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النواب  مناقشات  حول  راصد  تقرير 
لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات 
الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019

ممثليهم  بتوجهات  المواطنين  واعالم  الشفافية  تكريس  ضرورة  على  يؤكد  راصد   •

داخل مجلس النواب.

راصد يعبر عن خيبته من التضييق على مراقبيها تحت قبة البرلمان  •

عملية إقرار موازنة عام 2019 لم تراع أسس الشفافية واالنفتاح البرلماني .  •

وموزانة  العامة  الموازنة  قانوني  مناقشة  جلسات  خالل  تحدثوا  النواب  من   %81.5  •

الوحدات الحكومية 2019.

استغرق النواب 16 ساعة و59 دقيقة لتقديم مداخالتهم خالل جلسات المناقشة.  •

88% من النواب تطرقوا في كلماتهم لمحاور اقتصادية وادارية.   •

كتلة العدالة هي الكتلة الوحيدة التي لم يتحدث نائب باسمها خالل المناقشات.   •

95% من النواب السيدات تحدثن خالل جلسات المناقشة.   •

90% من النواب السيدات المتحدثات تحدثن في المحور االقتصادي.  •

19% من النواب تحدثوا عن الشباب خالل جلسات المناقشة.  •

40% من النواب اعضاء اللجنة المالية تحدثوا خالل جلسات المناقشة.  •

كتلة اإلصالح الوحيدة التي تحدث جميع أعضائها في مناقشات القانونين   •

94 نائبًا تقدموا ب545 توصية 35% منها مناطقية.   •

65 نائبًا تقدموا خالل جلسات المناقشة ب254 سؤااًل  •

ايمانًا من راصد لمراقبة أداء البرلمان بتكريس الشفافية والرقابة كأداة حقيقية في عملية 

اإلصالح، عمل راصد على متابعة اداء مجلس النواب خالل جلسات مناقشات قانوني الموازنة 

العامة ومازنة الوحدات الحكومية لعام 2019 ، وانتهج راصد منهجية نشر السلوك التصويتي 

للبرلمانيين والبرلمانيات على القوانين المهمة والتي تكون ذات أثر مباشر على المواطنين، إال 

أن إقرار موازنة عام 2019 لم يراِع أسس الشفافية واالنفتاح البرلماني الذي من الواجب أن يتم 

تطبيقة وتكريسه كنهج حقيقي يساهم في تقليل الفجوات بين المواطنين وممثليهم 

في السلطة التشريعية، ويؤكد راصد هنا أنه ال بد االيمان بضرورة تكريس الشفافية وإعالم 

االنتخابية  القواعد  انفتاح  يزيد  مما   ، النواب  مجلس  داخل  ممثليهم  بتوجهات  المواطنين 

على البرلمانييين.
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النواب مع  العامة لمجلس  األمانة  الصدد عن خيبته من عدم تعاون  راصد في هذا  ويعبر 

لمعرفة  العادة،  جرت  كما  بالتصوير  لهم  السماح  وعدم  البرلمان  قبة  تحت  راصد  مراقبي 

الوحدات  وقانون  العامة  الموازنة  قانوني  على  النواب  مجلس  ألعضاء  التصويتي  السلوك 

الشفافية،  وبمنتهى  وحيادية  بمهنية  للمواطنين  الكاملة  المعلومة  وايصال  الحكومية، 

ويشير راصد إلى أنه قام بتصوير جلسة التصويت إلى أن المعلومات لم تكن دقيقة بنسبة 

والمهنية  المصداقية  على  حفاظًا  للنواب  التصويتي  السلوك  نشر  على  راصد  ويتحفظ   ،%100

والموضوعية. 

 وبحسب أرقام األمانة العامة فقد صّوت 60 نائبا من أصل 105 حضروا من النواب  مع اقرار 

فقد  الحكومية  الوحدات  موازنة  بقانون  يتعلق  فيما  اما   %57 نسبتة  بما  أي  الموازنة  قانون 

صوت 65 نائبا من اصل 105 حضور بالموافقة على القانون أي ما نسبتة %62.

