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تقديم

إن الحديــث عــن قضايــا النــوع االجتماعــي لــم يعــّد ينظــر لــه علــى أنــه نــوع مــن الكماليــة التشــريعية والقانونيــة بــل أصبــح 

 مــن املنظومــة التشــريعية فــي أي دولــة تطمــح للوصــول إلــى مصــاف الــدول املتقدمــة، ومــن هنــا فقــد عمــل 
ً
 أصيــا

ً
جــزءا

برنامــج راصــد ملراقبــة البرملــان علــى تطويــر منهجيــة مراقبــة البرملــان لتكــون املراقبــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي هــي 

األســاس فــي بنــاء تقريــر ملراقبــة أداء مجلــس النــواب مــن منظــور النــوع االجتماعــي، والــذي يهــدف إلــى  إطــاع  الجمهــور 

 علــى  النشــاطات  التــي  قــام  بهــا  املجلــس  النيابــي الثامــن عشــر خــال  عامــه الثانــي خــال الفتــرة 12 / 11 /2017 ولغايــة 

13 / 10 / 2018 والتــي تضمنــت الــدورة العاديــة الثانيــة والدورتيــن االســتثنائيتين األولــى والثانيــة للعاديــة الثانيــة، 

 بهــدف  تعزيــز  الرقابــة  الشــعبية  علــى  أداء  مجلــس  النــواب  خاصــة  فــي  مجــال  التشــريع  والرقابــة ومــدى التصــاق عملــه 

االجتماعــي،  إضافــة  إلــى  تطويــر  أداء  املجلــس  عبــر  التفاعــل  اإليجابــي  معــه،  وتشــجيع  مؤسســات  بالنــوع  واهتمامــه 

 مــن منظــور 
ً
 املجتمــع  املدنــي  واملجتمــع  املحلــي  علــى  خلــق  آليــات  رصــد  ومتابعــة  ومراقبــة  ألداء  مجلــس  النــواب وخصوصــا

النــوع االجتماعــي وذلــك بهــدف تعزيــز االهتمــام مــن قبــل النــواب تجــاه النــوع االجتماعــي،  ممــا  ينعكــس  بــدوره  علــى 

 أداء  النــواب  ويحفزهــم  علــى  القيــام  بدورهــم  الرقابــي  والتشــريعي واالهتمــام أكثــر بالقضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي 

ومجاالتــه املختلفــة.

ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى عمــل مجلــس النــواب وتقييــم أدائــه الرقابــي والتشــريعي مــن حيــث النــوع االجتماعــي، 

 مثــل هــذه التقاريــر التــي تقيــم 
ً
حيــث تفتقــر التقاريــر الرقابيــة علــى مســتوى الشــرق االوســط عمومــا واألردن خصوصــا

أداء النــواب وعملهــم مــن حيــث مراعــاة علــى النــوع االجتماعــي، ومقارنــة أداء النــواب الذكــور واإلنــاث علــى حــٍد ســواء؛ 

الرقابــي والتشــريعي وااللتــزام بحضــور الجلســات، ومــدى  التقريــر مقارنــات شــاملة، تخــص الشــأن  حيــث يتضمــن 

التزامهــم بالنظــام الداخلــي، ومــدى قدرتهــم علــى تمثيــل الناخبيــن كمــا يجــب، وتحفــز  مثــل  هــذه  التقاريــر  النــواب  علــى 

 املوائمــة  بيــن  الخطــاب  الــذي  يتبنــاه  والتطبيــق  الفعلــي  تحــت  قبــة  البرملــان ال ســيما األمــور التــي تتعلــق بالنــوع االجتماعــي، 

كذلــك علــى مســتوى الخطــاب أو التطبيــق، باإلضافــة  إلــى  أن  مثــل  هــذه  التقاريــر  تســاهم  فــي  تعزيــز  ورفــع  مســتوى 

 املشــاركة  بيــن  املواطــن  والنائــب  مــن  خــال  خلــق  آليــات  تواصــل  بيــن  النائــب  وقاعدتــه.

واعتمــد  فريــق »راصــد«  فــي  إعــداد  هــذا  التقريــر  علــى  مؤشــرات  كميــة  ونوعيــة تختــص بالنــوع االجتماعــي،  فــي  ضــوء 

 الخبــرات  املتراكمــة  لفريــق راصــد  فــي  إعــداد  التقاريــر  الرقابيــة،  حيــث  اتخــذ  فريــق  العمــل  مجموعــة  مــن  الخطــوات  فــي 

عــدت 
ُ
 إعــداد  هــذا  التقريــر  تمثلــت  بجمــع  املعلومــات  التــي  عمــل  الباحثــون  علــى  رصدهــا  داخــل  قبــة  البرملــان  علــى  نمــاذج أ

  لهــذه  الغايــة  مــن  خــال  متابعتهــم  للجلســات  البرملانيــة  وتســجيلهم  ملداخــات  النــواب  وخطاباتهــم  ومشــاركاتهم 
ً
 خصيصــا

 داخــل  القبــة  وحضورهــم  الجتماعــات  اللجــان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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                                                          ويغطــي  هــذا  التقريــر  نشــاطات  مجلــس  النــواب  الثامــن  عشــر  خــال  الــدورة  العاديــة  الثانيــة والدورتيــن االســتثنائيتين 

األولــى والثانيــة  للــدورة العاديــة الثانيــة  والتــي  عقــد  خالهــا  املجلــس ثمانيــة وثاثــون جلســة  بواقــع 60  يــوم  عمــل ، وأقــر 

 فــي الــدورة العاديــة الثانيــة و 5 قوانيــن فــي الــدورة االســتثنائية 
ً
 أقــر منهــا 37 قانونــا

ً
املجلــس خــال العــام الثانــي 42 قانونــا

الثانيــة ويتيــح هــذا التقريــر للقواعــد االنتخابيــة أن يطلعــوا علــى أداء ممثليهــم فــي البرملــان وذلــك بهــدف خلــق انطباعــات 

معياريــة حــول أدائهــم ومقارنتهــا بتطلعاتهــم التــي قامــوا علــى أساســها باالقتــراع لهــم. 

وســنعمل فــي راصــد علــى اســتدامة وتكريــس نهــج الرقابــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي علــى مســتوى مجلــس النــواب 

ليكــون أحــد مشــاريع راصــد خــال الفتــرة القادمــة، كمــا ســنقدم الخبــرات ألعضــاء مجلــس النــواب وذلــك مســاهمة مــن 

راصــد لعزيــز التوعيــة فــي مفاهيــم النــوع االجتماعــي.

الدكتور عامر بني عامر

مدير عام مركز الحياة - راصد
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راصد		

راصــد ملراقبــة أداء البرملــان يهــدف بشــكل أسا�ســي إلــى تعزيــز عمليــة التطويــر الديمقراطــي فــي األردن مــن خــال دعــم 

تفعيــل  طريــق  عــن  املنتخبــة  املجالــس  أداء  رفــع  إلــى  باإلضافــة  االنتخابيــة  العمليــة  وتطويــر  السياســية  املشــاركة 

 لدرجــة أعلــى مــن التناغــم مــا بيــن األداء التمثيلــي والتطلعــات الشــعبية 
ً
املســاءلة علــى أداء املمثليــن البرملانييــن وصــوال

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.

اقبة	وتقييم	أداء	مجلس	النواب	على	أربعة	محاور	رئيسة: ويتوزع	عمل	»راصد	البرملان«	املتعلق	بمر

 باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات القياســية التــي 
ً
 وإناثــا

ً
املحــور	األول: يتعلــق برصــد أداء البرملــان األردنــي ذكــورا

 للمناصــب القياديــة هــل هــم الذكــور 
ً
 ووصــوال

ً
تــم تحليلهــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي ومحاولــة رصــد األكثــر ترشــحا

أو اإلنــاث، واألســباب وراء الوصــول أو عــدم الوصــول إلــى هــذه املناصــب، باإلضافــة إلــى توزيــع كل مــن الذكــور واإلنــاث 

العمليــة:  هــذه  النــوع االجتماعــي. وتتضمــن  مــن منظــور  نتائــج وتحليلهــا  اي  النيابيــة ورصــد  واللجــان  الكتــل  ضمــن 

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.

، باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات 
ً
 وإناثــا

ً
املحــور	الثانــي: يتعلــق برصــد أداء أعضــاء البرملــان األردنــي، ذكــورا

القياســية، وتتضمــن هــذه العمليــة: حضــور الجلســات البرملانيــة واجتماعــات اللجــان وعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات 

مــع أعضــاء البرملــان ملناقشــة مبادراتهــم وأنشــطتهم، وعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع مســؤولي الحكومــة ملناقشــة ردة 

فعــل الحكومــة اتجــاه هــذه املبــادرات واألنشــطة، ومتابعــة وعــود النــواب وتوجهاتهــم ومــدى انســجامها مــع مواقفهــم 

داخــل البرملــان.

املحــور	الثالــث: يتعلــق بتنظيــم اســتطاعات دوريــة للــرأي، حيــث تهــدف هــذه االســتطاعات إلــى اســتفتاء الــرأي العــام 

 
ً
 وإناثــا

ً
 أو حــول قضايــا وقوانيــن يناقشــها النــواب أو اســتطاع آراء النــواب ذكــورا

ً
 وإناثــا

ً
حــول أداء البرملــان األردنــي ذكــورا

حــول عــدد مــن القضايــا التــي يعمــل عليهــا املجلــس حيــث يتــم تحليــل نتائــج هــذه االســتطاعات مــن قبــل فريــق مختــص 

وإصدارهــا ضمــن تقاريــر دوريــة.



12

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

املحــور	الرابــع: تعلــق بإعــداد وتقديــم تقاريــر نوعيــة حــول عمليــة إقــرار التشــريعات داخــل مجلــس النــواب ونشــر 

 وإطاع القواعد االنتخابية عليها، بهدف قياس مستوى النتائج بين السلوك 
ً
 وإناثا

ً
السلوك التصويتي للنواب ذكورا

التصويتــي والتطلعــات والتوجهــات الشــعبية حــول القــرارات.

 واملجتمعــات املحليــة فــي جميــع 
ً
 وإناثــا

ً
املحــور	الخامــس: تنظيــم مجموعــة مــن الجلســات الحواريــة بيــن النــواب ذكــورا

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

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

 واملجموعــات ذات االهتمامــات الخاصــة والتــي تمثــل مؤسســات املجتمــع املدنــي 
ً
 وإناثــا

ً
أنحــاء اململكــة بيــن النــواب ذكــورا

واألحــزاب السياســية واملؤسســات التــي تعنــى باملــرأة واملؤسســات التــي تعنــى بالشــباب، وتضــم هــذه املؤسســات شــريحة 

كبــرى مــن األردنييــن املعنييــن بالكثيــر مــن التشــريعات والسياســات العامــة، كمــا تعنــى هــذه املؤسســات بتعزيــز الحقــوق 

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

يــؤدي إلــى مناقشــة أعمــق ملــا يجــري تحــت قبــة البرملــان مــن قــرارات وتشــريعات مــن وجهــة نظــر هــذه املجموعــات وكســب 

التأييــد آلرائهــا.
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منهجية	عمل	راصد

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

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

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

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

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

للجلســات  الغايــة ومتابعتهــم  لهــذه   
ً
أعــدت خصيصــا نمــاذج  مــن خــال مجموعــة  البرملــان  قبــة  علــى رصدهــا داخــل 

 وخطاباتهــم ومشــاركاتهم داخــل القبــة وحضورهــم للجلســات 
ً
 وإناثــا

ً
البرملانيــة وتســجيلهم للمداخــات النــواب ذكــورا

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 ذكــورا

 وبيــان عددهــا ومحاورهــا، وتضميــن التقريــر مللخــص هــذه الجلســات، كمــا رصــد الفريــق انتظــام حضــور النــواب 
ً
وإناثــا

 بــه بنــاًء علــى إحصــاء حضورهــم أليــام عمــل 
ً
 بالحضــور وأقلهــم التزامــا

ً
 التزامــا

ً
 وإناثــا

ً
فــي الجلســات وأكثــر النــواب ذكــورا

مجلــس النــواب وجلســاته.

 خــال العــام الثانــي ورصــد 
ً
 وإناثــا

ً
كمــا اعتمــد بنــاء التقريــر علــى األدوات الرقابيــة التــي اســتعملها البرملانيــون ذكــورا

التفاعل الحكومي مع األداء الرقابي والتشريعي للنواب والتزامهم بها والرد على أسئلة النواب ضمن الفترة القانونية 

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

 لألســئلة وأكثــر املؤسســات التــي تــم الســؤال عنهــا وأكثــر الــوزارات التــي تعرضــت لألســئلة، واألســئلة التــي لــم يتــم 
ً
تعرضــا

الــرد عليهــا.

وفيما	يتعلق	بمنهجية	تصميم	بطاقات	األداء،	اعتمد	راصد	على	مجموعة	من	املؤشرات	وهي:

 أثنــاء الجلســات التشــريعية واملتعلقــة بإجــراء 
ً
 وإناثــا

ً
املداخــالت	التشــريعية: وهــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب ذكــورا

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

املداخالت	التنظيمية: هي املداخات املتعلقة بتنظيم عمل املجلس وانتخاب املكتب الدائم واللجان الدائمة.
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 أثنــاء الجلســات الرقابيــة واملتعلقــة بالرقابــة علــى 
ً
 وإناثــا

ً
املداخــالت	الرقابيــة: هــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب ذكــورا

أداء الحكومــة ووزاراتهــا واملؤسســات والهيئــات التابعــة فــي الجلســات املخصصــة لذلــك.

كما	عمل	فريق	راصد	على	تحليل	املداخالت	من	حيث	تأثيرها	على	مسار	الجلسة	وتم	تقسيمها	إلى:

املداخــالت	الكميــة:  وهــي عبــارة عــن مــا يتــم ابــداؤه مــن تعليقــات واقتراحــات وآراء ال تحمــل فــي طياتهــا أي تغيــر جوهــري 

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

 والتــي تصــب 
ً
 وإناثــا

ً
املداخــالت	النوعيــة: وهــي التــي تتمثــل بمــا يتــم ابــداؤه مــن آراء واقتراحــات مــن قبــل النــواب ذكــورا

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

مــن مجــرى ومســار الحــوار فــي املوضــوع العــام املطــروح للنقــاش إلــى البحــث والنقــاش حــول نقطــة معينــه 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 ذكــر أو انثــى إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة، بمعنــى آخــر ال ينجــح 

املقتــرح.

املداخــالت	املفصليــة: وهــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب ذكــر أو انثــى، وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم 

التصويــت عليهــم، وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجــح املقتــرح.

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

اختصاصهــم أو رغبتــه فــي التحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــة أو اســتعامه عــن نيــة الحكومــة فــي أمــر مــن 

األمــور.

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

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

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 

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

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

أتضــح بشــكل كاف وانــه ال مجــال لاسترســال بالــكام.
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 1.1	مقدمة

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

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

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

للحاضريــن فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

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

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

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

ً
ســنا

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

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

مهامــه.

يبيــن هــذا البــاب تركيبــة املجلــس وحيثيــات انتخــاب رئيــس املجلــس واملســاعدين والنائبيــن، كمــا يحتــوي علــى توزيــع 

أعضــاء الكتــل البرملانيــة ذكــورا وإناثــا علــى اللجــان الدائمــة وتحليــل خــاص بتركيبــة الكتــل البرملانيــة مــن منظــور النــوع 

 باللجــان الدائمــة فــي العــام األول للمجلــس الثامــن عشــر وتوزيعهــا 
ً
 خاصــا

ً
االجتماعــي، كمــا يتضمــن هــذا البــاب تحليــا

علــى أســاس الجنــس. 
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1.2	انتخاب	رئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر

حســب التعديــات الدســتورية األخيــرة أصبحــت املــدة الزمنيــة لرئاســة املجلــس عاميــن حيــث نــص الدســتور فــي املــادة  

 لــه ملــدة ســنتين شمســيتين ويجــوز إعــادة 
ً
)69( الفقــرة 1علــى »ينتخــب مجلــس النــواب فــي بــدء الــدورة العاديــة رئيســا

انتخابــه«. وترشــح كل مــن النائــب عاطــف الطراونــة والنائــب عبــد هللا العكايلــة ملنصــب رئيــس مجلــس النــواب، وفــاز 

 للنائــب عبــدهللا العكايلــة. وملــم تترشــح 
ً
 مقابــل 39 صوتــا

ً
باملنصــب النائــب عاطــف الطراونــة بعــد حصولــه علــى 87 صوتــا

ملنصــب الرئيــس أي امــرأة. 

وفــي جلســة نقاشــية جمعــت مجموعــة مــن الخبــراء فــي الشــأن البرملانــي قــام مركــز الحيــاة راصــد وبرنامــج USAID تكامــل 

بتنفيذهــا  كان للمشــاركين مجموعــة مــن املاحظــات بمــا يخــص موضــوع الترشــح ملنصــب رئيــس املجلــس وغيرهــا حيــث 

تحــدث األســتاذ صــدام ابــو عــزام )محامــون بــا حــدود( عــن الثقافــة املجتمعيــة الذكوريــة واالبويــة وهــذا النمــط ســائد 

وهــو غيــر صديــق للمــرأة. كمــا تحــدث األســتاذ صــاح املعايطــة )دار الحمايــة القانونيــة( أن قانــون االنتخــاب لــه دور 

كبيــر بمــا يخــص وضــع املــرأة داخــل مجلــس النــواب والكوتــا قــد تضعــف وجــود النــواب اإلنــاث داخــل مجلــس النــواب، 

 علــى عــدم ترشــحها 
ً
وتحدثــت الدكتــورة عبلــة ابــو علبــة )نائــب ســابق( أن حداثــة وجــود املــرأة فــي البرملــان يؤثــر ســلبا

فــي املجلــس،  فــي البرملــان ألن النــواب اإلنــاث ضعيفــات  ملنصــب الرئيــس، ويجــب ان نفكــر كيــف نحمــي وجــود املــرأة 

ومجلــس النــواب يفتقــر لوجــود كتــل سياســية حزبيــة.

وقــد يعــزى ســبب عــدم إعــان أي امــرأة ترشــحها النتخــاب منصــب رئيــس مجلــس النــواب، لعــدم وجــود تكتــات قويــة 

داعمــة ملشــاركة النــواب اإلنــاث علــى مســتوى املجلــس، واقتصــار دورهــا علــى املناصــب الخاصــة بمســاعدي رئيــس 

مجلــس النــواب، ونّوابــه، كذلــك لعــدم وجــود تكتــات حزبيــة، تدعــم النــواب اإلنــاث فــي تكتاتهــا كانــت قــادرات علــى 

الترشــح لرئاســة املجلــس.  

39
ً
صوتا

النائب عبدهللا الع�ايلة

كتلة اإلصالح

87
ً
صوتا

النائب عاطف الطراونة

كتلة وطن 



19

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

كمــا أن البعــض فســر عــدم ترشــح النــواب اإلنــاث ملنصــب رئيــس املجلــس او غيرهــا مــن املناصــب قــد يعــود لعــدم ثقتهــن 

لهــذه املناصــب. كمــا رأى البعــض أن أي   وبالتالــي يبتعــدن عــن الترشــح 
ً
 سياســيا

ً
بأنفســهن كونهــن ال يمتلــك تاريخــا

منصــب يعطــى للنــواب اإلنــاث فــي املجلــس يتــم اعطائهــن كمنحــة او هبــة وليــس مــن منطلــق حقوقــي. 

