 %0 %0 %4.2 %3 %املنظومة السياحية

1.9 %6.5 %0 %0.4 %2 %0 %0 %1.8 %املنظومة الصحية

12.3 %4.3 %0 %1 %20 %3.7 %8.3 %4 %السياسة الخارجية

0 %0 %0 %0 %2 %0 %0 %0 %سيا�سي

0.9 %4.3 %0 %0.4 %1 %0 %0 %1.8 %قضايا مجتمعية

12.3 %6.5 %3.4 %1 %5 %7.4 %0 %5 %مالية
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7.8	بطاقات	أعمال	الكتل	البرملانية
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الباب التاسع

بطاقات أعمال اللجان الدائمة
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