هذا وشرع النواب في مناقشات قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 

الماضي  الخميس  يوم  المناقشات  وانتهت    2018/12/30 الموافق  الماضي  األحد  يوم    2019

ومسائية  صباحية  جلسات   7 متضمنة  عمل  أيام  اربعة  لفترة  امتدت  أي   2019/1/3 الموافق  

في  السيدات  استغرقت  فيما  القانونين،  مناقشات  في  دقيقة   59 و  ساعة   16 ومستغرقة 

حديثهن ساعتين و58 دقيقة. 

وبينت النتائج أن عدد النواب المتحدثين خالل جلسات مناقشة الموازنة بلغ 106 نواب وبنسبة 

81.5% من مجموع اعضاء البرلمان فيما تحدثت من النواب السيدات 19 سيدة من أصل 20 سيدة 

في البرلمان بنسبة 95%  وتحدث من اعضاء اللجنة المالية 4 نواب بنسبة 40% من اعضاء اللجنة. 

وتظهر البيانات أن أكثر  المحاور و القضايا التي تحدث بها النواب  هي االقتصادي و اإلداري 

النواب في كلماتهم على  التوالي، ورّكز  ، 80%  على   %88 ، والقضايا المجتمعية  بنسبة  %88 

المحور االقتصادي وخاصة رفع الضرائب وتشجيع االستثمار والحد من ارتفاع االسعار والحد 

من زيادة المديونية، أما فيما يخص المحور االداري طالب ما نسبته 63% من النواب بمكافحة 

الفساد و 45% طالبوا  بتوسيع دائرة العفو العام، أما فيما يخص محور القضايا المجتمعية 

على    %67 و   %70 بنسبة  الفقر  ومكافحة  البطالة  مكافحة  قضايا  في  النواب  تحدث  فقد 

التوالي.
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كتلة  كانت  أعضائها  حديث  حيث  من  أكثها  أن  البرلمانية،  بالكتل  الخاصة  البيانات  وتشير 

مع  المناقشة،  جلسات  في  نوابها  جميع  تحدث  التي  الوحيدة  الكتلة  كانت  حيث  االصالح، 

اإلشارة إلى أن الناب موسى هنطش تحدث في كلمته باسمه وباسم النائب تامر بينو، تلتها 

كتلتا وطن والحداثة والتنمية بنسبة 85% من أعضائها، بينما كانت كتلة الشعب أقل الكتل 

حديثًا بعد أن تحدث 69% من أعضائها. 

مناقشات  خالل  تحدثت   8 أصل  من  كتل   7 تحدث  فقد   الكتل  كلمات  مستوى  على  بينما 

أبرز ما جاء فيها االشارة عند جميعهم لقضايا  قانوني الموزانة والوحدات الحكومية كان 

متعلقة بالسياسات الخارجية، وقضايا اقتصادية وقضايا ادارية وقضايا مجتمعية وبنسبة 

100% من الكتل المتحدثة،  تالها الحديث عن الطاقة وبنسبة 71% من الكتل البرلمانية، باإلضافة 

إلى محاور تطرق لها المتحدثون بأسماء كتلهم تتعلق بالقوات المسلحة وقضايا تعليمية 

ومواضيع في الزراعة والمياه وبنسبة 57% من الكتل المتحدثة.

في محور السياسات الخارجية، تصدر الحديث عن العالقات الدولية وتعامل الحكومة األردنية 

وتحسينها أبرز ما جاء في كلمات الكتل، حيث تحدثت 71% من الكتل عن هذا الموضوع، تاله 

الحديث عن القضية الفلسطينية، حيث تحدث 57% من الكتل البرلمانية عنها وأهميتها، فيما 

تطرقت 29% من الكتل لموضوع فتح الحدود مع سوريا وتحسين ورفع التمثيل الدبلوماسي.