1.3	انتخاب	النائبين	األول	والثاني	لرئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر

 بأنــه لــم تترشــح 
ً
وفــق املــادة )16( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، تــم فتــح بــاب الترشــح لنائــب الرئيــس األول علمــا

البــكار، النائــب احمــد الصفــدي،  أي امــرأة ملنصــب النائــب األول والثانــي أي امــرأة، فتقــدم كل مــن النائــب خالــد 

والنائب خميس عطية، ومن ثم انســحب النائب خالد البكار من املنافســة على النائب االول، وبلغت عدد األصوات 

التــي حصــل عليهــا املترشــحون ملنصــب النائــب األول كمــا يلــي:

وفيمــا يخــص انتخابــات النائــب الثانــي خــاض كل مــن النائــب أحمــد الهميســات، النائــب ســليمان الزبــن، النائــب مفلــح 

الخزاعلــة، النائــب عبــد هللا عبيــدات، النائــب احمــد اللــوزي املنافســة علــى منصــب نائــب الرئيــس الثانــي، وفيمــا يلــي 

األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحون خــال الجولــة األولــى: 

58
ً
صوتا

النائب أحمد الصفدي

كتلة املستقبل 

64
ً
صوتا

النائب خم�س عطية

كتلة ا��داثة والتنمية 
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ولــم يتحصــل أي مرشــح علــى األكثريــة خــال الجولــة األولــى، وخــال الجولــة الثانيــة التــي أجريــت ألعلــى مرشــحين حصــا 

 
ً
55 صوتــا  مقابــل 

ً
66 صوتــا علــى األصــوات، فــاز النائــب ســليمان الزبــن بمنصــب النائــب الثانــي بعــد حصولــه علــى 

للنائــب أحمــد اللــوزي.

25
ً
صوتا

النائب عبدهللا عبيدات 

كتلة املستقبل

34
ً
صوتا

النائب سليمان الز�ن 

كتلة ال��ضة

12
ً
صوتا

النائب مف�� ا��زاعلة 

كتلة مبادرة 

30
ً
صوتا

النائب احمد اللوزي 

كتلة مبادرة 

18
ً
صوتا

النائب احمد الهم�سات 

كتلة املستقبل

ا��ولة األو��

ا��ولة الثانية
66
ً
صوتا

النائب سليمان الز�ن 

كتلة ال��ضة

55
ً
صوتا

النائب احمد اللوزي 

كتلة مبادرة 
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1.4	انتخابات	املساعدين	لرئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر

جرى انتخابات املساعدين لرئيس مجلس النواب بكتابة اسم 
ُ
وفق املادة  )16( من النظام الداخلي ملجلس النواب، ت

مرشــحين اثنيــن علــى ورقــة واحــدة وأعلــى املرشــحيِن اللذيــن يحصــاِن علــى أعلــى األصــوات يفــوزاِن بموقــع املســاعدين. 

بعــد افتتــاح رئيــس املجلــس بــاب الترشــح ملنصــب املســاعدين، تقــدم بالترشــح كل مــن النائــب محمــود العــدوان، النائــب 

صــوان الشــرفات، النائــب فيصــل األعــور، النائــب مو�ســى الوحــش، النائــب شــعيب شــديفات، ولــم تترشــح أي امــرأة 

ملنصــب املســاعدين لرئيــس مجلــس النــواب. ويبيــن الشــكل التالــي األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحين.

وبنــاًء علــى النتائــج فقــد تبــوأ النائــب محمــود العــدوان منصــب املســاعد األول لرئيــس مجلــس النــواب والنائــب فيصــل 

األعــور منصــب املســاعد الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب واللــذاِن حصــا علــى أكثريــة األصــوات.

1.5	توزيع	املكتب	الدائم	على	الكتل	النيابية	خالل	الدورة	العادية	األولى

توزعــت مناصــب املكتــب الدائــم بيــن أربــع كتــل نيابيــة مــن أصــل ســبعة كتــل برملانيــة، وتشــكل املكتــب الدائــم مــن 5 

نــواب ذكــور ولــم تحظــى أي امــرأة بمنصــب فــي املكتــب الدائــم،  ويعــزى ذلــك ألن الكتــل البرملانيــة لــم تقــم باختيــار أي 

امــرأة لتنافــس علــى مقعــد داخــل املكتــب الدائــم، كمــا أن النــواب اإلنــاث أنفســهّن لــم يقمــن باختيــار امــرأة لدعمهــا، 

وعلــى خــاف ذلــك فــإن املجلــس الســابع عشــر احتــوى فــي تركيبتــه علــى نــواب اإلنــاث داخــل املكتــب الدائــم إال أن مــن 

الجديــر ذكــره أن عــدد املقاعــد التــي كانــت تحصــل عليهــا النــواب اإلنــاث لــم يتجــاوز املقعــد الواحــد فقــط. ويبيــن الشــكل 

التالــي يبيــن توزيــع الكتــل علــى املكتــب الدائــم.

43
ً
صوتا

النائب شعيب الشديفات 

كتلة املستقبل

73
ً
صوتا

النائب محمود العدوان 

كتلة وطن 

7
أصوات

النائب صوان الشرفات 

كتلة ا��داثة والتنمية 

59
ً
صوتا

النائب فيصل األعور

كتلة مبادرة 

32
ً
صوتا

النائب مو��� الوحش

كتلة االصالح
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وفي جلسة قام بتنفيذها مركز الحياة راصد و برنامج USAID تكامل  ضمت مجموعة من الخبراء في الشأن البرملاني 

كان للمشــاركين مجموعــة مــن امللاحظــات والتــي فّســروا  فيهــا أســباب عــدم ترشــح النــواب اإلنــاث ملناصــب املكتــب 

الدائــم، ومــن ضمــن هــذه األســباب ســيطرة النــواب الذكــور الذيــن نجحــوا أكثــر مــن مــرة علــى هــذه املناصــب، وجــود دور 

بــارز لرؤســاء املجالــس النيابيــة فــي تحديــد هــذه املناصــب، باالضافــة الــى عــدم وجــود بيئــة داعمــة لتشــجيع ترشــيحهن.

66

النائب سليمان الز�ن 

كتلة ال��ضة

87

النائب عاطف الطراونة

كتلة وطن 

رئ�س ا��لس

59

النائب فيصل األعور

كتلة مبادرة 

64

النائب خم�س عطية

كتلة ا��داثة والتنمية 

النائب الثا�ي النائب األول

73

النائب محمود العدوان 

كتلة وطن 

املساعد الثا�ي املساعد األول
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1.6	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 وفــق حــق الترشــيح لجميــع النــواب والتصويــت العــام علــى تلــك اللجــان، حيــث 

يبلــغ عددهــا 20 لجنــة يتــم التصويــت عليهــا باالقتــراع الســري إذا زاد عــدد املرشــحين عــن العــدد املقــرر، وال يجــوز أن 

 فــي أكثــر مــن لجنتيــن دائمتيــن، كذلــك منــع النظــام الداخلــي الجمــع بيــن عضويــة 
ً
يكــون النائــب ذكــر أو انثــى عضــوا

اللجــان وعضويــة املكتــب الدائــم، ويعطــي نظــام االنتخابــات اللجــان الفرصــة املتســاوية لجميــع النــواب باالشــتراك فــي 

اللجــان النيابيــة الدائمــة.

إلــى أي لجنــة مــن اللجــان  لــم ينضمــوا  نــواب ذكــور   10 وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق مركــز الحيــاة راصــد، تبيــن أن 

 ذكــور انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن والبقيــة هــم جميــع النــواب اإلنــاث، 
ً
 منهــم 75 نائبــا

ً
الدائمــة، كذلــك تبيــن أن 95 نائبــا

 ذكــور انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة.
ً
و20 نائبــا

 ،
ً
ومــن خــال دراســة تشــكيلة اللجــان الدائمــة يتبيــن أن هنــاك 17 لجنــة ضمــت الحــد األعلــى مــن األعضــاء وهــو 11 نائبــا

بينمــا ضمــت كل مــن اللجــان الدائمــة التاليــة عشــرة أعضــاء وهــي: النظــام والســلوك، الطاقــة الثــروة املعدنيــة، وضمــت 

 بــأن هــذه املعلومــات مســتخلصة مــن املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس 
ً
لجنــة الريــف والباديــة 5 أعضــاء فقــط. علمــا

النواب.

وقــد لوحــظ عنــد مراجعــة تركيبــة اللجــان مــن منظــور النــوع االجتماعــي تركــز النــواب اإلنــاث فــي لجنــة املــرأة وشــؤون 

االســرة )بواقــع 8 نــواب إنــاث و3نــواب ذكــور( ولجنــة التربيــة والتعليــم والثقافــة )بواقــع 6 نــواب إنــاث و5 نــواب ذكــور(  

فــي املقابــل فــان لجــان املاليــة، وفلســطين والطاقــة والثــروة املعدنيــة والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والســكان، أمــا فيمــا 

يتعلــق باألســباب وراء االنضمــام للجنــة دون أخــرى، فهنــاك مجموعــة مــن التفســيرات والتــي طرحهــا الخبــراء ولكــن 

اليوجــد اي اثبــات علمــي لهــا، وبالتالــي قــد تكــون هنــاك حاجــة الــى عمــل دراســات معمقــة أكثــر للتحقــق  مــن األســباب 

التــي تدفــع النــواب ذكــورا وإناثــا لانضمــام بعــض النــواب الذكــور علــى بعــض اللجــان و بالتالــي يؤثــر علــى انضمــام 

النــواب اإلنــاث أو ابتعادهــن عنهــا. 
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كمــا ياحــظ أن هنــاك 10 نــواب ليســوا اعضــاء فــي اي لجنــة، وأن كلهــم مــن الذكــور فــي حيــن ال يوجــد اي نائــب انثــى غيــر 

مشــتركة او عضــوة فــي لجنــة، وهنــا ال بــد ان نســأل ســؤاال هــل الســبب فــي كــون كل النــواب اإلنــاث منضمــات الــى اللجــان 

هــو فعليــا شــغفهن للعمــل داخــل لجــان او هــل هــن يشــعرن باالســتقرار داخــل اللجــان؟ او هــل يملكــن الوقــت الكافــي 

للعمــل داخــل اللجــان؟ أو ملعرفتهــن أن الــوزراء واملســؤولين يحضــرون اعمــال اللجــان بشــكل مســتمر؟

وفــي جلســة الخبــراء املنفــذه مــن قبــل مركــز الحيــاة راصــد وبرنامــج USAID تكامــل تحــدث الخبيــر البرملانــي والصحفــي، 

اإلنــاث  النــواب  بــأن  هــي  للجــان  اإلنــاث لانضمــام  النــواب  قــد تدفــع  التــي  الدوافــع  أحــد  بــأن  املن�ســي  االســتاذ جهــاد 

يعتقــدن  أن دورهــن وصوتهــن فــي اللجــان مســموع وأقــوى فــي اجتماعــات اللجــان بشــكل أكبــر مــن دورهــن تحــت قبــة 

البرملــان بمعنــى آخــر أن املســاحة اكبــر للتعبيــر عــن رأيهــن داخــل اللجــان كذلــك كــون عــدم وجــود وســائل اعــام وبالتالــي 

هنــاك حريــة أكبــر للحديــث واملناقشــة. 

أمــا عــدم انضمــام 10 نــواب مــن الذكــور للجــان، قــد يعــود إمــا ألن بعــض النــواب هــم مــن النــواب القدامــى وال يفضلــون 

الــى الخافــات االنتخابيــة علــى اللجــان ورئاســتها  فــي اللجــان كونهــم أصبحــوا اصحــاب خبــرة، أو قــد يعــود  ان يكــون 

وبالتالــي يفضلــون العــزوف عــن املشــاركة. ويبيــن الجــدول التالــي اســماء النــواب اللذيــن لــم ينضمــوا الــى أي لجنــة.

الجدول رقم )1(: يبين اسماء النواب اللذين لم ينضموا الى أي لجنة 

الكتلة الجنساإلسمالكتلة الجنساإلسم

االصاحذكرعبدهللا علي العكايلةمستقلذكرصالح ابو تاية 

صالح عبدالكريم 

العرموطي 
ذكرعبدهللا غانم زريقاتاالصاحذكر

الحداثة 

والتنمية 

وطنذكرمحمد ضيف هللا الفلحاتمستقل ذكرصداح أحمد الحباشنة 

مستقلذكرمحمد نوح القضاة النهضة ذكرطارق سامي خوري

مستقلذكرمو�سى بركات الزواهرةمستقلذكرعبدالكريم فيصل الدغمي

أمــا فيمــا يخــص منصــب الرئيــس ونائــب الرئيــس واملقــرر فــي كل لجنــه، ياحــظ ان منصــب رئيــس لجنــة جــاء مــن نصيــب  

النــواب الذكــور فقــط،  فيمــا عــدا لجنــة املــرأة التــي ترأســتها النائــب ريــم ابــو دلبــوح، امــا علــى مســتوى املقرريــن، فقــد 

حــازت النــواب اإلنــاث علــى  5 مقاعــد كمقــررات للجــان الدائمــة، فيمــا حصــل الذكــور علــى 15 مقعــد كمقرريــن للجــان 

الدائمــة، أمــا فيمــا يخــص منصــب نائــب رئيــس لجنــة، احتــل النــواب الذكــور غالبيــة هــذه املناصــب بمــا مجموعــة 16 

نائــب رئيــس، وحصلــن النــواب اإلنــاث علــى 4 مقاعــد كنائــب رئيــس ضمــن توزيــع اللجــان الدائمــة، لــم ُيبيــن التحليــل 

أسس أو أسباب اختيار النواب اإلناث للجان اللواتي يوّدن أن ينضممن إليها »ترغب النواب اإلناث بالترشح للرئاسة 

وغيرهــا ولكــن هنــاك توافقــات ويتــم اقصاؤهــن، ويتــم وضــع النــواب اإلنــاث كمقــرر كترضيــات« الصحفــي جهــاد املن�ســي.
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 علــى عــدم وجــود النــواب اإلنــاث فــي منصــب رئيــس اللجنــة، باســتثناء لجنــة املــرأة وشــؤون األســرة، تســاءل  
ً
وتعقيبــا

املشــاركين عــن عــدم وجــود النــواب اإلنــاث فــي رئاســة اللجــان، وبــأن هنــاك نــواب اإلنــاث ترشــحن لرئاســة بعــض اللجــان 

الدائمــة مثــل صفــاء املومنــي وصبــاح الشــعار ووفــاء بنــي مصطفــى؛ حيــث يتبيــن انــه لــم يحالفهــن الحــظ.

وتحــدث االســتاذ جهــاد املن�ســي: ان النائــب املــرأة تعلــم أن فرصتهــا ضعيفــة فــي الفــوز عنــد الترشــح بســبب التحالفــات 

بيــن النــواب الذكــور فــي اللجنــة، وأن جــزء قليــل مــن النــواب اإلنــاث فــي مجلــس النــواب الحالــي مــن خلفيــات سياســية 

والباقــي مــن خلفيــات عشــائرية  حيــث أن خلفيــة مجلــس النــواب هــي خلفيــة تكنوقراطيــة أو عشــائرية، واضــاف أن 

التكتــات التــي تتواجــد فيهــا النــواب اإلنــاث هــي تكتــات مناطقيــة ألن النائــب املــرأة تشــعر أنهــا اقــوى هنــاك.

 فــي التأثيــر علــى النــواب إلقصــاء النــواب اإلنــاث مــن 
ً
 مهمــا

ً
وتحــدث االســتاذ محمــد الزيــود: أن الحكومــة تلعــب دورا

اللجــان. رئاســة 

وقــال الخبيــر فــي الشــؤون البرملانيــة األســتاذ صــدام أبــو عــزام »العقليــة واالعــراف الســائدة البرملانيــة غيــر حساســة 

للنــوع االجتماعــي، ال يوجــد نهــج مؤس�ســي لتمكيــن املــرأة واملجــال العــام غيــر داعــم لهــا«، ويبيــن الجــدول اآلتــي تركيبــة 

اللجــان  النيابيــة حســب النــوع االجتماعــي 

توز�ع املناصب �� ال��ان حسب النوع االجتما��

20 ��نة
مقرر ��نةنائب رئ�سرئ�س ��نة

191
إناث ذكور

164
إناث ذكور

155
إناث ذكور
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الجدول رقم )2(: يبين تركيبة اللجان)1( النيابية حسب النوع االجتماعي

العدد	الكليعدد	اإلناثعدد	الذكوراللجان

9211اللجنة القانونية

11011اللجنة املالية

10111لجنة االقتصاد واالستثمار

7411لجنة الشؤون الخارجية

10111اللجنة اإلدارية

5611لجنة التربية والتعليم والثقافة

9211لجنة الشباب والرياضة

8311لجنة التوجيه الوطني واالعام

10111لجنة الصحة والبيئة

10111لجنة الزراعة واملياه

11011لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان

10010لجنة الطاقة والثروة املعدنية

111  10لجنة الخدمات العامة والنقل

8311لجنة السياحة واآلثار

9211لجنة الحريات العامة وحقوق االنسان

11011لجنة فلسطين

415لجنة الريف والبادية

9110لجنة النظام والسلوك

8311لجنة النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

3811لجنة املرأة وشؤون األسرة

)1( ومن الجدير ذكره أن مهام اللجنة بحسب النظام الداخلي ملجلس النواب:
رئيس املجلس: يقوم بتنظيم أعمال اللجنة وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في املجلس.

املقرر: يضع تقارير اللجنة عن القضايا املودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في املجلس



27

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

1.7	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.

وفــي العــام الثانــي ملجلــس النــواب الثامــن عشــر تــم تشــكيل 7 كتــل برملانيــة حيــث كانــت كتلــة االصــاح تتكــون مــن 14 

، وهــي كتلــة ترشــحت باألصــل ضمــن ائتــاف وضمــت ثاثــة نــواب إنــاث، أمــا كتلــة الحداثــة والتنميــة ينضــوي فيهــا  
ً
نائبــا

 مــن بينهــم نائــب أنثــى فقــط، أمــا كتلــة املســتقبل  والتــي 
ً
 مــن بينهــم  نائبتــان فقــط، وكتلــة العدالــة تضــم 14 نائبــا

ً
14 نائبــا

 يوجــد فيهــا 4 نــواب إنــاث، 
ً
 تواجــد بهــا اربــع نــواب إنــاث،  أمــا كتلــة النهضــة  والتــي شــكلت مــن 15 نائبــا

ً
ضمــت 28 نائبــا

 مــن بينهــم 3 نــواب 
ً
 مــن بينهــم نائبتــان فقــط، وكتلــة وطــن ضمــت  16 نائبــا

ً
وفيمــا يخــص كتلــة مبــادرة ضمــت 14نائبــا

 أن عــدد النــواب املســتقلين 
ً
إنــاث، ومــن الجديــر ذكــرة أن النائــب مــرام الحيصــة لــم تنضــم الــى أي كتلــة نيابيــة علمــا

 لإلنــاث علــى الكتــل بمعــدل 2 - 3 نــواب إنــاث فــي كل كتلــة وبالتالــي ال يوجــد 
ً
، وياحــظ التوزيــع املتســاوي نســبيا

ً
14 نائبــا

فروقــات نوعيــة تذكــر بيــن تركيبــة الكتــل البرملانيــة. 

 شــعور النائــب األنثــى بقــوة أكبــر إذا كانــت ضمــن 
ً
وقــد تكــون األســباب التــي تدفــع النــواب اإلنــاث التوجــه للكتــل أوال

 رغبــة رؤســاء الكتــل بضــم نــواب اإلنــاث إلظهــار الكتلــة بصــورة 
ً
كتلــة برملانيــة أفضــل مــن البقــاء لوحدهــا مســتقلة، ثانيــا

الكتلــة الديموقراطيــة املهتمــة بــدور املــرأة،  مــع العلــم بــأن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى ترأســت كتلــة مبــادرة النيابيــة 

وهــي النائــب األنثــى الوحيــدة التــي ترأســت كتلــة نيابيــة التــي ترأســت كتلــة برملانيــة خــال املجلــس الثامــن عشــر والســابع 

عشــر، كمــا مــن املاحــظ أن انضمــام النــواب اإلنــاث للكتــل البرملانيــة لــم يكــن مبنــي علــى أســاس أيديولوجــي أو فكــري 

وهــذا يتمثــل ببنــاء جميــع أعضــاء الكتــل وليــس فقــط النــواب اإلنــاث.

اإلنــاث  النــواب  نســبة  أن  الثقافــي(  )ملتقــى مادبــا  الرضاونــة  الدكتــور ماجــد  تحــدث  الكتــل،  يخــص موضــوع  وفيمــا 

فــي املجلــس تؤثــر بشــكل كبيــر فــي تشــكل الكتــل البرملانيــة، وقــال بأنــه يحــدث تدخــات فــي عمليــة االختيــار بنــاًء علــى 

املصالــح الشــخصية، وال يوجــد كتــل سياســية حقيقيــة  فــي املجلــس، كمــا تحــدث األســتاذ صــدام ابــو عــزام أن املجلــس 

قائــم علــى أعــراف وتقاليــد برملانيــة ويتــم بنــاء الكتــل دون وجــود برامــج حقيقيــة يتــم مــن خالهــا اســتقطاب األعضــاء، 

وذكــر االســتاذ صــاح املعايطــه أنــه يوجــد مشــاكل فــي قانــون االنتخــاب مــن حيــث عــدم فهــم الــدور البرملانــي ومحــركات 

 فــي آليــة تشــكيلها. 
ً
التحالفــات السياســية وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس علــى الكتــل البرملانيــة وخصوصــا
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أمــا بالنســبة للمعــدل العمــري داخــل الكتــل النيابيــة فقــد كانــت كتلــة االصــاح هــي األعلــى عمــرا بمعــدل 59 ســنة تلتهــا 

كتلــة الحداثــة والتنميــة بمعــدل 55 فــي حيــن انــه كانــت كتلــة النهضــة هــي االقــل عمــرا بمعــدل 49 ســنة وعنــد مراجعــة 

املعــدل العمــري للكتــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن أن أعلــى معــدل عمــري للنــواب اإلنــاث كان فــي كتلــة الحداثــة 

 بمــا 
ً
والتنميــة ب معــدل 59 ســنة تلتهــا كتلــة اإلصــاح بمعــدل 51 ســنة فــي حيــن أنــه كانــت كتلــة مبــادرة هــي األقــل عمــرا

يتعلــق بالنــواب اإلنــاث بمعــدل 36 ســنة.

عدد أعضاء الكتل النيابية حسب النواع االجتما��

اإلصالح

ضة

ال��

ن
وط

مبادرة

لة
دا

لع
ا

املستقبل

ستقلون
امل

لتنمية
داثة وا

ا��

عدد أعضاء الكتلة

14
 4 سيدات

 2 سيدتان

 4 سيدات 2 سيدتان

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

28

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

16

عدد أعضاء الكتلة

15
 4 سيدات

 1 سيدة واحدة 3 سيدات

 1 سيدة واحدة
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الجدول رقم )3(: يبين التوزيع الجندري حسب الكتل البرملانية واملناصب التي حصلت عليها الكتل في اللجان الدائمة

مجموع	االعمار	الكتلة	

مجموع	اعمار	

النواب	اإلناث	في	

الكتلة	

عدد	اعضاء	

الكتلة	

عدد	اعضاء	النواب	

اإلناث	في	الكتلة	
معدل	اعمار	الكتلة	

معدل	اعمار	النواب	

اإلناث	في	الكتلة	

8301521435951االصاح 

7691171425559الحداثة والتنمية 

717481415148العدالة 

14171872845147املستقبل 

7351921544948النهضة 

778711425636مبادرة 

8721471635549وطن 

722391415239مستقل 

وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة، تبيــن أن كتلــة املســتقبل حصلــت 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 التوزيــع الجنــدري حســب الكتــل البرملانيــة واملناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل فــي اللجــان 

الدائمــة.
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الجدول رقم )4(: يبين التوزيع الجندري حسب الكتل البرملانية واملناصب التي حصلت عليها الكتل في اللجان الدائمة

الكتلة

عدد	

أعضاء	

الكتلة

عدد	

اإلناث	

نسبة	

اإلناث	

عدد	

األعضاء	

في	لجنة	

واحد

عدد	

األعضاء	

في	لجنة	

واحد-	

إناث

عدد	

األعضاء	

في	

لجنتين

عدد	

األعضاء	

في	

لجنتين-	

إناث

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

رئيس	

لجنة

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

رئيس	

لجنة-	

إناث

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

نائب	

رئيس	

اللجنة

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

نائب	

رئيس	

لجنة-	

إناث

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

مقرر	

لجنة

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

مقرر	

لجنة-	

إناث

20264704140%28414.29املستقبل 

10133501130%16317.65وطن

30104003100%15426.67النهضة

3093000052%14321.43االصاح

الحداثة 

والتنمية 

14214.29%4082303111

20121315031%1417.14العدالة 

30102101021%14214.29مبادرة 

103020    %1417.14مستقل
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1.8	الفئات	العمرية	

عمل فريق راصد على تتبع الفئات العمرية ألعضاء مجلس النواب الثامن عشر، وبينت النتائج أن أعلى فئة عمرية في 

املجلس الثامن عشر كانت ما بين 50-59 سنة حيث وصل عدد النواب الذين تقع أعمارهم ضمن هذه الفئة العمرية 

 للنواب اإلناث 
ً
، أما من منظور النوع االجتماعي،  يتبين أن الفئة العمرية ما بين 40 – 49 هي األكثر تواجدا

ً
إلى 55 نائبا

 ،
ً
 ذكــرا

ً
، تلتهــا الفئــة العمريــة 50-59 بســتة نــواب اإلنــاث مقابــل 49 نائبــا

ً
 ذكــرا

ً
بواقــع ثمانيــة نــواب اإلنــاث مقابــل 32 نائبــا

، ويذكــر بــأن أصغــر 
ً
فيمــا تبيــن النتائــج مجلــس النــواب الثامــن عشــر لــم تواجــد فيــه أي امــرأة يتجــاوز عمرهــا 70 عامــا

 لتكــن 
ً
عضــو فــي مجلــس النــواب الثامــن عشــر هــي النائــب زينــب الزبيــد والتــي دخلــت مجلــس النــواب ولــم تتجــاوز 31 عامــا

أصغــر امــرأة أردنيــة تدخــل مجلــس النــواب منــذ بــدء الحيــاة البرملانيــة فــي األردن.

وتعقيبــا علــى ان الفئــة العمريــة 50 - 59 االعلــى مــن حيــث عــدد النــواب قــد يعــود ذلــك لعــدد مــن االســباب االجتماعيــة 

ومنهــا أن الناخبيــن مــا زالــوا يميلــون فــي املحافظــات للرجــال االكبــر عمــرا ســواء كانــوا متقاعديــن مــن مؤسســات حكوميــة 

مدنية أو عســكرية، باإلضافة إلى أن حملة الدكتوراة من الذكور اعمارهم ضمن هذه الفئة، وما زالت نظرة الناخبين 

للنواب الشباب لم تتغير كثيرا خصوصا أن الحمات االنتخابية تحتاج كلف مالية عالية تدفع بالشباب العزوف عن 

الترشــح للبرملان.

ويذكــر أنــه عنــد احتســاب توزيــع اعمــار النــواب الذكــور تبيــن أنــه معــدل اعمارهــم كان 54 ســنة وبمــا يخــص توزيــع أعمــار 

. ويبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم.
ً
النــواب اإلنــاث تبيــن ان معــدل اعمــار هــن كان 48 ســنة تقريبــا

توز�ع النواب حسب أعمارهم والنوع االجتما�� 

30 - 39 سنة
ذكور

7
إناث

4

40 - 49 سنة
ذكور
32
إناث

8

50 - 59 سنة
ذكور
49
إناث

6

60 - 69 سنة
ذكور
17
إناث

2

أك�� من  70
ذكور

5
إناث

0
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2.1	التزام	البرملانيين	والبرملانيات		بحضور	الجلسات	خالل	العام	الثاني

عمــل فريــق مركــز الحيــاة راصــد علــى مراقبــة مــدى التــزام النــواب ذكــورا وإناثــا بحضــور جلســات مجلــس النــواب وأيامــه 

الرقابيــة والتشــريعية، وذلــك فــي اطــار مراقبــة أداء مجلــس النــواب واطــاع الجمهــور علــى التــزام ممثليهــم تحــت قبــة 

60 يــوم عمــل  38 جلســة خــال  البرملــان، ومــن الجديــر ذكــرة ان عــدد الجلســات النيابيــة خــال العــام الثانــي  بلــغ 

توزعــت علــى الــدورات العاديــة الثانيــة 45 يــوم عمــل، والــدورة االســتثنائية األولــى 6 أيــام عمــل، واالســتثنائية الثانيــة 9 

أيــام عمــل حيــث وصلــت نســبة أيــام العمــل التشــريعية %80 منهــا  أي مــا يعــادل 48 يــوم عمــل، فيمــا وصلــت نســبة أيــام 

العمــل الرقابيــة إلــى  %17 أي مــا يعــادل عشــرة أيــام عمــل وكذلــك يومــي عمــل تشــريعي رقابــي فــي آٍن واحــد بنســبة 3%.

وبحســب التحليل الذي أجراه مركز الحياة راصد على 

مــدى حضــور والتـــزام النــواب للجلســات التــي بلــغ عــدد 

أعضــاء  غيابــات  عــدد  أن  تبيــن   ،
ً
يومــا  60 أيـــام عملهــا 

أصـــل  مــن  غيـــاب   1257 إلــى  وصــل  النــواب  مجلــس 

7740 يــوم عمــل لجميــع النــواب أي أن النــواب غابــوا 

 1034( توزعــت  األيــام،  تلــك  مجمــل  مــن   16% عــن 

غيــاب للنــواب الذكــور  بنســبة %82 مــن املجمــوع الكلــي 

للنــواب بمعــدل 17 غيــاب عــن كل يــوم عمــل( و )223 

غيــاب للنــواب اإلنــاث بنســبة %18 مــن املجمــوع الكلــي 

للنــواب بمعــدل 3.7 غيــاب لــكل يــوم عمــل، وتأتــي هــذه 

النتائــج متقاربــة مــع نســبة الذكــور واإلنــاث األعضــاء فــي 

مجلــس النــواب، مــع ارتفــاع قليــل لنســبة غيــاب اإلنــاث 

مقارنــة بغيــاب الذكــور، والــذي قــد يرجــح ســببه بســبب 

بحيــث  بالذكــور  مقارنــة  اإلنــاث  األعضــاء  عــدد  قلــة 

تؤثــر غيــاب احداهــن علــى نســبة غيــاب النــواب اإلنــاث 

باملجمــل.  

وفيمــا يتعلــق بمعــدل غيــاب النائــب املــرأة مــن املجمــوع 

الكلــي للنــواب اإلنــاث فقــد بلــغ 11.15غيــاب وبلــغ معــدل غيــاب النائــب الذكــر مــن مجمــوع غيابــات النــواب الذكــور 9.4 

غيــاب.

مجموع أيام غياب ال��ملاني�ن وال��ملانيات 

خالل العام الثا�ي

معدل الغياب
�� بداية �ل 

جلسة برملانية

1257

مجموع غياب 
النواب خالل
العام الثا�ي

21
ً
نائبا
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وفــي ســياق عــدد الغيابــات، يــرى األســتاذ جهــاد املن�ســي فــي جلســة الخبــراء التــي تــم تنفيذهــا وجــوب بقــاء الغيابــات بــدون 

تصنيــف أي بعــذر وبــدون عــذر حتــى يتــم االلتــزام بتوضيــح ســبب الغيــاب، وأكــد أن الغيــاب بعــذر يكــون لســببين همــا 

الســفر أو املــرض وأن النائــب مــن واجبــه التواجــد داخــل املجلــس باســتمرار. ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 5 نــواب إنــاث 

 عــن املجلــس.
ً
غيابــا

 عن املجلس
ً
الجدول رقم )5(: يبين أكثر 5 نواب إناث غيابا

املجموع	االستثنائية	2 االستثنائية	1العاديةالكتلةاالسم

192324النهضةهيا املفلح 

125320املستقبلصفاء املومني

111517النهضةرندة الشعار 

110617الحداثة والتنميةعليا ابو هليل

120517مستقلمرام الحيصة

ومــن هنــا ال بــد التســاؤل عــن هــذا العــدد الكبيــر مــن الغيابــات فهــي نســبة مرتفعــة إذا مــا قورنــت بالعــام األول؛ حيــث 

كان عــدد الغيابــات 995 غيــاب، لذلــك ال بــد أن تتــم مراجعــة النظــام الداخلــي بخصــوص موضــوع الغيابــات وإيجــاد 

عقوبــات رادعــة للمتغيبيــن بــدون أســباب مقنعــة، أي غيــاب بعــذر مقنــع. ومــن الجديــر ذكــره أن مركــز الحيــاة راصــد 

، وذلك لعدم وضوح منهجية الغياب بعذر أو بدون عذر، وكذلك 
ً
عمل على جمع الغيابات، بعذر وبدون عذر ســويا

لعــدم وضــوح أســباب الغيــاب بعــذر.

ويذكــر أن غيــاب النــواب الــوارد فــي هــذا البـــــــاب كان يحتســب عنــد بدايــة كل جلســـــــة برملانيـــــــة، ويبيــن الجــدول التالــي 

عــدد أيــام الغيــاب ومعــدل الغيــاب خــال العــام الثانــي.
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الجدول رقم )6(: يبين عدد أيام الغياب ومعدل الغياب خال العام الثاني

املجموع	االستثنائية	2 االستثنائية	1العاديةالكتلةاالسم

222832مستقلمحمد القضاه 

230528العدالةعدنان ابو ركبة

192324النهضةهيا املفلح 

160622العدالةمحمد هديب

180422العدالةمحمود الطيطي

170421املستقبلعواد الزوايدة

125320املستقبلصفاء املومني

170219مستقلقيس زيادين

105318مستقلخالد الحياري

141318املستقبلماجد القويسم

130518مبادرةمصطفى ياغي

111517النهضةرندة الشعار 

152017مستقلعبد الكريم الدغمي

120517الحداثة والتنميةعبداملحسيري

110617الحداثة والتنميةعليا ابو هليل

120517مستقلمرام الحيصة

101617النهضةوائل رزوق

122216املستقبلانصاف الخوالدة

103316املستقبلحمود الزواهرة 

110516النهضةمحمد العتايقة

130316االصاحمنصور مراد 

130215مستقلخالد البكار

100515مبادرةرياض العزام

120315النهضةيوسف الجراح

82414النهضةانتصار الحجازي

80614وطنزيد الشوابكة

130114النهضةطارق خوري
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املجموع	االستثنائية	2 االستثنائية	1العاديةالكتلةاالسم

110314مبادرةفوزي الطعيمة

111214املستقبلهيثم الزيادين 

80513العدالةحازم املجالي 

81413املستقبلحسني الشياب

120113املستقبلخالد ابو حسان

120113وطنخالد الفناطسة

90413العدالةق�سي الدمي�سي

80412مستقلحابس الشبيب

91212الحداثة والتنميةمحاسن الشرعة

71412العدالةنضال الطعاني 

110112وطننواف النعيمات

90211مبادرةابراهيم بني هاني 

62311النهضةجودت الدرابسة

73111املستقبلرسمية الكعابنة 

80311املستقبلعبد الرحمن العوايشة

80311وطنعبد هللا القرامسة 

70411املستقبلعبد هللا عبيدات 

80311املستقبلكمال الزغول

60511النهضةمحمد البرايسة 

90211املستقبلوصفي حداد 

80210مبادرةاحمد اللوزي

80210االصاححياة املسيمي

80210االصاحديمه طهبوب 

71210مبادرةزينب الزبيد 

80210الحداثة والتنميةعبد هللا زريقات

100010املستقبلعلي الحجاحجة

70310الحداثة والتنميةمحمد الرياطي

70310العدالةمحمد الظهراوي
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املجموع	االستثنائية	2 االستثنائية	1العاديةالكتلةاالسم

60410مبادرةمصطفى الخصاونة 

4059الحداثة والتنميةخميس عطية

7029مبادرةخير ابو صعيليك

7119الحداثة والتنميةصوان الشرفات

6039االصاحعبد هللا العكايلة

5049املستقبلمصلح الطراونة

7029وطنمنال الضمور

9009االصاحمو�سى الوحش

7029النهضةنصار القي�سي

8019مبادرةوفاء بني مصطفى

6219العدالةيحيى السعود

5038االصاحتامر بينو

8008مبادرةجمال قموه

6028العدالةراشد الشوحة

6028املستقبلرائد الخزاعلة 

4138وطنعزيز العبيدي

3148املستقبلغازي الهواملة

8008الحداثة والتنميةمازن القا�سي

6028العدالةمجحم الصقور

3058مبادرةمفلح الخزاعلة 

7018مستقلمو�سى الزواهرة

6017وطنابتسام النوافلة 

5027املستقبلابراهيم ابو العز

7007االصاحاحمد الرقب

7007املستقبلاحمد الصفدي 

7007املستقبلاحمد الفريحات

5117املستقبلاندريه عزوني 

7007املستقبلبركات العبادي
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املجموع	االستثنائية	2 االستثنائية	1العاديةالكتلةاالسم

5027مبادرةعقلة الزبون

6017النهضةعي�سى خشاشنة 

7007النهضةفضية الدايات

5027املستقبلمحمد الزعبي

4127النهضةمحمد العياصرة

5027الحداثة والتنميةمنتهى البعول

4026العدالةحابس الفايز

5016املستقبلحسن السعود

2046املستقبلحسن العجارمة

4026وطنرجا الصرايرة 

6006العدالةريم أبو دلبوح 

5016النهضةسليمان الزبن

2046وطنصباح الشعار 

5106النهضةعبد القادر الفشيكات

5016الحداثة والتنميةعلي الخايلة

6006الحداثة والتنميةمحمود الفراهيد

5016مستقلمعتز ابو رمان 

4105مستقلخليل عطية

4105مستقلصداح الحباشنة 

4015مبادرةفيصل األعور 

3025وطنمرزوق الدعجة

3025االصاحمصطفى العساف

5005مستقلنبيل الغيشان

4015العدالةنواف الزيود

4004وطنابراهيم القرعان

4004مستقلخالد رمضان

2024املستقبلشاهه ابو شوشة

2024املستقبلشعيب الشديفات



41

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

املجموع	االستثنائية	2 االستثنائية	1العاديةالكتلةاالسم

1034مستقلصالح ابو تاية 

3014وطنعمر قراقيش

1034الحداثة والتنميةفواز الزعبي

4004الحداثة والتنميةمحمود النعيمات

3014االصاحنبيل الشيشاني

2013املستقبلاحمد الهميسات

3003الحداثة والتنميةحسين القي�سي

3003وطنرمضان الحنيطي

2013االصاحسعود ابو محفوظ

3003االصاحصالح العرموطي 

3003العدالةعبد املنعم العودات

3003مبادرةفضيل النهار

3003وطنمحمد الفاحات

2013وطنمحمود العدوان

1012وطنابراهيم البدور

2002االصاحمو�سى هنطش

2002االصاحهدى العتوم

1001االصاحابراهيم ابو السيد
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2.2	الغياب	حسب	الكتل	البرملانية

%89 مــن مجمــوع  7 كتــل نيابيــة شــكلوا مــا نســبته  احتــوى املجلــس النيابــي الثامــن عشــر خــال عامــه الثانــي علــى 

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

 عــن جلســات عمــل مجلــس النــواب، هــي كتلــة املســتقبل والتــي وصلــت نســبة 
ً
البرملانيــة، فيتبيــن أن أكثــر الكتــل تغيبــا

غيــاب أعضائهــا إلــى %22.8 )82 % نســبة غيــاب  للذكــور و 18 % نســبة غيــاب اإلنــاث( مــن مجمــوع غيــاب أعضــاء 

املجلس، تلتها كتلة النهضة  والتي وصلت نســبة غياب أعضائها إلى %14.4 )66 % نســبة غياب الذكور و%34 نســبة 

غيــاب اإلنــاث( مــن مجمــوع غيــاب البرملانييــن والبرملانيــات فــي املجلــس.