االقتصادية  المحاور  أبرز  االستثمار  تشجيع  موضوع  تصدر  فقد  االقتصادي  المحور  في  أما 

التي تطرقت لها الكتل، حيث تحدث عن هذا الموضوع 71% من الكتل البرلمانية، وفي المحور 

اإلداري جاء الحديث عن مكافحة الفساد عن طريق جميع الكتل البرلمانية والتي أشارت إليه 

في خطابها. كذلك تم االشارة من قبل الكتل البرلمانية إلى أهيمة زيادة رواتب أفراد وضابط 

القوات المسلحة تحدث ما نسبته 43% من الكتل البرلمانية.

وفي اطار جمع المعلومات الكمية حول ذكر النواب لوزراء أثناء كلماتهم، تبين من النتائج 

أن 50 نائبًا ذكروا 25 وزيرًا في خطابتهم، كان 43% منهم على سبيل المدح والشكر، فيما %13 

أو  الشكاوى  أو  المشاكل  لتقديم  طرحهم  في  محايدين  كانوا  و%44  الوزراء،  عمل  انتقدوا 

األسئلة، بينما ذكر 33 نائبًا 37 جهات رسمية من وزارات ومؤسسات وهيئات في خطاباتهم، 

كانت 64% على سبيل المدح، و18% نقدًا لتلك المؤسسات، و18% محايدة. 
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كذلك عمل فريق التحليل على جمع التوصيات المقدمة من قبل النواب في حديثهم إلى 

الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث تبين أن النواب قدموا 545 توصية من قبل 94 

نائبًا تحدثوا، 65% منها جاءت على المستوى الوطني، فيما كانت 35% منها توصيات مناطقية 

تخص الدوائر االنتخابية والمحيطة الخاصة بالنائب، وتوزعت التوصيات الوطنية فكان أكثرها 

االقتصادية  التوصيات  تبعتها  التوصيات،  مجوع  من    %34.5 وبنسبة  اإلداري  بالجانب  مختص 

وبنسبة 34%، بينما كانت التوصيات المناطقية متعلقة بجانب االدارة والتنمية المحلية أكثر، 

حيث بلغت نسبتها 36% في هذا المحور، تاله الجانب اإلداري وبنسبة %16.

وعند جمع األسئلة المقدمة من قبل النواب أثناء كلماتهم تبين أن 65 نائبًا تقدموا ب254 

سؤااًل وجهت للحكومة غالبيتها، حيث تتعلق بالجانب اإلداري وبنسبة 50% من مجموع محاور 

المحلية  والتنمية  االدارة  محور  ثم   ،%27 وبنسبة  االقتصادي  الجانب  تالها  المقدمة،  األسئلة 

وبنسبة %7. 

والوحدات  الموازنة  قانوني  مشروعي  بانجاز  واجتماعاتها  المالية  اللجنة  أداء  يخص  فيما 

الحكومية، فقد أظهرت البيانات أن اللجنة بدأت اجتماعتها يوم الخامس من كانون األول، 

أتبعتها ب32 اجتماعًا، حضر 40 نائبًا تلك االجتماعات ولم يكونوا من أعضاء اللجنة، وانتهت 

في يوم السابع والعشرين من كانون األول، وهنا يجدر االشارة إلى أن النائبين أحمد الصفدي 

وفضيل النهار قد جمدوا عضويتهم من اللجنة. 

في  متواجدًا  كان  حيث  البكار  خالد  رئيسها  كان  اللجنة  الجتماعات  حضورًا  النواب  اكثر 

جميع االجتماعات، تاله النائب موسى الوحش نائب رئيس اللجنة بعد أن حضر 29 اجتماعًا، 

وعقلة الزبون ب 27 اجتماعًا، أما أقل النواب حضورًا فقد كان النائب كمال الزغول حيث حضر 

النواب  اكثر  أّما  المالية.   اللجنة  تقرير  في  تضمنت  توصية   21 فيها  قدموا  اثنين،  اجتماعين 

النائب  ثم  اجتماعًا،   17 حضرت  أن  بعد  العتوم  هدى  النائب  كانت  اللجنة  خارج  من  اجتماعًا 

جمال قموه حيث حضر 13 اجتماعًا، تاله النائب ابراهيم بني هاني ب 11 اجتماعًا والنائبان حسن 

العجارمة ورسمية الكعابنة ب 9 اجتماعات.
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الملخص التنفيذي
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