ومــن الجديــر ذكــره أن أعلــى معــدل غيــاب للنــواب الذكــور فــي الكتــل هــو فــي النــواب املســتقلون؛ حيــث بلــغ معــدل غــاب 

النائــب الذكــر مــن بيــن النــواب املســتقلين 11.5، تــاه معــدل غيــاب النائــب الذكــر فــي كتلــة النهضــة. وفيمــا يخــص 

معــدل غيــاب النــواب اإلنــاث فــي الكتــل، فقــد كان أعلــى معــدل غيــاب للنائــب االنثــى مــن بيــن النــواب املســتقلين 17 

غيــاب تــاه معــدل غيــاب النائــب االنثــى فــي كتلــة النهضــة ب 15.5 غيــاب. ويبيــن الجــدول التالــي مجمــوع غيــاب أعضــاء 

الكتــل ونســبة غيــاب كل كتلــة مــن مجمــوع الغيــاب فــي العــام الثانــي. 

الجدول رقم )7(: يبين مجموع غياب أعضاء الكتل ونسبة غياب كل كتلة من مجموع الغياب في العام الثاني

الكتلة

		عدد	أعضاء	

الكتلة	

الذكور

مجموع	

غيابات	

النواب	

الذكور	

نسبة	غيابات	

النواب	

الذكور	

معدل	غياب	

النائب	الذكر	

في	الكتلة	

عدد	اعضاء	

الكتلة	اإلناث	

مجموع	

غيابات	

النواب	

اإلناث	

نسبة	غيابات	

النواب	

اإلناث	

معدل	غياب	

النائب	االنثى	

في	الكتلة

12.75%9.845118%2423582املستقبل 

15.5%10.846234%1111966النهضة

17%11.511710%1315090املستقلون

6%12.2164%1315996العدالة

9.5%9.821914%1211886مبادرة 

الحداثة 

والتنمية 
129880%8.222420%12

7.3%6.2832220%148880وطن

7.3%3.132225%116775االصاح
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�سب غياب أعضاء الكتل حسب النوع االجتما��

االصالحاملستقبل

مبادرةالعدالة

وطن ال��ضة

 ا��داثة
والتنمية

املستقلون

82%75%

96%86%

80%

النواب الرجالالنواب الرجال

النواب الرجالالنواب الرجال

النواب الرجال

66%

80% 90%

النواب الرجال

%18النواب السيدات
النواب السيدات

25%

ت
دا

سي
 ال

ب
وا

الن
20

%
ت

سيدا
ب ال

النوا

النواب الرجال النواب الرجال
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%
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%

النواب السيدات%4النواب السيدات
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2.3	الغياب	حسب	الفئات	العمرية	للبرملانيين	والبرملانيات

أمــا علــى صعيــد الفئــات العمريــة، 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، وتبيــن أن أكثــر الفئــات فــي معــدل 

 لــكل نائــب، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن 39-30 
ً
الغيــاب هــي الفئــة العمريــة 70ســنة فأكثــر، بعــد أن بلــغ املعــدل 14.2 غيابــا

ســنة والتــي بلــغ معــدل الغيــاب فيهــا 9.55 غيــاب لــكل نائــب.

 بنســبة 
ً
أمــا فيمــا يخــص غيــاب النــواب اإلنــاث فقــد كان النــواب اإلنــاث فــي الفئــة العمريــة 30-39 ســنة هــم األعلــى غيابــا

%51 مــن مجمــوع غيابــات النــواب فــي هــذه الفئــة العمريــة  وتراوحــت نســبة غيــاب النــواب اإلنــاث فــي أغلــب الفئــات 

 لنســبة عــدد أعضــاء مجلــس 
ً
تلــك الفئــات وهــذا مقــارب جــدا %19 مــن نســبة غيــاب   -  12% العمريــة األخــرى مــن 

النــواب اإلنــاث مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس النــواب ككل.

وبمــا يخــص معــدل غيــاب النــواب اإلنــاث فــي الفئــات العمريــة فقــد كان معــدل غيــاب النــواب اإلنــاث فــي الفئــة العمريــة 

 لوجــود برملانيتيــن فقــط فــي هــذه الفئــة العمريــة فيمــا تــراوح معــدل 
ً
60-69 هــو األعلــى حيــث وصــل إلــى 16.5 وذلــك نظــرا

. ويبيــن الرســم التالــي توزيــع الغيــاب 
ً
غيــاب النــواب اإلنــاث فــي أغلــب الفئــات العمريــة األخــرى مــا بيــن 9.1   - 13.3 غيابــا

بيــن النــواب الذكــور واإلنــاث حســب الفئــة العمريــة.

توز�ع الغياب حسب الفئة العمر�ة 

59 - 50

88%

39 - 30

49%

69 - 60

82%

أك�� من 70

100%

49 - 40

81%

ذكورذكورذكورذكورذكور

12% 51%18.0%0% 19%

إناثإناثإناثإناثإناث
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ويبيــن الجــدول التالــي توزيــع النــواب اإلنــاث والذكــور علــى الفئــات العمريــة ومعــدل غياباتهــم ونســب غيابهــم بالنســبة 

للفئــات العمريــة.

الجدول رقم )8(: يبين توزيع النواب اإلناث والذكور على الفئات العمرية ومعدل غياباتهم ونسب غيابهم بالنسبة للفئات العمرية

الفئة	العمرية	
عدد	النواب	

اإلناث	

نسبة	غيابات	

النواب	اإلناث		

معدل	غياب	

النواب	اإلناث	

عدد	النواب	

الذكور	

نسبة	غيابات	

النواب	الذكور		

معدل	غياب	

النواب	الذكور	

39-30451%13.3749%7.4

49-40819%9.13281%9.6

59-50612%10.74988%9.4

69-60218%16.51782%8.6

14.2%0.05100%7000 فأكثر 
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3.1	مقدمة

 خــال 
ً
 وإناثــا

ً
عمــل فريــق التحليــل علــى جمــع املعلومــات الخاصــة باملداخــات التــي قدمهــا أعضــاء مجلــس النــواب ذكــورا

العــام الثانــي مــن عمــر مجلــس النــواب الثامــن عشــر، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد املداخــات 2124 مداخلــة تــم تقديمهــم 

مــن قبــل 120 نائــب، حيــث ان النــواب اإلنــاث قدمــن مــا نســبته %19 مــن مجمــوع املداخــات التــي قدمــت خــال العــام 

الثانــي مــن عمــر البرملــان الثامــن عشــر حيــث قدمهــن 19 برملانيــة وتــم تصنيــف املداخــات حســب نــوع املداخلــة وتأثيرهــا 

علــى مســار الجلســة، ومــن الجديــر ذكــره أنــه تــم اســتثناء الرئيــس والنائــب األول مــن تعــداد املداخــات بحكــم ترأســهم 

للجلسات.

تم	تصنيف	املداخالت	من	حيث	نوعها	إلى	ثالثة	أقسام	وهي:

 أثنــاء الجلســات التشــريعية واملتعلقــة بإجــراء 
ً
 وإناثــا

ً
املداخــالت	التشــريعية: وهــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب ذكــورا

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

املداخالت	التنظيمية: هي املداخات املتعلقة بتنظيم عمل املجلس وانتخاب املكتب الدائم واللجان الدائمة.

 أثنــاء الجلســات الرقابيــة واملتعلقــة بالرقابــة علــى 
ً
 وإناثــا

ً
املداخــالت	الرقابيــة: هــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب ذكــورا

أداء الحكومــة ووزاراتهــا واملؤسســات والهيئــات التابعــة فــي الجلســات املخصصــة لذلــك.

كما	عمل	فريق	راصد	على	تحليل	املداخالت	من	حيث	تأثيرها	على	مسار	الجلسة	وتم	تقسيمها	إلى:

املداخــالت	الكميــة: وهــي عبــارة عــن مــا يتــم ابــداؤه مــن تعليقــات واقتراحــات 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 فقــد 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.

 والتــي تصــب 
ً
 وإناثــا

ً
املداخــالت	النوعيــة:  وهــي التــي تتمثــل بمــا يتــم ابــداؤه مــن آراء واقتراحــات مــن قبــل النــواب ذكــورا

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

مــن مجــرى ومســار الحــوار فــي املوضــوع العــام املطــروح للنقــاش إلــى البحــث والنقــاش حــول نقطــة معينــه 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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املداخــالت	املفصليــة:  وهــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب ذكــر أو أنثــى  وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم  

التصويــت عليهــم، وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجــح املقتــرح.

ويتضمــن هــذا البــاب إحصــاًء لعــدد املداخــات التــي قدمهــا النــواب ذكــورا وإناثــا فــي اثنــاء الجلســات الرســمية العامــة 

علــى  املقترحــات  وتقديــم  األســئلة  ومناقشــة  الحكومــة،  ومراقبــة  التشــريعات  مناقشــة  فيهــا  يتــم  والتــي  الســرية  غيــر 

 للمداخــات النوعيــة التــي تــم تقديمهــا 
ً
التشــريعات التــي يتــم نقاشــها داخــل القبــة، كمــا يتضمــن هــذا البــاب تعــدادا

 وأظهــرت البيانــات انــه تــم تقديــم 754 مداخلــة نوعيــة منهــم 122 مداخلــة 
ً
 وإناثــا

ً
وتقســيمها حســب مقدمهــا ذكــورا

نوعيــة تقدمــت بهــا النــواب اإلنــاث، كمــا يحتــوي البــاب علــى توزيــع نقــاط النظــام الصحيحــة وغيــر الصحيحــة، وقــد 

تــم توزيــع املداخــات علــى مســتوى الكتــل البرملانيــة وتوزيعهــا علــى مســتوى الفئــات العمريــة بحســب النــوع االجتماعــي.

�سب تقديم السيدات النواب للمداخالت (ال�شر�عية، الرقابية والتنظيمية)

مالحظة: 8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خالل العام الثا�ي

2124
مجموع

املداخالت 

311

 1760

53

% 15.0مداخلة رقابية

2.0 %

83.0 % مداخلة �شر�عية

مداخلة تنظيمية

إناثذكور

87 %13 %

إناثذكور

89 %11 %

إناثذكور

80 %20 %
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3.2	تصنيف	املداخالت	من	حيث	نوعها	

 لنوعها إلى ما يلي: 
ً
تم تصنيف املداخات وفقا

3.2.1	املداخالت	الرقابية

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

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

وعملهــا وعمــل مؤسســاتها ضمــن الجلســات الرقابيــة، وبلــغ مجموعهــا العــام 311  مداخلــة وبنســبة % 15 مــن مجمــوع 

املداخــات التــي قدمهــا النــواب خــال العــام الثانــي، وقــد قدمــت مــن قبــل 100 نائــب. كمــا ويذكــر أن النــواب اإلنــاث 

قدمــن مــا نســبته %13 مــن مجمــوع املداخــات الرقابيــة، ويذكــر ان النائــب ديمــة طهبــوب جــاءت فــي املركــز الثانــي مــن 

حيــث أكثــر النــواب اللذيــن قدمــوا مداخــات رقابيــة ب 7 مداخــات رقابيــة.

وفــي جلســة الخبــراء الثانيــة التــي تــم تنفيذهــا بيــن املشــاركين، تبيــن أن املدخــات الرقابيــة تحتــاج الــى خلفيــة سياســية 

 .
ً
وقانونيــة وكذلــك خبــرة فــي العمــل العــام، وهــذا األمــر فــي العــادة غيــر متوفــر لــدى اغلــب النــواب الجــدد ذكــورا وإناثــا

 للمداخــات الرقابيــة.
ً
 تقديمــا

ً
 وإناثــا

ً
 ذكــورا

ً
ويبيــن الجــدول اآلتــي أكثــر عشــر نوابــا

 للمداخات الرقابية  
ً
الجدول رقم )9(: يبين أكثر 10 نواب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

7صالح عبدالكريم العرموطي 8عبد الكريم فيصل الدغمي 

6بركات كامل النمر املهيرات 8غازي محمد الهواملة 

6خليل حسين عطية 7ديمة محمد طارق طهبوب 

6فواز محمود الزعبي 7ابراهيم عبدالرزاق ابو العز 

6محمد عبدالفتاح هديب 7سليمان حويلة الزبن 

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

.2  % املفصليــة  الرقابيــة  املداخــات  ونســبة   ،2  % النوعيــة  الرقابيــة 
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وعنــد تحليــل املداخــات الرقابيــة علــى مســتوى البرملانيــات، فتبيــن أنهــن قدمــن مداخــات رقابيــة كميــة مــا نســبته 12% 

مــن مجمــوع املداخــات الرقابيــة الكميــة، ومداخــات رقابيــة نوعيــة مــا نســبته %50 مــن مجمــوع املداخــات الرقابيــة 

النوعيــة، ومداخــات رقابيــة مفصليــة مــا نســبته %17 مــن مجمــوع املداخــات الرقابيــة املفصليــة.

3.2.2	املداخالت	التشريعية

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

للبــت فيهــا أو التعديــل أو اإلضافــة أو الحــذف أو اإلحالــة إلــى اللجــان املختصــة، حيــث بلغــت 1760 مداخلــة وبنســبة 

، والتــي امتــد تقديمهــا علــى امتــداد عــام 
ً
 وإناثــا

ً
نــواب ذكــورا  107 % 83 مــن مجمــوع املداخــات، وقدمــت مــن قبــل 

برملانــي كامــل، ضمــن الــدورة العاديــة الثانيــة والدورتيــن االســتثنائية امللحقتيــن بهــا، حيــث أن النــواب اإلنــاث قدمــن 

مــا نســبته %20 مــن مجمــوع املداخــات التشــريعية، وقــد وزعــت املداخــات التشــريعية إلــى مداخــات تشــريعية كميــة 

وقــد بلغــت نســبتها % 44 مــن مجمــوع املداخــات التشــريعية، واملداخــات التشــريعية النوعيــة بلغــت نســبتها % 42، 

ونســبة املداخــات التشــريعية املفصليــة كانــت % 14 مــن مجمــل املداخــات املقدمــة. 

وعنــد تحليــل املداخــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن أن النــواب اإلنــاث قدمــن مــا نســبته %20 مــن مجمــوع 

مــن مجمــوع  %20 مداخــات تشــريعية كميــة  مــا نســبته  اإلنــاث قدمــن  النــواب  التشــريعية، ويذكــر أن  املداخــات 

و24%  النوعيــة،  التشــريعية  املداخــات  مجمــوع  مــن  تشــريعية  مداخــات  و19%  الكميــة،  التشــريعية  املداخــات 

الخاصــة  النســب  علــى  وباالطــاع  املفصليــة،  التشــريعية  املداخــات  مجمــوع  مــن  مفصليــة  تشــريعية  مداخــات 

باملداخــات ومقارنتهــا بنســبة تواجــد البرملانيــات فــي البرملــان يتبيــن أن نســب املداخــات املقدمــة مــن قبــل البرملانيــات 

فــي البرملــان الثامــن عشــر. أعلــى مــن نســبة تواجدهــن 

 للمداخــات التشــريعية، حيــث أن النائــب 
ً
ومــن الجديــر ذكــره أنــه 4 نــواب إنــاث كانــوا مــن بيــن أكثــر 10 نــواب تقديمــا

 للمداخــات التشــريعية ب 114 مداخلــة، 
ً
وفــاء بــن مصطفــى قــد حلــت فــي املركــز الثانــي مــن حيــث أكثــر النــواب تقديمــا

وحلــت النائــب هــدى العتــوم فــي املركــز الســابع ب 57 مداخلــة، وحلــت ا لنائبتيــن ديمــه طهبــوب وريــم ابــو دلبــوح فــي 

. ويبيــن 
ً
 للمداخــات التشــريعية ب 52، 49 مداخلــة تواليــا

ً
املركزيــن التاســع والعاشــر مــن حيــث أكثــر النــواب تقديمــا

 للمداخــات التشــريعية. 
ً
 تقديمــا

ً
الجــدول التالــي أكثــر 10 نوابــا
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 تقديما للمداخات التشريعية  
ً
 الجدول رقم )10(: يبين أكثر 10 نوابا

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

62خليل حسين عطية182صالح عبدالكريم العرموطي

57هدى حسين العتوم 114وفاء سعيد بني مصطفى

53نبيل ميخائيل الغيشان 92أحمد سليمان الرقب 

52ديمه محمد طهبوب 75عبدهللا عودة العكايلة 

49ريم عقلة ابو دلبوح 65عبداملنعم صالح العودات 

3.2.3	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، فقــد بلــغ عددهــا خــال العــام الثانــي 53 مداخلــة وبنســبة 

%2 مــن مجمــوع املداخــات خــال العــام الثانــي، وقــد قدمــت مــن قبــل 35 نائــب ذكــر وأنثــى، حيــث قدمــن النــواب 

اإلنــاث مــا نســبته %11 مــن مجمــوع املداخــات التنظيميــة، وصنفــت إلــى تنظيميــة كميــة بنســبة %87 مــن مجمــوع 

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

ويذكــر أن النــواب اإلنــاث قدمــن مــا نســبته %9 مداخــات تنظيميــة كميــة مــن مجمــوع املداخــات التنظيميــة الكميــة، 

ومــا نســبته %25 مداخــات تنظيميــة نوعيــة مــن مجمــوع املداخــات التنظيميــة النوعيــة، و%33 مداخــات تنظيميــة 

مفصليــة مــن مجمــوع املداخــات التنظيميــة املفصليــة. 

 للمداخــات التنظيميــة، وهــذا قــد يؤشــر إلــى أن نســبة النــواب اإلنــاث 
ً
وياحــظ أن النــواب الذكــور هــم األكثــر تقديمــا

 بالنــواب الذكــور، حيــث لــم يكــّن لديهــّن معرفــة تامــة بالنظــام الداخلــي 
ً
اللواتــي يخضــن العمــل البرملانــي ألول مــرة مقارنــة

ومجريــات الجلســات داخــل القبــة البرملانيــة، وهــذا يتطلــب بــأن يكــون هنــاك بنــاء لقــدرات النــواب اإلنــاث وزيــادة وعيهــّن 

 للمداخــات التنظيميــة.
ً
فــي النظــام الداخلــي وآليــة عمــل البرملــان، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب تقديمــا

 للمداخات التنظيمية  
ً
الجدول رقم )11(: يبين أكثر 10 نواب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

2خالد رمضان عواد 5نواف مقبل الزيود 

2محمد سعد العتايقة 4خليل حسين عطية 

2عواد محمد الزوايدة 4يحيى محمد السعود

2حمود ابراهيم الزواهره3عبدالكريم فيصل الدغمي

2حسين عطية القي�سي 3مجحم حمد الصقور
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3.3	تصنيف	املداخالت	من	حيث	تأثيرها	على	الجلسة	

3.3.1	املداخالت	الكمية

 
ً
1107 مداخلــة كميــة خــال العــام الثانــي، قدمــت مــن قبــل )118( نائبــا قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 

 بــأن املداخــات الكميــة هــي عبــارة عــن مــا يتــم ابــداؤه مــن تعليقــات واقتراحــات وآراء ال تحمــل فــي 
ً
، علمــا

ً
 وإناثــا

ً
ذكــورا

طياتهــا أي تغييــر جوهــري لطبيعــة الحــوار القائــم أو أي مقتــرح علــى املــواد التــي يتــم نقاشــها خــال الجلســة، فهــي ال 

تخــرج عــن كونهــا فقــد 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، وعنــد تحليــل املداخــات الكميــة مــن منظــور النــوع 

االجتماعــي تبيــن أن النــواب اإلنــاث قدمــن مــا نســبته %17 مــن مجمــوع املداخــات الكميــة ويذكــر أن النائــب صالــح 

 للمداخــات الكميــة بـــ 72 مداخلــة، تلتــه النائــب وفــاء بنــي مصطفــى مــن حيــث عــدد 
ً
العرموطــي كان األكثــر تقديمــا

املداخــات الكميــة ب59 مداخلــة، ويذكــر أن النائــب هــدى العتــوم جــاءت املركــز التاســع مــن حيــث عــدد  املداخــات 

 للمداخــات الكميــة.
ً
الكميــة ب 24 مداخلــة كميــة، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب تقديمــا

 للمداخات الكمية  
ً
الجدول رقم )12(: يبين أكثر 10 نواب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

29علي فاضل الخايلة 72صالح عبدالكريم العرموطي 

29نبيل ميخائيل الغيشان 59وفاء سعيد بني مصطفى 

28خالد رمضان عواد39خليل حسين خليل عطية 

24هدى حسين العتوم34عبداملنعم صالح العودات 

23عبدهللا علي العكايلة 31أحمد سليمان الرقب 

3.3.2	املداخالت	النوعية

 ذكــور 
ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 754 مداخلــة نوعيــة خــال العــام الثانــي، قدمــت مــن قبــل80  نائبــا

 بــأن املداخــات النوعيــة هــي 
ً
وإنــاث، حيــث قــدم النــواب اإلنــاث مــا نســبته %19 مــن مجمــوع املداخــات النوعيــة، علمــا

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 

فــي ذات هــذا النقطــة بحيــث يتــم الحــوار  العــام املطــروح للنقــاش إلــى البحــث والنقــاش حــول نقطــة معينــة تصــب 

والتعقيــب حولهــا وقــد يتــم مناقشــة محتــوى املداخلــة مــن قبــل نــواب آخريــن، والثنــاء عليهــا مــن قبــل نــواب آخريــن، أمــا 
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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.

 للمداخــات النوعيــة، وضمــن العشــر 
ً
وبمــا يخــص تحليــل النتائــج يتبيــن أن النائــب صالــح العرموطــي األكثــر تقديمــا

بالنــواب  الخــاص  األداء  يؤشــر علــى  القائمــة، وهــذا  هــذه  إنــاث ضمــن  نــواب   4 هنــاك  ، كان 
ً
تقديمــا األكثــر  النــواب 

اإلنــاث فــي املداخــات النوعيــة، حيــث كانــت النــواب وفــاء بنــي مصطفــى وهــدى العتــوم وديمــه طهبــوب فــي املراكــز الرابــع 

والخامــس والســادس ب 43،30، 29 مداخلــة نوعيــة علــى التوالــي، كمــا حلــت النائــب ريــم أبــو دلبــوح فــي املركــز التاســع 

 للمداخــات النوعيــة خــال العــام الثانــي.
ً
بـــ 21 مداخلــة نوعيــة. ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب تقديمــا

 للمداخات النوعية  
ً
الجدول رقم )13(: يبين أكثر 10 نواب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

29ديمه محمد طارق طهبوب 106صالح عبدالكريم العرموطي 

28نبيل كامل الشيشاني 60أحمد سليمان الرقب

26نبيل ميخائيل الغيشان49عبدهللا علي العكايلة 

21ريم عقلة ابو دلبوح 43وفاء سعيد بني مصطفى 

20بركات كامل املهيرات 30هدى حسين العتوم

3.3.3	املداخالت	املفصلية	

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

، حيــث قــدم النــواب اإلنــاث مــا نســبته %24 مــن مجمــوع املداخــات املفصليــة ويذكــر أن النائــب وفــاء بنــي 
ً
 وإناثــا

ً
ذكــورا

مصطفــى كانــت أكثــر نائــب قــدم مداخــات مفصليــة بـــ 18 مداخلــة مفصليــة وتواجــد النائبتيــن ريــم ابــو دلبــوح وديمــه 

.
ً
 للمداخــات املفصليــة فــي ب 10،8 مداخــات تواليــا

ً
طهبــوب فــي قائمــة أكثــر 12 نائــب تقديمــا

 بــأن املداخــات املفصليــة هــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب وتتضمــن مقتــرح أو توصية ويتم التصويت 
ً
علمــا

عليهــم، وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجح املقترح.

 للمداخــات املفصليــة، تاهــا النائــب خليــل عطيــة، 
ً
وتشــير النتائــج إلــى أن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى األكثــر تقديمــا

وكانــت النائــب ريــم أبــو دلبــوح باملركــز الســادس والنائــب ديمــه طهبــوب باملركــز العاشــر فــي تقديــم املداخــات. ويبيــن 

 للمداخــات املفصليــة.
ً
الجــدول التالــي أكثــر 12 نائــب تقديمــا
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 للمداخات املفصلية  
ً
الجدول رقم )14(: يبين أكثر 10 نواب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

9عقلة غمار الزبون 18وفاء سعيد بني مصطفى

9سليمان حويله الزبن15خليل حسين عطية 

8عبدهللا علي العكايلة 14عبداملنعم صالح العودات 

8ديمه محمد طارق طهبوب13عبدالكريم فيصل الدغمي 

8رائد عقلة الخزاعلة 12صالح عبدالكريم العرموطي  

6خير عبدهللا ابو صعيليك10ريم عقلة ابودلبوح

ويبين الجدول التالي توزيع املداخات على جميع أعضاء مجلس النواب.

الجدول رقم )15(: يبين عدد املداخات لجميع أعضاء مجلس النواب خال العام الثاني

املجموعنوعية	مفصلية	كمية	املجموعرقابية	تنظيمية	تشريعية	االسم

182171907212106190صالح العرموطي

11406120591843120وفاء بني مصطفى

9204963156096احمد الرقب

7514802384980عبدهللا العكايلة

62467239151872خليل عطية

65006534141765عبد املنعم العودات

5217602382960ديمه طهبوب

5712602463060هدى عتوم

5305582932658نبيل الغيشان

49105019102150ريم ابو دلبوح

4504492012849نبيل الشيشاني

3906452142045بركات املهيرات

3725442821444خالد عواد

33384421131044عبدالكريم هللا الدغمي

4002421482042رائد الخزاعلة

3714422921142علي الخايلة

3406402161340مصلح الطراونة
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املجموعنوعية	مفصلية	كمية	املجموعرقابية	تنظيمية	تشريعية	االسم

281534232934معتز ابو رمان

260733209433سليمان الزبن

270431214631خالد البكار

270027139527عقله الزبون

2105261421026علي حجاحجة

211325116825خير ابو صعيليك

240125851225منال الضمور

181524143724مصطفى ياغي

230023821323مفلح الخزاعله

1605211011021شعيب الشديفات

130821151521غازي الهوامله

114621162321يحيى السعود

140519131519محمود الطيطي

150318132318عليا ابو هليل

16101762917سعود ابو محفوظ

120416113216حسين القي�سي

11051692516مصطفى العساف

14021672716منصور سجاجه

100515101415خالد الفناطسة

10041491414ابراهيم ابوالسيد

90514101314احمد الهميسات

12021470714فضيل العبادي

11021373313ابراهيم بني هاني

91313100313صداح الحباشنة

70613120113فواز الزعبي

8321382313مجحم الصقور

12001245312احمد اللوزي

8041280412عمر قراقيش
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املجموعنوعية	مفصلية	كمية	املجموعرقابية	تنظيمية	تشريعية	االسم

11011280412قيس زيادين

10021260612ماجد قويسم

9031270512محمد ابو ستة

10011163211حسن السعود

10011173111صباح الشعار

9021140711محمد الزعبي

9021161411نضال الطعاني

3071081110ابراهيم ابو العز

7031052310حابس الشبيب

8111071210خالد العبد هللا

61310100010طارق خوري

8111063110مرزوق الهبارنه

10001034310مصطفى الخصاونة

90091269عي�سى خشاشنه

60398019محمد الظهراوي

60398109محمد الفاحات

21699009محمد هديب

15398109نواف الزيود

51288008حسني الشياب

50385308رسميه الكعابنة

40485218رمضان الحنيطي

80084138منتهى البعول

80083058مو�سى الوحش

60173317جمال قموه

21476107شاهه ابو شوشه

31375027صوان الشرفات

50275027وائل رزوق

50162136جودت الدرابسة
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املجموعنوعية	مفصلية	كمية	املجموعرقابية	تنظيمية	تشريعية	االسم

30364026حياه مسيمي

22264116عواد الزوايده

32163126محمد العتايقة

11466006محمود النعيمات

50163036مرام الحيصه

40264116مو�سى هنطش

40153115تامر بينو

10455005حازم املجالي

00555005حسن العجارمة

02355005حمود الزواهره

10455005راشد الشوحه

30255005رنده الشعار

00555005صفاء املومني

30254015عبدهللا عبدالدايم

01455005محمد الرياطي

40155005هيثم الزيادين

40042024ابراهيم القرعان

30141124رجا الصرايرة

31042204زينب الزبيد

30142204عبد املحسيري

21142204مازن القا�سي

10343104نصار القي�سي

21144004يوسف الجراح

20131113احمد الفريحات

20132103انصاف الخوالده

20132103عبدهللا زريقات

00333003فيصل االعور

30031023محاسن الشرعه
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املجموعنوعية	مفصلية	كمية	املجموعرقابية	تنظيمية	تشريعية	االسم

20132103نواف النعيمات

10121102ابتسام النوافلة

10121012ابراهيم البدور

10121102انتصار حجازي

20022002اندريه حواري

20021012صالح ابو تاية

01122002عبدالرحمن العوايشة

20021102فوزي داود

00222002كمال الزغول

00222002محمد القضاة

10121012محمود الفراهيد

10121102وصفي حداد

10010101احمد الصفدي

00111001خالد الحياري

00111001عبد القادر الفشيكات

00111001عبد هللا عبيدات

10010101ق�سي الدمي�سي

01011001مو�سى الزواهره

01011001هيا مفلح

0 00  0 0 0 00حابس الفايز

0 0 0 0 0 0 0 0رياض العزام

00000000زيد الشوابكه

0 0 0 0 0 0 0 0عدنان الركيبات

0 0 0 0 0 0 0 0عزيز العبيدي

00 00  0 0 0 0فضيه ابو قدوره

00000000محمد البرايسة

00000000محمود العدوان



61

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

3.4	املداخالت	املراعية	للنوع	االجتماعي)1)

هــذا  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  فــي  وإناثــا  ذكــورا  للنــواب  املداخــات  لجميــع  النوعــي  التحليــل  اجــراء  عمليــة  بعــد  نســتنتج 

التقريــر، بــأن غالبيــة املداخــات البرملانيــة هــي مداخــات غيــر مراعيــة للنــوع االجتماعــي )gender insensitive( هــذا مــا 

تــم التوصــل إليــه كــون أيضــا األســئلة التــي طرحهــا البرملانيــون ذكــورا وإناثــا لــم تكــن مراعيــة للنــوع الجتماعــي بــأي شــكل. 

وقد تبين أن 28 مداخلة من أصل 2124 فقط يمكن اعتبار أنها ذا صلة بالنوع االجتماعي وإذا ما قمنا بتحليل هذه 

املداخــات فــإن 13 مداخلــة تناولــت وبشــكل مباشــر موضــوع الشــباب وأهميتــه اســتثمارهم وضــرورة توفيــر الخدمــات 

لهــم باإلضافــة إلــى ضــرورة توفيــر فــرص عمــل لهــم وهــذا يتما�ســى مــع األجنــدة السياســية الحاليــة والتــي تضــع الوضــع 

االقتصــادي وقضايــا الشــباب والعمــل ضمــن األولويــات الوطنيــة، وهنــا البــد مــن اإلشــارة الــى أن موضــوع الشــباب بحــد 

ذاتــه ينــدرج تحــت مفهــوم االحتــواء )inclusion( وبالتالــي يمكــن تصنيفهــا تحــت مايســمى بالنــوع االجتماعــي غيــر املرئــي  

)gender blind(  أي أنــه تــم مخاطبــة الذكــور واإلنــاث ولكــن ال يراعــي أي اختافــات بيينهــا.

ومــن ثــم جــاءت املداخــات )بواقــع 7 مداخــات( لتتنــاول موضــوع تحقيــق العدالــة واإلنصــاف والتــي يمكــن تصنيفهــا 

أي  يــراع  الذكــور واإلنــاث وال  تــم مخاطبــة  أنــه  أي   )Gender Blind( املرئــي  غيــر  بالنــوع االجتماعــي  يســمى  مــا  تحــت 

بينهمــا. اختافــات 

أما فيما يخص مداخات واضحة وصريحة ومرتبطة بالنوع االجتماعي ويمكن تصنيفها تحت ما يسمى بأنها  مراٍعية 

للنــوع االجتماعــي )Gender Sensitive( أي تــم مراعــاة احتياجــات كل مــن املــرأة والرجــل، واهتماماتهمــا، وأولوياتهمــا، 

ويوفرهــا؛ لضمــان تكافــؤ الفــرص، واملســاواة فــي النتائــج. كان هنــاك 8 مداخــات فقــط.

بنــي  أبــو دلبــوح والنائــب وفــاء  ريــم  النائــب  مــن قبــل  يكــن هنــاك ســوى مداخلتيــن  تلــك املداخــات فلــم  أمثلــة  ومــن 

مصطفــى حــول حقــوق املــرأة األردنيــة، و كذلــك كان هنــاك ثــاث مداخــات  مــن النائــب محمــد العتايقــه والنائــب خالــد 

رمضــان والنائــب وفــاء بنــي مصطفــى حــول حقــوق أبنــاء األردنيــات، باإلضافــة إلــى مداخلتيــن حــول الغارمــات مــن النائــب 

 مداخلــة حــول حقــوق العامــات مقدمــة مــن النائــب معتــز أبــو رمــان.
ً
محمــد نــوح والنائــب وفــاء بنــي مصطفــى، و أخيــرا

والبــد مــن ذكــر بــأن الفريــق البحثــي قــد عمــل علــى تحليــل املداخــات باســتخدام الكلمــات املفتاحيــة لتســهيل عمليــة 

)1( • محايد للنوع االجتماعي )Gender Neutral(: أي يعترف بوجود اختاف بين املرأة والرجل، ولكن ال يراعيها.
• النوع االجتماعي غير املرئي )Gender Blind(: يعتقد أن لدى الذكور واإلناث فرصا متكافئة، ولذلك ال يراعي أي اختافات بينهما.

• مــراٍع للنــوع االجتماعــي )Gender Sensitive(: أي يراعــي احتياجــات كل مــن املــرأة والرجــل، واهتماماتهمــا، وأولوياتهمــا، ويوفرهــا؛ لضمــان تكافــؤ 
الفــرص، واملســاواة فــي النتائــج. 

• غير مراعي للنوع االجتماعي )Gender Sensitive(: أي ال يراعي احتياجات كل من املرأة والرجل واهتماماتهما، وأولوياتهما.
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البحــث والتحليــل، وفيمــا يلــي الكلمــات املفتاحيــة والتــي ســيعمل الفريــق علــى تحدثيهــا بشــكل دائــم لضمــان االلتــزام 

بمنهجيــة علميــة قويــة)2(.

 
ً
وأكــد أغلــب الخبــراء علــى غيــاب السياســات الحساســة للنــوع االجتماعــي وأنــه يجــب العمــل علــى تحفيــز النــواب ذكــورا

  بالعمل على االهتمام بقضايا النوع االجتماعي، وبالتالي يجب وضع توصيات بحيث تصبح املداخات النيابية 
ً
وإناثا

أكثــر حساســية للنــوع االجتماعــي،  كمــا يجــب تنفيــذ نــدوات للتوعيــة بقضايــا النــوع االجتماعــي وتدريــب النــواب علــى 

آليــة التعامــل مــع قضايــا النــوع االجتماعــي. ويبيــن الجــدول التالــي املداخــات ذات الصلــة بالنــوع االجتماعــي.

الجدول رقم )16(: يبين املداخات ذات الصلة بالنوع االجتماعي

الدورةالجنساالسم

نوع	

الجلسة	

)تشريعي،	

رقابي(

رقم	

الجلسة	
نص	املداخلة	تاريخ	الجلسةاليوم	

رقم	

الصفحة	

للمداخلة 

املحور	

وفاء بنى 

مصطفى 
انثى 

العادية 

الثانية 

رقابي

تشريعي
19 25/2/2018

الشباب يعانون كل يوم ألنهم ال 

يستطيعوا ان يذهبوا الى مستشفى 

امللك املؤسس كمستشفى تحويلي 

اسوة بباقي محافظات الشمال هل 

نحن لسا من محافظات الشمال؟ 

 
شباب - 

خدمات 

عليا ابو 

هليل
انثى 

العادية 

الثانية 
2018/2/25 19رقابي

العنصر الشبابي هم اهم عنصر 

وهم املنا االن هؤالء املراكز 

الشبابية تحفظ الشباب وتعمل 

الشباب والشباب عبارة عن قنبلة 

موقوتة إذا هذا مسؤول يعمل 

لنصف الليل في عطل واوقاته إذا ما 

أكرمنا بالراتب ونقول 360دينار ها 

هي تكفي؟ إذا ال تكفي 

137

شباب 

- مراكز 

شبابية 

)2( امرأة ، انثى ، ذكر، النوع االجتماعي، أبناء األردنيات، الغارمات، الجندر، الشــباب، املزارع/)ة(، فتاه، األســرة، ربة األســرة، طفل/)ة(، أمومة، 
التحــرش، الطــاق، النفقــة، العامــات، امليــراث، رجــل، ذكوريــة، املســاواة، العدالــة، ســيدة، ســيدات، زوج/)ة(،  جرائــم الشــرف، القاصــرات، 

الاجئيــن/)ات(، ذوي اإلعاقــة، الــزواج املبكــر، كبــار الســن، فاقــدي الســند األســري.
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الدورةالجنساالسم

نوع	

الجلسة	

)تشريعي،	

رقابي(

رقم	

الجلسة	
نص	املداخلة	تاريخ	الجلسةاليوم	

رقم	

الصفحة	

للمداخلة 

املحور	

وفاء بنى 

مصطفى 
انثى 

العادية 

الثانية 
2018/2/25 19رقابي

  طفلة عمرها 3 شهور مريضة كلي 

االن اتصل ابوها يبكي ألنه غير 

قادرين على تحويلها ألنه التحويل 

الوحيد للبشير وموعدها يمكن يكون 

بعد ست شهور قالوا له في مستشفى 

البشير قد ال تستطيع هذه الطفلة 

ان تنتظر ست شهور من أجل إجراء 

الفحوصات والتدخل الازم لها.

22
خدمات 

لألطفال 

خالد 

رمضان 
ذكر 

العادية 

الثانية  
2018/2/25 19رقابي

لجنة العمل نسبت ألكثر من مره 

إلنصاف العاملين في الشركة 

الوطنية للكهرباء وال جواب أبناء 

قطاع غزة يعانون من حقوق مدنية 

كذلك أبناء األردنيات 

حقوق 

ابناء 

االردنيات 

معتز ابو 

رمان 
ذكر

العادية - 

الثانية
2018/3/6 22رقابية

1. العامات في املنازل يا سعادة 

الرئيس واألخوة الزماء 230 ألف 

عامله منهن 49 ألف فقط مسجله 

ورخصه في حين.

2. العامات الوافدات يا سعادة 

الرئيس هناك مائة ألف دينار هذا 

الذي انا اعلمه تؤخذ على مؤسسات 

استقدام العامات والخادمات

107

حقوق 

العامات 

والخادمات 

عليا ابو 

هليل
انثى 

العادية - 

الثانية
1122017/12/31تشريعيه

املطالبة بعاوة الشباب العاملين في 

مراكز الشباب اسوة بغيرهم في بقية 

املؤسسات االخرى

37
حقوق 

للشباب 

صالح 

العرموطي 
ذكر

العادية - 

الثانية
2018/3/4 21تشريعيه

1. يصبح عمر املعلمة 40 عام اين 

قطاع الشباب

2. امللك طالب واجتمع مع الشباب 

تتذكرون عندما قال انتم تضغطوا 

من هنا وانا من هنا وطالب ان يكون 

دورا للشباب

24
دور 

الشباب 
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الدورةالجنساالسم

نوع	

الجلسة	

)تشريعي،	

رقابي(

رقم	

الجلسة	
نص	املداخلة	تاريخ	الجلسةاليوم	

رقم	

الصفحة	

للمداخلة 

املحور	

عبدهللا 

العكايله
ذكر

العادية - 

الثانية
2018/4/3 21تشريعيه

املساواة بين املحافظات ال بد ان 

تؤخذ بعين االعتبار
15

العدالة 

واملساواة 

بين 

املحافظات 

 -

نواف 

الزيود 
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

تناولنا مرارا وتكرارا الحديث عن 

الفقر والبطالة والجميع يعلم نسبة 

الشباب العاطل عن العمل 

77
الشباب 

والعمل 

نبيل 

الشيشاني
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

والشباب كما تعلمون هم العدة 

والعماد والعتاد في كل املجتمعات 
48

الشباب 

ودورهم 

محمد 

القضاة
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

اهدام األسرة ونساؤنا اليوم في 

السجون اهدام التعليم بتحقير املعلم 
الغارمات 64

منتهى 

البعول 
انثى 

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

نحن ال نريد املستحيل بل نريد 

العدالة واالنصاف هناك قرى لم 

يدخلها وزير وال يعرف اين هيه

10
العدالة 

واالنصاف

مصلح 

الطراونه 
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

العدالة االجتماعية تنمو في ظل 

فرص متساوية في التعليم والصحة 

والخدمات 

18
العدالة 

واالنصاف 

بركات 

العبادي
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

اسس من العدالة والنزاهة 

والشفافية والغاء مسمى الضرائب 
31

العدالة 

والنزاهة 

حابس 

الفايز
انثى 

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

1. هل هم قادرين على جلب 

السارقين والفارين من وجه العدالة 

واسترداد املال املنهوب -2اين 

العدالة التي تتغنى بها وابناء البوادي 

وخصوصا قبيلة بني صخر من 

التعيينات في الدرجات العليا -3 

اين العدالة في قانون التقاعد بين 

محافظ يتقا�سى 500 واخر يتقا�سى 

1000 واخر 2000

57 
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الدورةالجنساالسم

نوع	

الجلسة	

)تشريعي،	

رقابي(

رقم	

الجلسة	
نص	املداخلة	تاريخ	الجلسةاليوم	

رقم	

الصفحة	

للمداخلة 

املحور	

رمضان 

الحنيطي 
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

1. هدفنا ومقصدنا هو الوطن 

ليشعر املواطن بالفعل ان هنالك 

قوانين وانظمه ماليه وضريبه تراعي 

العدالة واملساواة وتحافظ على ما 

تبقى من الطبقة الوسطى وتحمي 

الطبقة الفقيرة -2 يراعي العدالة في 

فرض الضريبة وبموجبه ال يعاقب 

امللتزم ويكافئ املتهرب  

93
العدالة 

واملساواة 

عبدهللا 

القرامسه 
ذكر

االستثنائية 

االولى 
132018/7/16ثقه 2

تمكين قيادات ونخب شبابيه جديده 

ممن هم أكثر التصاقا بالهموم واآلمال 

بعيدا عن التوريث واملحسوبية 

الشباب 25

معتز ابو 

رمان 
ذكر

االستثنائية 

االولى 
152018/7/18ثقه 4 

ارتفعت البطالة بين الشباب وازداد 

وتفاقم الفقر بين العامة 
77

الشباب 

والبطالة 

عبدالقادر

األزايدة
ذكر

االستثنائية 

االولى 
152018/7/18ثقه 4 

اكد جالة امللك املعظم لخدمة ابناء 

املحافظات واستقطاب الشباب 

املبدعين 

92
الشباب في 

املحافظات 

محمود 

الفراهيد
ذكر

االستثنائية 

االولى 
152018/7/18ثقه 4 

والتي اصبحت تثقل كاهل الغالبية 

العظمى من سكان هذه املحتفظة ال 

سيما وان جلهم من االسر الفقيرة 

ومتدنية الدخل 

99
االسر 

الفقيرة 

حازم 

املجالي
ذكر

االستثنائية 

االولى 
152018/7/18ثقه 4 

ان العدالة تقت�سي توفير فرص 

العمل بعدالة بدون تمييز وال محاباة 
56

العدالة 

واملساواة 

محمود 

الطيطي
ذكر

االستثنائية 

االولى 
142018/7/17ثقه 3

كان املريض الطفل الذي عمره اقل من 

6 سنين نريد تحويله للملك املؤسس 

في املادة 27 ال تسمح نحوله للمدينة 

الطبية وابن الكرك نفس العملية

صحة 39



66

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

الدورةالجنساالسم

نوع	

الجلسة	

)تشريعي،	

رقابي(

رقم	

الجلسة	
نص	املداخلة	تاريخ	الجلسةاليوم	

رقم	

الصفحة	

للمداخلة 

املحور	

محمد 

العتايقه
ذكر

االستثنائية 

االولى 
142018/7/17ثقه 3

تلك األردنية الحرة ابنة االحرار 

قدرها ونصيبها انها تزوجت غير 

االردني 

69

حقوق 

ابناء 

االردنيات 

واملتزوجة 

من اجنبي

ريم ابو 

دلبوح
انثى 

االستثنائية 

االولى 
142018/7/17ثقه 3

تميكن املرآه لدراسة جميع 

التشريعات والسعي الى تعديل 

الثغرات فيها احقاقا لحقوق املرآه 

األردنية 

65

حقوق 

املرأة 

االردنية 

وفاء بني 

مصطفى
ذكر

االستثنائية 

االولى 
162018/7/19ثقه 5

 فاين قرار اعتماد البطاقة التعريفية 

ألبناء األردنيات يا دولة الرئيس 
99

حقوق 

ابناء 

االردنيات 

مرزوق 

الدعجه
ذكر

االستثنائية 

االولى 
162018/7/19ثقه 5

دعم القطاع الخاص والصناعات 

الوطنية من خال إيجاد سوق 

عمل بديل لتسويق منتجاتهم حتى 

يستطيع استيعاب أكبر عدد من 

الشباب املتعطلين عن العمل 

56

الشباب 

وسوق 

العمل 

مرام 

الحيصه
انثى 

االستثنائية 

االولى 
162018/7/19ثقه 5

تشجيع الشباب ليكونوا اصحاب 

فكر وسياسه من خال عملي 

ولقاءاتي مع العناصر الشبابي 

80
الشباب 

والسياسة 

احمد 

الصفدي
ذكر

االستثنائية 

االولى 
162018/7/19ثقه 5

ال سيما ان كانت هذه اإلضافة من 

عنصر الشباب فهو من مستقبل 

االردن وامانه وثروته التي ال تنضب

الشباب 103

وفاء بني 

مصطفى
انثى 

االستثنائية 

االولى 
162018/7/19ثقه 5 

اردنيات غارقات في ديون صناديق 

االقتراض 
الغارمات 99

صالح 

العرموطي
ذكر

العادية 

الثانية
2712018/4/8تشريعية

املطالبة بإبقاء صندوق الشباب 

املوضوع العام وتحدث ان ابقاء نص في 

القانون مهم جدا لتعزيز دور الشباب

الشباب 26
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مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

الدورةالجنساالسم

نوع	

الجلسة	

)تشريعي،	

رقابي(

رقم	

الجلسة	
نص	املداخلة	تاريخ	الجلسةاليوم	

رقم	

الصفحة	

للمداخلة 

املحور	

ابراهيم 

بني هاني
412018/9/26تشريعيةاالستثنائيةذكر

قال في نهاية املطاف هذه مسؤولية 

املجلس ان يناقش القانون مادة 

مادة وان يعدل كيفما يشاء بالنسبة 

لنا الطبقة والوسطى والفقيرة خط 

احمر يعني حتى ال 24000-4000 

االعفاءات املوجودة في القانون 

سارية املفعول االن والتي سأنظر على 

افراد االسرة والتي ال سمح هللا وجود 

بعض االعاقات لدى افرادها وهذا 

يكلفهم اعباء مادية وال بد ان يوضع 

ذلك في عين االعتبار ويجب ان ننظر 

الى امكانية حدوث خطر اجتماعي 

على االسر لذلك يجب ان يكون خط 

احمر بالنسبة لألسر الفقيرة 

-69

70

االسرة 

الفقيرة - 

مشروع 

معدل 

ملشروع  

قانون 

الضريبة 

وفاء بني 

مصطفى
342018/9/23تشريعيةاالستثنائيةانثى

بالحقيقة هذه املعالجة مهمة جدا 

ونحن تعرضنا للكثير من الحاالت 

والنساء الذين جاءونا بعد طاقهن 

للمرة الثانية واردن أن يعدن 

 
ً
لاستفادة، فأنا أشكر اللجنة كثيرا

 لألنصاف على هذه 
ً
والحكومة ايضا

املادة وعلى املادة التي تليها املادة 18 

ألنها فيها انتصار لحقوق النساء 

 من النساء اللواتي 
ً
ولفئة كبيرة جدا

كَن يحرمن من حصتهن في الرواتب 

التقاعدية 

34

حقوق 

املرأة 

االردنية 
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3.5	املداخالت	حسب	الكتل	النيابية

ضــمَّ املجلــس النيابــي الثامــن عشــر خــال عامــه الثانــي علــى 7 كتــل نيابيــة شــكلوا مــا نســبته % 89 مــن مجمــوع أعضــاء 

الــذي أجــراه راصــد علــى  نيابيــة، وبحســب التحليــل   دون االنضمــام ألي كتلــة 
ً
نائبــا  14 بقــي  النــواب، فيمــا  مجلــس 

املداخــات تبيــن أن كتلــة اإلصــاح هــي أكثــر الكتــل تقديمــا للمداخــات بـــ 623 مداخلــة تلتهــا املســتقلون بـــ 331 مداخلــة 

 للمداخــات بـــ 100 مداخلــة وبمــا يخــص املداخــات املفصليــة كانــت كتلــة 
ً
وكانــت كتلــة النهضــة اقــل الكتــل تقديمــا

 للمداخــات املفصليــة ب 56 مداخلــة تلتهــا كتلــة االصــاح بـــ 49 مداخلــة. ويبيــن الجــدول 
ً
مبــادرة أكثــر الكتــل تقديمــا

التالــي عــدد املداخــات التــي قدمتهــا الكتــل.

الجدول رقم )17(: يبين عدد املداخات التي قدمتها الكتل

النسبة	املجموعنوعية	مفصلية	كمية	النسبة	املجموعرقابية	تنظيمية	تشريعية	الكتلة	

%2384933662329%57354562329االصاح

%193419733116%274124533116مستقلون

%1903710132815%23888232815املستقبل

%135569328413%25932228413مبادرة

%131325421710%168143521710العدالة

الحداثة 

والتنمية
955331336%9512261336%

%6119281085%831241085وطن

%6315221005%705251005النهضة 

وعنــد تحليــل املداخــات حســب الكتــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن أن أعلــى املداخــات للنــواب اإلنــاث كانــت فــي 

 فــي كتلــة 
ً
كتلــة مبــادرة بنســبة %44 مــن مجمــوع مداخــات الكتلــة، ويذكــر هنــا أن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى عضــوا

مبــادرة، تلتهــا كتلــة وطــن بنســبة %35 مــن مجمــوع املداخــات كمــا ويذكــر أن أعلــى عــدد مداخــات للنــواب الذكــور 

فــي الكتــل كان فــي كتلــة االصــاح بـــ 497 مداخلــة بنســبة %80 مــن مجمــوع مداخــات الكتلــة تاهــم النــواب الذكــور 

%98 مــن مجمــوع مداخــات النــواب املســتقلون. ويبيــن الجــدول التالــي توزيــع  324 مداخلــة بنســبة  املســتقلون ب 

املداخــات حســب الكتــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي.
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الجدول رقم )18(: يبين توزيع املداخات على الكتل حسب النوع االجتماعي

الكتلة
مجموع	

املداخالت

عدد	النواب	

الذكور
النسبةعدد	املداخالت

عدد	النواب	

اإلناث
النسبةعدد	املداخالت

%212444%2841216056مبادرة

%33833%108147267وطن

%15023%2171316777العدالة

%312620%6231149780االصاح

الحداثة 

والتنمية
1331210580%22620%

%488%100119292النهضة 

%4237%3282430593املستقبل

%162%3311332498مستقلون

توز�ع املداخالت الكمية ع�� الكتل ال��ملانية حسب النوع االجتما��

ذكــــــــــــــــور | 80%

إنــــــــــــــــــــاث | 20%
% 29.0االصالح

ا��داثة 
والتنمية 6.0 %

مبادرة% 15.0املستقبل 13.0 %

املستقلون% 5.0وطن 16.0 %

العدالة% 5.0ال��ضة 10.0 %

�سبة مداخالت الكتلة 
من مجموع املداخالت

ذكــــــــــــــــور | 80%

إنــــــــــــــــــــاث | 20%

ذكــــــــــــــــور | 93%

إنــــــــــــــــــــاث | 7%

ذكــــــــــــــــور | 56%

إنــــــــــــــــــــاث | 44%

ذكــــــــــــــــور | 67%

إنــــــــــــــــــــاث | 33%

ذكــــــــــــــــور | 98%

إنــــــــــــــــــــاث | 2%

ذكــــــــــــــــور | 92%

إنــــــــــــــــــــاث | 8%

ذكــــــــــــــــور | 77%

إنــــــــــــــــــــاث | 23%
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3.6	نقاط	النظام

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

عامــه الثانــي، فيتبيــن أن نقــاط النظــام التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل فريــق راصــد وصــل عددهــا إلــى 198 نقطــة نظــام 

منهــا 52 نقطــة غيــر صحيحــة، وتبيــن أن عــدد البرملانيــات الذيــن تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة وصــل عددهــم إلــى 

3 برملانيــات تقدمــن ب 10 نقــاط نظــام صحيحــة، فيمــا تقدمــن 4 برملانيــات بنقــاط نظــام غيــر صحيحــة، وهــذه هــي 

النقــاط التــي 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. 

ووفقــا للمــادة 106 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب فــإن املقصــود بنقــاط النظــام أن يدفــع العضــو بــان النقــاش 

 عــن املوضــوع مــدار البحــث، ويثــار هــذا الدفــع 
ً
يخالــف أحــكام الدســتور أو أحــكام النظــام الداخلــي، أو أن فيــه خروجــا

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

وتعــود اســباب دفــع النــواب لنقــاط نظــام غيــر صحيحــة مخالفــة لنــص املــادة 106 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس ألكثــر 

مــن ســبب منهــا، رغبــة النائــب بالتســلل للحديــث خــارج موضــوع النقــاش املطــروح تحــت القبــة مــن اجــل علــى ســبيل 

املثــال انتقــاد الحكومــة فــي موضــوع معيــن، او لتســليط الضــوء علــى قضيــة خدميــة، أو قــد يكــون نتيجــة عــدم معرفــة 

النائــب بأنــه يقــدم نقطــة نظــام غيــر صحيحــة وهــذا يضــم عــدد كبيــر مــن النــواب الجــدد، واخيــرا قــد يكــون اعتــراض 

النائــب علــى حديــث أحــد زمائــه.

 منهــم 3 
ً
ويتبيــن مــن خــال قــراءة املعلومــات تلــك، أن عــدد النــواب الذيــن تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة هــم 41 نائبــا

 منهــم 4 برملانيــات نقــاط نظــام غيــر صحيحــة،  ويذكــر أن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى 
ً
نــواب إنــاث فيمــا قــدم 16 نائبــا

كانــت مــن أكثــر النــواب تقديمــا لنقــاط النظــام الصحيحــة حيــث تقدمــت ب 6 نقــاط نظــام صحيحــة، ويبيــن الجــدول 

 لنقــاط النظــام الصحيحــة.
ً
التالــي أكثــر 12 نائــب تقديمــا
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 لنقاط النظام الصحيحة  
ً
الجدول رقم )19(: يبين أكثر 12 نائب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

8عبداملنعم صالح العودات 18عبدالكريم فيصل الدغمي

6مصلح احمد الطراونة 13خالد محمود البكار

6وفاء سعيد بني مصطفى 11حسين عطية القي�سي 

4خير عبدهللا ابو صعيليك11خليل حسين عطية

4رجا جزاع الصرايرة 11مصطفى رمضان ياغي 

4صالح عبدالكريم العرموطي 8خالد رمضان عواد

ويبين الجدول التالي توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات املتقدمين بها. 

الجدول رقم )19(: يبين توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات املتقدمين بها  

صحيحة	االسم
غير	

صحيحة
صحيحة	االسم

غير	

صحيحة

00محمد حسين محمد ابو ستة180عبدالكريم فيصل الدغمي

00حسن عصري عبدالقادر السعود131خالد محمود محمد البكار

00صباح سهو فريج الشعار112خليل حسين خليل عطية

00محمد ناصر سليم الزعبي113مصطفى رمضان عبد القادر ياغي

00نضال محمود احمد الطعاني113حسين عطيه مو�سى القي�سي

00ابراهيم عبدالرزاق ابو العز80خالد رمضان محمد عواد

توز�ع نقاط النظام ال��يحة حسب الكتل ال��ملانية والنوع االجتما��

198 نقطة نظام
تقدم ��ا 50 برملا�ي و�رملانية

146 نقطة نظام ��يحة

ذكــــــــــــــــور | 38

إنــــــــــــــــــــاث | 3

ذكــــــــــــــــور | 29

إنــــــــــــــــــــاث | 4

52 نقطة نظام غ�� ��يحة
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صحيحة	االسم
غير	

صحيحة
صحيحة	االسم

غير	

صحيحة

00خالد مو�سى عي�سى العبد هللا60وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

00طارق سامي حنا خوري62عبد املنعم شحاده العودات

00مرزوق حمد عواد الهبارنه60مصلح احمد مو�سى الطراونة

00محمد جميل محمد الظهراوي42صالح عبدالكريم العرموطي

00محمد ضيف هللا الفاحات40خير عبدهللا عياد ابو صعيليك

00حسني محمد فندي الشياب42رجا جزاع علي الصرايرة

01رسميه علي عوض الكعابنة30منال علي عبدالرحمن الضمور

00رمضان محمد فاح الحنيطي33يحيى محمد محمود السعود

00منتهى عبد الجواد احمد البعول31حابس ركاد خليف الشبيب

00مو�سى علي محمد الوحش31زيد محمد فاح الشوابكه

00شاهه سالم سليم ابو شوشه22معتز محمد مو�سى ابو رمان

00صوان طلب مريبيع الشرفات20سليمان حويله عيد الزبن

00وائل مو�سى يوسف رزوق20غازي محمد سالم الهوامله

00جودت ابراهيم ناصر الدرابسة21مجحم حمد حسين الصقور

00حياه حسين علي مسيمي24تامر شاهر سيد محمد بينو

00عواد محمد سلمان الزوايده20يوسف محمد يوسف الجراح

00محمد سعد سامه العتايقة20محاسن منيزل عطيه الشرعه

00محمود خلف حمد النعيمات11عبدهللا علي عودة العكايلة

00مرام مسلم علي الحيصه11هدى حسين محمد عتوم

00حازم صالح صالح املجالي10نبيل ميخائيل عوده الغيشان

00حسن مفلح عودة هللا العجارمة11رائد عقله مفلح الخزاعلة

00حمود ابراهيم احمد الزواهره12علي فاضل سالم الخايلة

00راشد محمد سليمان الشوحه10عقله غمار مفلح الزبون

00رنده عباطه عبد هللا الشعار11فواز محمود مفلح الزعبي

00صفاء عبد هللا محمد املومني10مصطفى فؤاد محمد الخصاونة

00هيثم جريس عوده الزيادين10عي�سى علي عي�سى خشاشنه

00ابراهيم مشرف الرضوان القرعان13محمد عبدالفتاح محمود هديب

00زينب حمود سالم الزبيد11نواف مقبل سليمان املعلى الزيود

00عبد علي محمد عليان املحسيري11جمال عي�سى جريس قموه

00مازن تركي سعود القا�سي10مو�سى علي محمد هنطش
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صحيحة	االسم
غير	

صحيحة
صحيحة	االسم

غير	

صحيحة

01نصار حسن سالم القي�سي11عبدهللا بديع نحند عبد الدايم

01انصاف احمد سامه الخوالده10محمد علي حسن الرياطي

00عبدهللا غانم سليمان زريقات11احمد حسن سليمان الفريحات

00فيصل نايف جاد االعور10احمد محمد علي الصفدي

00نواف حسين فرحان النعيمات11عبد هللا قاسم محمد عبيدات

00ابتسام يوسف خليل النوافلة00احمد سليمان عوض الرقب

00ابراهيم محفوظ عطا هللا البدور01ديمه محمد طارق طهبوب

00انتصار بادي مصطفى حجازي00ريم عقله نواش ابو دلبوح

00اندريه مراد محمود حواري00نبيل كامل احمد الشيشاني

00صالح ابو تاية00بركات كامل عبدالكريم املهيرات

00عبالرحمن حسين العوايشة00علي خلف رضوان حجاحجة

00فوزي شاكر الطعيمه داود00مفلح محمد مفلح الخزاعله

00كمال احمد محمد الزغول00شعيب خلف املحمد الشديفات

00محمد نوح علي معابده القضاة00محمود عطا هللا يونس الطيطي

00محمود جميل خلف الفراهيد00عليا عوده نصار ابو هليل

00وصفي هال عبد هللا حداد00سعود سالم علي ابو محفوظ

00خالد عبدالرزاق مو�سى الحياري00مصطفى عبدالرحمن العساف

00عبد القادر سلمان الفشيكات00منصور سيف الدين سجاجه

00ق�سي احمد الدمي�سي01خالد زاهر العبد الفناطسة

00مو�سى بركات سعود الزواهره01ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

00هيا حسين علي مفلح00احمد ابراهيم سامة الهميسات

00حابس سامي مثقال الفايز00فضيل منور فضيل العبادي

00رياض محمد عرسان العزام00ابراهيم حسين العلي بني هاني

00عدنان سعيد محمد الركيبات02صداح احمد محمد الحباشنة

00عزيز محمد علي سلمان العبيدي02احمد سامة فالح اللوزي

00فضيه عبد هللا فالح ابو قدوره00عمر صبحي شحادة قراقيش

01محمد راشد عودة البرايسة00قيس خليل يعقوب زيادين

00محمود احمد السعود العدوان00ماجد محمود حسن قويسم
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3.6.1	نقاط	النظام	حسب	الكتل	البرملانية	

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

الصحيحــة، بعــدد بلــغ 80 نقطــة نظــام وبنســبة %30.9 مــن مجمــوع نقــاط النظــام والتــي تتكــون جميعــا مــن النــواب 

الذكــور وال يوجــد اي نائــب انثــى، ثــم كتلــة الديمقراطيــة بعــدد نقــاط نظــام بلــغ 52 نقطــة نظــام صحيحــة وبنســبة 

%20.1 مــن مجمــوع نقــاط النظــام املقدمــة والتــي تقــدم بهــا النــواب الذكــور، ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع نقــاط النظــام 

الصحيحــة علــى الكتــل البرملانيــة. وياحــظ أن االغلبيــة مــن نقــاط النظــام الصحيحــة التــي تــم تقديمهــا قــد تــم تقديمهــا 

مــن قبــل نــواب ذكــور فــي االغلــب.

توز�ع نقاط النظام ال��يحة ع�� الكتل ال��ملانية  حسب النوع االجتما��

مبادرةاإلصالح املستقبلا��داثة والتنمية

ال��ضة العدالةوطن املستقلون

نقاط النظام ال��يحة | 12

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 12

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 24

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 18

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 6

نقاط النظام ال��يحة | 16

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 16

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 9

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 8

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 1

نقاط النظام ال��يحة | 5

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 5

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 13

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 13

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 56

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 56

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 11

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 8

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 3



75

الباب الرابع

األداء الرقابي 





77

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

مقدمة

 ملا أنجزه مجلس النواب على صعيد الجانب الرقابي، حيث أتاح النظام الداخلي 
ً
 واضحا

ً
يتضمن هذا الباب تقديما

ت النيابيــة، حيــث 
ً
ملجلــس النــواب أدوات رقابيــة تمكــن النــواب مــن مســاءلة الحكومــة، مــن خــال األســئلة واملذكــرا

ت التــي تــم تقديمهــا خــال العــام األول ملجلــس النــواب وتوزيعهــا حســب الكتــل البرملانيــة 
ً
يبيــن عــدد األســئلة واملذكــرا

والفئــات العمريــة والنــوع االجتماعــي، كذلــك توزيــع محاورهــا واملســؤول املوجــه لــه الســؤال أو املذكــرة، وبينــت النتائــج 

بــأن %65 مــن النــواب اإلنــاث املتواجــدات فــي املجلــس تقدمــّن بأســئلة نيابيــة، فيمــا تقــدم %71 مــن البرملانييــن الذكــور 

بأســئلة نيابيــة، وتعتبــر هــذه النســبة متقاربــة مــن حيــث الكــم العــددي املتواجــد داخــل املجلــس مــا يعنــي أن نوعيــة 

العمــل فيمــا يخــص الذكــور واإلنــاث متقــارب إلــى حــٍد مــا.
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4.1	األسئلة

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

  بعــد انتهــاء الــدورة االســتثنائية الثانيــة للــدورة 
ً
عــدد األســئلة النيابيــة التــي وجهــت ملجلــس الــوزراء بلغــت 694 ســؤاال

 منهــم 8 نــواب إنــاث حيــث تقدمــن 
ً
العاديــة الثانيــة بــدون األســئلة التــي تــم ســحبها وهــي 10 أســئلة،  تقــدم بهــا 72 نائبــا

 أي ســؤال )منهــم 12 إنــاث( خــال الــدورات العاديــة 
ً
ب 39 ســؤال مــن املجمــوع الكلــي لاســئلة، فيمــا لــم يقــدم 57 نائبــا

الثانيــة واالســتثنائية األولــى والثانيــة للــدورة العاديــة الثانيــة، حيــث أجابــت الحكومــة مــا نســبته %92 مــن األســئلة 

النيابيــة.

وبخصــوص النــواب اإلنــاث نجــد ان توجيــه االســئلة اغلبهــا محصــور بعــدد معيــن مــن النــواب اإلنــاث وهــن مــن رفعــن 

الســائلين علــى  الذكــور حيــث اقتصــر عــدد  بالنــواب  النيابيــة، وهــذا األمــر شــبيه  اإلنــاث املوجهــات لألســئلة  نســبة 

مجموعــة قليلــة مــن اعضــاء مجلــس النــواب. 

عدد األسئلة ال�� تم تقديمها

39 م��ا تم تقديمها من 8 سيدات

عدد األسئلة ال�� ادرجت ع�� جدول األعمال

نوقش م��ا 74 سؤال

نا ئب لم يقدموا أي سؤال

من ضم��م 12 سيدة

�سبة األسئلة ال�� تمت اإلجابة عل��ا

األسئلة ال�� قدمها ال��ملان حسب النوع االجتما�� و�سبة اإلجابة عل��ا
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وفيمــا يخــص األســئلة املجابــة التــي تمــت مناقشــتها، يتبيــن أن عــدد األســئلة التــي أدرجــت علــى جــدول األعمــال وصــل 

 كانــو قــد تقــدم بهــّن برملانيــات، وعنــد تتبــع ســير الجلســة 
ً
 منهــن 11 ســؤاال

ً
عددهــا إلــى 86 ســؤال نوقــش منهــا 74 ســؤاال

الرقابيــة باالســتناد علــى املحضــر الرســمي املنشــور، تبيــن أنــه لــم يحتــِو املحضــر أي نقــاش حــول 12 ســؤال، وعلــى 

صعيد متصل تبين أن 19 ســؤال قد ادرجوا على جدول أعمال جلســتان رقابيتان وســؤال واحد أدرج على 3 جداول 

أعمــال ل 3 جلســات رقابيــة، وتشــير التحليــات إلــى أن 34 ســؤال نوقشــوا واكتفــى نوابهــم باإلجابــة، فيمــا لــم يكتفــي 

 ملــا ذكــره النائــب خــال الجلســة. ويبيــن 
ً
باإلجابــة بمــا يخــص 17 ســؤال وتــم تحويــل 14 ســؤال إلــى اســتجواب وفقــا

الجــدول التالــي توزيــع األســئلة النيابيــة علــى النــواب.

الجدول رقم )20(: يبين توزيع األسئلة النيابية على النواب 

النسبة املئوية مجموع االسئلة اسم النائب النسبة املئوية مجموع االسئلة اسم النائب 

%10.10عبدهللا العكايلة %40.60ابراهيم ابو السيد 

%50.70علي الحجاحجة%10.10ابراهيم ابو العز 

%71.00عمر قراقيش %91.30ابراهيم القرعان

%71.00عواد الزوايدة%385.50احمد الرقب 

%91.30عي�سى الخشاشنة%10.10احمد اللوزي 

%30.40غازي الهواملة%111.60احمد الهميسات 

%60.90فضيل نهار املناصير%10.10اندرية الحواري

%111.60فواز الزعبي %10.10انصاف الخوالدة 

%152.20فيصل األعور%142.00بركات العبادي

%30.40ق�سي الدمي�سي%60.90تامر بينو 

%20.30قيس زيادين%30.40جودت الدرابسة 

%10.10ماجد قويسم%81.20حازم املجالي 

%20229.10محمد الرياطي%10.10حسن السعود

%20.30محمد الزعبي%20.30حسن العجارمة

%50.70محمد العتايقة%20.30حمود الزواهرة

%81.20محمود الطيطي%30.40حياة املسيمي

%10.10محمود العدوان%314.50خالد أبو حسان

%131.90محمود النعيمات%10.10خالد البكار

%30.40مصطفى العساف%142.00خالد رمضان

%30.40مصطفى ياغي %273.90خليل عطية

%91.30مصلح الطراونة%91.30خير أبو صعيليك

%213.00معتز أبو رمان%142.00ديمة طهبوب 
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النسبة املئوية مجموع االسئلة اسم النائب النسبة املئوية مجموع االسئلة اسم النائب 

%10.10منتهى البعول%40.60رائد الخزاعلة

%30.40منصور مراد %30.40راشد الشوحة

%20.30مو�سى الزواهرة %20.30رجا الصرايرة 

%162.30مو�سى الوحش%40.60رمضان الحنيطي 

%10.10مو�سى هنطش%40.60رياض العزام

%30.40نبيل الشيشاني%30.40سعود ابو محفوظ 

%111.60نبيل الغيشان %40.60سليمان الزبن

%10.10نضال الطعاني %60.90شعيب شديفات

%91.30هدى العتوم%172.40صالح العرموطي

%40.60هيثم الزيادين%10.10صباح الشعار

%30.40وائل رزوق%324.60صداح الحباشنة

%81.20وفاء بني مصطفى%71.00صفاء املومني

%30.40يحيى السعود %10.10عبدالرحمن العوايشة

%10.10يوسف الجراح%20.30عبدالقادر االزايدة 

وقــد تصــدر النائــب محمــد الرياطــي قائمــة النــواب االكثــر توجيهــا لألســئلة النيابيــة للحكومــة، وكانــت النائــب ديمــة 

 لألســئلة ب 14 ســؤال موجــة للحكومــة، وانحصــر تقديــم االســئلة التــي تجــاوز عددهــا 
ً
طهبــوب مــن أكثــر النــواب تقديمــا

أكثــر مــن 10 اســئلة ب 15 نائــب مــن مجمــوع النــواب ككل وهــو 128 نائــب مــن بينهــم النائــب ديمــه طهبــوب.

وبشــكل عــام النــواب اإلنــاث ال يتوجهــن للــدور الرقابــي بشــكل ممنهــج او مســتمر، خصوصــا ان 12 برملانيــة لــم يوجهــن 

اي ســؤال فيمــا 4 نــواب إنــاث وجهــن أقــل مــن 3 اســئلة.

4.1.1	توزيع	األسئلة	حسب	الجهة	املوجه	لها	السؤال

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

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

، ثــم وزيــر الصناعــة 
ً
 نيابيــا

ً
45 ســؤاال وحتــى انتهــاء الــدورة االســتثنائية الثانيــة، تــاه وزيــر املاليــة والــذي وجــه إليــه 

.
ً
 نيابيــا

ً
والتجــارة والتمويــن الــذي وجــه إليــه 25 ســؤاال



81

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

الجدول رقم )21(: يبين توزيع األسئلة حسب الجهة املوجه لها السؤال والنوع االجتماعي  

املجموعانثىذكرالوزير	املوجه	له	السؤال				

39011401رئيس الوزراء

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزير تطوير 
القطاع العام 

516

14014وزير االشغال العامة واالسكان

12113وزير االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية

303وزير البيئة

527وزير التخطيط و التعاون الدولي 

11112وزير التربية والتعليم

11617وزير التعليم العالي والبحث العلمي

336وزير التنمية االجتماعية 

303وزير الثقافة

325وزير الخارجية وشؤون املغتربين

13013وزير الداخلية

606وزير الدولة لشؤون االعام

303وزير الزراعة

909وزير السياحة واالثار

303وزير الشباب والرياضة 

13013وزير الشؤون البلدية

808وزير الشؤون البلدية ووزير النقل 

202وزير الشؤون السياسية والبرملانية 

9110وزير الصحة 

24125وزير الصناعة والتجارة و والتموين

23023وزير الطاقة والثروة املعدنية 

303وزير العدل

10212وزير العمل

40545وزير املالية

21223وزير املياه والري 

617وزير النقل

202وزير تطوير القطاع العام 
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4.1.2	حساسية	األسئلة	النيابية	للنوع	االجتماعي

عنــد مراجعــة جميــع األســئلة التــي ســئلت مــن قبــل النــواب ذكــورا وإناثــا والتــي يصــل عددهــا إلــى 694 ســؤال، تبيــن أن 

13 ســؤاال يمكــن اعتبــاره ذا صلــة بقضايــا النــوع االجتماعــي، فــي حيــن كانــت نســبة االســئلة املتعلقــة بالقضايــا  اإلداريــة 

واملاليــة هــي األعلــى مقارنــة بغيرهــا مــن القضايــا.

 أمــا بمــا يخــص القضايــا ذات الصلــة بالنــوع االجتماعــي والتــي تــم التطــرق لهــا فــي األســئلة، فقــد تمحــورت حــول قضايــا 

4 أســئلة، تاهــا موضــوع ذوي االحتياجــات الخاصــة والخدمــات  لهــم بواقــع  الســوري والخدمــات املقدمــة  اللجــوء 

املقدمــة لهــم بواقــع 3 أســئلة، تاهــا موضــوع املشــاريع الصغيــرة واملؤسســات االقراضيــة بواقــع ســؤالين. تاهــا موضــوع 

العامــات والعامــات فــي املنــازل بواقــع ســؤال واحــد، ثــم الغارمــات  بواقــع ســؤال واحــد، وســؤال حــول مــا ينفــق علــى 

مشــاريع تمكيــن املــرأة بواقــع ســؤال واحــد، وأخيــرا ســؤال حــول أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن أجانــب.

4.1.3		األسئلة	النيابية	حسب	الكتل	البرملانية

عمــل فريــق راصــد علــي تتبــع أداء الكتــل البرملانيــة التــي قدمــت أســئلة نيابيــة خــال العــام الثانــي، ليتبيــن أن كتلــة 

، منهــا ســؤال 
ً
 بعــد أن بلــغ عــدد األســئلة التــي تقــدم اعضــاء الكتلــة بهــا 228 ســؤاال

ً
الحداثــة والتنميــة هــي  األكثــر ســؤاال

تقدمــت بــه نائــب امــرأة وبنســبة %32.9، خــال الفتــرة املمتــدة منــذ عقــد الــدورة العاديــة الثانيــة  وحتــى اعــان فــض 

توز�ع األسئلة ع�� الكتل ال��ملانية حسب النوع االجتما��

الح
ص

اال

ال��ضة

مبادرة

والتنمية
اثة 

�د
نا�

وط

املستقبلالعدالة

املستقلون

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 83%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 17%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 99%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 1%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 92%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 8%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 79%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 21%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 96%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 4%

15.6 %3.9 %

4.0 %16.1 %

32.9 %3.5 %

6.6 %

649
سؤال

17.4 %
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 نيابيــا منهــا 26 ســؤاال تقــدم بهــا النــواب 
ً
الــدورة االســتثنائية الثانيــة، تلتهــا كتلــة االصــاح والتــي تقدمــت ب121 ســؤاال

 
ً
اإلنــاث اعضــاء الكتلــة وبنســبة %17.4 مــن مجمــوع األســئلة، تلتهــا كتلــة املســتقبل  والتــي تقــدم نوابهــا 111  ســؤاال

 منهــا ســؤال تقدمــت بــه  نائــب امــرأة مــن اعضــاء الكتلــة وبنســبة %16.1 مــن مجمــوع األســئلة.
ً
نيابيــا

وعنــد تحليــل االســئلة التــي تقدمــت بهــا الكتــل النيابيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن أن النــواب اإلنــاث اعضــاء 

كتلــة االصــاح هــم االكثــر تقديمــا لألســئلة بنســبة %21 مــن مجمــوع اســئلة الكتلــة، تلتهــا كتلــة مبــادرة ب %17 مــن 

مجمــوع االســئلة التــي تقدمــت بهــا الكتلــة، فــي حيــن لــم تتوجــه اي نائــب امــرأة فــي كتــل ل العدالــة والنهضــة واملســتقلون 

بــأي ســؤال. ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع األســئلة النيابيــة علــى الكتــل البرملانيــة حســب الجنــس.

4.1.4		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 ب 

 )منهم 8 اسئلة مقدمات من نواب إناث( وبنسبة %31.6 من مجموع األسئلة املقدمة، تاهم النواب 
ً
 نيابيا

ً
219 سؤاال

 )منهم15 سؤال مقدمات من نواب إناث( 
ً
 نيابيا

ً
املمثلون من الفئة العمرية 40-49سنة، بعد أن تقدموا ب 199 سؤاال

وبنســبة %28.7 من مجمل األســئلة املقدمة، ويوضح الشــكل التالي توزيع األســئلة النيابية حســب الفئة العمرية.

وعنــد تحليــل االســئلة النيابيــة املقدمــة مــن النــواب مــن منظــور النــوع االجتماعــي، تبيــن أن النــواب اإلنــاث فــي الفئــة 

 لألســئلة بنســبة %9 مــن مجمــوع االســئلة فــي الفئــة العمريــة، تاهــا الفئــة العمريــة 
ً
العمريــة 50-59 هــم األكثــر تقديمــا

40-49 حيــث قدمــن النــواب اإلنــاث فــي هــذه الفئــة مــا نســبته %8 مــن مجمــوع اســئلة الفئــة، فــي حيــن كان الذكــور فــي 

 لألســئلة ب 219 بنســبة %96 مــن مجمــوع االســئلة فــي الفئــة العمريــة.
ً
الفئــة العمريــة 30-39 هــم األكثــر تقديمــا

39 - 3069 - 60 أك�� من 5070 - 4059 - 49

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 96%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 4%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 92%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 8%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 91%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 9%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 99%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 1%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

توز�ع األسئلة حسب الفئة العمر�ة والنوع االجتما��
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4.1.5	محاور	األسئلة	النيابية

عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل املعلومــات املتعلقــة بمحــاور األســئلة النيابيــة إلــى محــاور رئيســية، وبالنظــر إلــى نتائــج 

التحليــل نجــد أن أكثــر األســئلة وجهــت حــول مواضيــع تعنــى بالشــأن اإلداري ومحــاوره الفرعيــة، حيــث بلغــت نســبتها 

، تلتهــا محــاور مختلفــة جــاء تركيزهــا حســب األكثــر تكــراًرا علــى توضيحــات حــول املحــور 
ً
% 59 مــن أصــل 694 ســؤاال

االقتصــادي حيــث بلغــت نســبتها % 11 مــن مجمــوع األســئلة.

ويذكــر ان النــواب اإلنــاث كانــت أكثــر االســئلة التــي قامــن بتوجيههــا فــي محــور التعليــم بنســبة %40 مــن مجمــوع االســئلة 

الخاصــة بقضايــا التعليــم، تاهــا محــور الزراعــة وامليــاه بنســبة %14 مــن مجمــوع االســئلة الخاصــة بقضايــا الزراعــة 

 فــي املحــور  اإلداري؛ حيــث وجهــوا 401 ســؤال خــاص بالشــؤون 
ً
وامليــاه، فــي املقابــل كان تركيــز النــواب الذكــور منصبــا

 خــاص بالقضايــا االقتصاديــة و44 ســؤال خــاص بالقضايــا الخارجيــة. وهنــا نطــرح ســؤال 
ً
االداريــة وقدمــوا 69 ســؤاال

 لطــرح اســئلة متعلقــة بقضايــا معينــة؟ ويبيــن الجــدول التالــي 
ً
 وإناثــا

ً
هــل للنــوع االجتماعــي دور فــي توجــه النــواب ذكــورا

املحــاور الرئيســية حســبما وردت فــي االســئلة.

الجدول رقم )22(: يبين املحاور الرئيسية حسبما وردت في االسئلة  

نسبة	اإلناثنسبة	الذكورعدد	االسئلة	املحور	الرئي�سي	

%0%25100ادارة محلية 

%3%41297اداري 

%0%5100االعام

%7%7493االقتصادي

%0%10100االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية

%40%2060التعليم

%0%11100التنمية املحلية

%14%786الزراعة واملياه

%9%1191الطاقة

%0%5100املنظومة االمنية

%0%4100املنظومة البيئية

%0%5100املنظومة السياحية

%9%1191املنظومة الصحية

%12%5088سياسات خارجية

%0%2100سياسة 

%57%743قضايا مجتمعية

%6%3594مالية
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ت
ً
4.2	املذكرا

أظهــر التحليــل الــذي أجــراه فريــق راصــد حــول أداء وعمــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر، خــال الــدورة العاديــة الثانيــة 

والدورتيــن االســتثنائية االولــى واالســتثنائية الثانيــة، ان اعضــاء مجلــس النــواب ذكــورا وإناثــا تقدمــوا ب 102 مذكــرة، 

ت.
ً
تمــت اإلجابــة علــى %46 منهــا، فيمــا لــم يتــم اإلجابــة علــى %54 مــن املذكــرا

ت عــن طريــق مجموعــة مــن النــواب، 30 مذكــرة عــن 
ً
دمــت 65 مذكــرا

ُ
ت حســب مقدميهــا، حيــث ق

ً
وتوزعــت املذكــرا

ت عــن طريــق نــواب منفرديــن، ومذكرتيــن عــن طريــق كتلتيــن نيابيتيــن. وهنــا ال بــد مــن 
ً
طريــق اللجــان النيابيــة، 5 مذكــرا

 
ً
ت ســواء املجاب عليها او غير املجاب عليها هم ذكورا

ً
االشــارة الى انه ال يمكن تحديد إذا ما كان اصحاب هذه املذكرا

ت التــي يتــم االجابــة عليهــا؟
ً
. وهنــا ال بــد مــن نطــرح ســؤاال هــل للنــوع االجتماعــي دور فــي تحديــد املذكــرا

ً
او إناثــا

65

25

30

مجموع املذكرات

102

مذكرات قدمها
نائب فردي

مذكرة قدمها
مجموعة نواب

مذكرة قدم��ا
ال��ان الدائمة

مذكرة قدم��ا
الكتل النيابية

�سبة اإلجابة عل��ا

46.0 %

املذكرات ال�� تم تقديمها و�سبة اإلجابة عل��ا 
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4.3	االستجوابات	

 بتقديــم اســتجوابات ألعضــاء مجلــس الــوزراء، فيتضــح 
ً
 وإناثــا

ً
وفيمــا يخــص األداة الرقابيــة الخاصــة للنــواب ذكــورا

، منهــم اســتجواب 
ً
مــن خــال التحليــل الــذي أجــراه فريــق راصــد أن االســتجوابات املقدمــة بلــغ عددهــا 12 اســتجوابا

واحــد تقدمــت بــه النائــب ديمــه طهبــوب وهــو االســتجواب الوحيــد الــذي تمــت مناقشــته خــال العــام الثانــي، اجيــب 

علــى 5 اســتجوابات، و6 اســتجوابات لــم يــرد عليهــا اجابــة، فيمــا تــم ســحب اســتجواب واحــد، كمــا يبيــن الشــكل التالــي.

 

االستجوابات ال�� تم تقديمها خالل العام الثا�ي                            

عدد االستجوابات

ال�� تم تقديمها

عدد االستجوابات

ال�� تمت اإلجابة عل��ا

عدد االستجوابات

ال�� تم ����ا

51

عدد االستجوابات

ال�� لم يرد عل��ا اجابة

6

استجواب واحد فقط تمت مناقشتھ خالل العام الثا�ي   1 ذكــــــور

10
إنــــــــــاث

2

12
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5.1	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 الثانيــة، وتبيــن مــن خــال عمليــة الرصــد أن مجلــس النــواب أقــر 42 

، 37 أقــر فــي الــدورة العاديــة الثانيــة و5 قوانيــن أقــرت فــي الــدورة االســتثنائية الثانيــة.
ً
قانونــا

5.1.1	أيام	العمل	التشريعية

يــوم عمــل   48 الثانــي  الثامــن عشــر خــال عامــه  النــواب  التشــريعية، فقــد عقــد مجلــس  وعلــى مســتوى الجلســات 

تشــريعي.

�� الدورةقانون
العادية الثانية

�� الدورة
االست�نائية الثانية

تــــــــــــــــــــــم 
42375إقــرار

القوان�ن ال�� أقرت خالل الدورة العادية الثانية واالست�نائية الثانية

مالحظة: تم عقد يومي عمل �شر��� رقا�ي �� آٍن واحد

33 الدورة
العادية الثانية

6 الدورة
االست�نائية األو��

9 الدورة
االست�نائية الثانية

48 مجموع أيام العمل 
ال�شر�عية

أيام العمل ال�شر��� خالل العام الثا�ي 
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5.1.2	القوانين	التي	تم	إقرارها	خالل	الدورة	العادية	الثانية

1. مشروع قانون معدل لقانون الطيران املدني لسنة 2015

2. مشروع قانون التصديق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة اململكة

االردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل االتحادية لسنة 2017

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

4. مشروع قانون التصديق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في املسائل الجزائية بين حكومة اململكة

االردنية الهاشمية وحكومة استراليا

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 االسكان 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 

االردنية ممثلة بسلطة املصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017

10. مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة

اململكــة االردنيــة 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 االردنية لسنة 2017

17. مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2015

18. مشروع قانون معدل لقانون املجلس االعلى للشباب لسنة 2017

19. مشروع قانون معدل لقانون نقابة املعلمين االردنيين لسنة 2017

20. مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011

21. مشــروع قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فــي املســائل الجزائريــة بيــن اململكــة االردنيــة 

الهاشــمية وجمهوريــة كازخســتان لســنة 2018
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22. مشــروع قانون التصديق على اتفاقية نقل االشــخاص املحكوم عليهم بين اململكة االردنية الهاشــمية وجمهورية 

كازخستان لسنة 20

23. مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم االشخاص بين اململكة االردنية الهاشمية وجمهورية كازخستان

لسنة 2018

24. مشروع قانون املسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016

25. مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني االردني لسنة 2017

26. مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقيم وتطوير وانتاج البترول في االردن بين

وزارة الطاقة والثروة املعدنية في اململكة االردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة

لسنة 2017

27. مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016

28. مشروع قانون وضع االموال املنقولة تأمينا للدين لسنة 2014

29. مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017

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

31. مشروع قانون االعسار لسنة 2018

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

33. قانون مؤقت رقم( 40 )لسنة 2010 قانون املؤسسة االردنية لسكك الحديدية

34. مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009

35. مشروع قانون معدل لقانون ادارة 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

5.1.3	الدورة	االستثنائية	األولى	

فــي دورة اســتثنائية، اعتبــاًرا مــن اإلثنيــن املوافــق  صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية، بدعــوة مجلــس األمــة لاجتمــاع 

للتاســع مــن تمــوز( يوليو)مــن عــام 2018، ملناقشــة البيــان الــوزاري، والــذي تطلــب الــوزارة الثقــة علــى أساســه، ولــم 

تتضمــن االرادة امللكيــة اي بنــود اخــرى.

 منهــم 15 نائــب امــرأة وبنســبة % 61، 
ً
وحصلــت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز علــى ثقــة مجلــس النــواب بأغلبيــة 79 نائبــا

ن عــن التصويــت بنســبة % 1، كمــا تغيــب 
ً
 منهــم 4 نــواب إنــاث وبنســبة % 33، وامتنــع نائبــا

ً
فيمــا حجــب الثقــة 42 نائبــا

6 نــواب منهــم امــرأة واحــدة وبنســبة % 5.
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وأنهــى مجلــس النــواب مناقشــة البيــان الــوزاري لحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز، حيــث تحــدث خالهــا علــى مــدار خمســة 

 منهــم 19 نائــب امــرأة عبــر 10 جلســات.
ً
أيــام، 120 نائبــا

5.1.4	القوانين	التي	أقرت	في	الدورة	االستثنائية	الثانية	

1. مشروع قانون صندوق شهداء القوات املسلحة األردني

2. مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات

3. قانون التقاعد املدني

4. قانون معدل لقانون االدارة العامة لسنة 2018

5. مشروع معدل لقانون ديوان املحاسبة 2018

61 % 1 % 33 % 
من النواب ��بوا
الثقة عن ا��كومة

من النواب منحوا
الثقة ل��كومة

من النواب امتنعوا
عن التصو�ت

5 %

من النواب �غيبوا
عن التصو�ت

90 % 10 % 
إناث ذكور

81 % 19 % 
إناث ذكور

100 % 0 % 
إناث ذكور

83 % 17 % 
إناث ذكور

�سب تصو�ت ال��ملاني�ن وال��ملانيات ع�� طلب الثقة ��كومة الدكتور عمر الرزاز



93

تقـرير العام الثاني على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

5.2	الجلسات	املشتركة	

عقد مجلس النواب جلستين مشتركتين خال العام الثاني، و أقر مجلس النواب خالهما  5 قوانين، وهي:

1. قانون املصادر الطبيعية لسنة 2015

2. مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017

3. مشروع قانون الجامعات األردنية لسنة 2017

4. مشروع قانون املسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016

5. مشروع قانون معدل لقانون املجلس األعلى للشباب لسنة 201

5.3	القوانين	املعادة	من	مجلس	االعيان

1. مشروع قانون معدل لقانون الطيران املدني لسنة 2015

2. مشروع قانون املشتقات النفطية لسنة 2017

3. مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017

4. مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2015

5. مشروع قانون الجامعات األردنية لسنة 2017

6. مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017

7. مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011

8. مشروع قانون معدل لقانون املجلس األعلى للشباب سنة 2017

5.4	األداء	البرملاني	خالل	اقرار	القوانين

 علــى الصعيــد التشــريعي فــي إنجــاز القوانيــن املحالــة إلــى 
ً
 وإناثــا

ً
فــي إطــار تحليــل املداخــات التــي قدمهــا النــواب ذكــورا

 ،
ً
 وإناثــا

ً
مجلــس النــواب، عمــل فريــق راصــد علــى جمــع املداخــات املقدمــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس النــواب ذكــورا

حســب القانــون املنجــز ويذكــر أنــه تــم احتســاب املداخــات التــي قدمــت بعــد البــدء بمناقشــة القانــون خــال الجلســة 

التــي عــرض بهــا. ويبيــن الجــدول التالــي مداخــات النــواب املقدمــة خــال القوانيــن التــي تــم عرضهــا خــال العــام الثانــي.
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الجدول رقم )23(: يبين مداخات النواب املقدمة خال القوانين التي تم عرضها خال العام الثاني  

القانون	

عدد	النواب	

املقدمين	

للمداخالت		

عدد	النواب	

الذكور

عدد	النواب	

اإلناث

321مشروع قانون معدل لقانون الطيران املدني لسنة 2015

مشروع قانون التصديق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في القضايا الجزائية 

بين حكومة اململكة االردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل االتحادية لسنة 2017

770

مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم املجرمين بين حكومة اململكة االردنية 

الهاشمية وحكومة استراليا

532

مشروع قانون التصديق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في املسائل الجزائية 

بين حكومة اململكة االردنية الهاشمية وحكومة استراليا

000

532قانون مؤقت رقم( 74 )لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات

312قانون مؤقت رقم( 17 )لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات

541القانون املؤقت رقم( 49 )لسنة 2007 قانون معدل لقانون العقوبات

651مشروع قانون معدل لقانون صندوق االسكان العسكري لسنة 2017

21174مشروع قانون املشتقات البترولية لسنة 2010

مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر 

الزيتي بين حكومة اململكة االردنية ممثلة بسلطة املصادر الطبيعية والشركة السعودية 

العربية للصخر الزيتي لسنة 2017

000

مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر 

الزيتي بين حكومة اململكة االردنية ممثلة بسلطة املصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية 

للبترول الخاصة املساهمة املحدودة لسنة 2017

1192

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 2018

مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2018

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

1994

532

20155مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017

33276مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017

39345مشروع قانون الجامعات االردنية لسنة 2017

24213مشروع قانون املصادر الطبيعية لسنة 2015

1293مشروع قانون معدل لقانون املجلس االعلى للشباب لسنة 2017

33285مشروع قانون معدل لقانون نقابة املعلمين االردنيين لسنة 2017

21165مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011
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القانون	

عدد	النواب	

املقدمين	

للمداخالت		

عدد	النواب	

الذكور

عدد	النواب	

اإلناث

مشروع قانون التصديق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في املسائل الجزائرية 

بين اململكة االردنية الهاشمية وجمهورية كازخستان لسنة 2018

000

مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل االشخاص املحكوم عليهم بين اململكة االردنية 

الهاشمية وجمهورية كازخستان لسنة 20

000

مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم االشخاص بين اململكة االردنية الهاشمية 

وجمهورية كازخستان لسنة 2018

000

53458مشروع قانون املسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016

16115مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني االردني لسنة 2017

مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقيم وتطوير وانتاج 

البترول في االردن بين وزارة الطاقة والثروة املعدنية في اململكة االردنية الهاشمية وشركة 

ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017

752

220مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016

16115مشروع قانون وضع االموال املنقولة تأمينا للدين لسنة 2014

14104مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017

871مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل االرا�سي لسنة 2017

20164مشروع قانون االعسار لسنة 2018

651مشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة  2018

440قانون مؤقت رقم( 40 لسنة 2010 قانون املؤسسة االردنية لسكك الحديدية

651مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009

11101مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018

قوانين االستثنائية 

28226مشروع قانون صندوق شهداء القوات املسلحة األردني

15123مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات

41383قانون التقاعد املدني

16142قانون معدل لقانون االدارة العامة لسنة 2018

27243مشروع معدل لقانون ديوان املحاسبة 2018

816813مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة201

33294مشروع قانون معدل لقانون الجرائم االلكترونية لسنة2018 

853مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة  2018

541مشروع قانون املعدل لقانون الكسب غير املشروع لسنة  2018








