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الباب األول

مقدمة ومنهجية التقرير

ــى  ــس عل ــي لي ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــي عم ــًة ف ــًة نوعي ــر نقل ــذا التقري ــدم ه يق

ــز  ــي تعزي ــاهم ف ــا يس ــة، مم ــة العربي ــد المنطق ــى صعي ــل عل ــب ب ــد األردن فحس صعي

ــول  ــق الحص ــل ح ــة وتفعي ــات المفتوح ــدأ البيان ــز مب ــة، وتعزي ــة المتاح ــاحة الرقابي المس

علــى المعلومــة وتكريــس المحاســبية. 

كمــا يحتــوي التقريــر علــى مجموعــة مــن الرســائل السياســية المهمــة التــي من شــأنها أن 

تكــون مــادة نوعيــة للمحلليــن، منهــا مــا هــو مرتبــط بالنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، 

ــكيل  ــة تش ــان، وطبيع ــي البرلم ــم ف ــي تت ــت الت ــة التصوي ــن آلي ــث ع ــد الحدي ــً عن خصوص

ــل  ــي داخ ــل الجماع ــى العم ــا عل ــدى تأثيره ــجامها وم ــة وانس ــل البرلماني ــة الكت وفاعلي

مجلــس النــواب.

عمــل التقريــر علــى دراســة جلســات البرلمــان وبيــان تفاصيلهــا الرقابيــة أو التشــريعية 

ومداخــات النــواب، وتضميــن التقريــر لملخــص هــذه الجلســات، كمــا رصــد الفريــق التــزام 

النــواب فــي حضــور الجلســات كمــا اعتمــد بنــاء التقريــر علــى األدوات الرقابيــة التــي 

الرقابــي  األداء  الحكومــي مــع  التفاعــل  والبرلمانيــات، ورصــد  البرلمانيــون  اســتعملها 

والتشــريعي للنــواب.
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البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

1.1 مقدمة

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

الثالــث والــذي يتضمــن )الــدورة العاديــة الثالثــة والــدورة االســتثنائية األولــى للــدورة العاديــة الثالثــة( وامتــدت الفتــرة 

)1(، وُيبيــن الشــكل رقــم )1( أهــم األحــداث الخاصــة   2019/11/10 2018/10/14 ولغايــة  التــي يغطيهــا التقريــر مــن 

بمجلــس النــواب خــالل العــام الثالــث. 

الشكل رقم )1(: ُيبين أهم األحداث الخاصة بمجلس النواب خالل العام الثالث

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

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

الناخــب األردنــي فــي بنــاء انطباعــات معياريــة حــول أداء ممثليهــم فــي البرملــان بشــكل أسا�ســي، كمــا تســاهم املعلومــات 

املنشــورة فــي مســاعدة كل مختــص ومهتــم بالعمــل فــي الشــأن البرملانــي األردنــي اإلطــالع ومعرفــة ســلوك ممثليهــم داخــل 

 ملــا نــص 
ً
مجلــس النــواب فــي كافــة املجــاالت، ال ســيما املهــام الرئيســية للبرملانييــن والبرملانيــات والتــي أســندت إليهــم وفقــا

عليه الدســتور األردني في فصله الســادس، والذي يتمحور حول الســلطة التشــريعية، ويســاعد هذا التقرير القواعد 

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

الفترة ما بين تاريخ فض الدورة االســتثنائية األولى للدورة العادية الثالثة في 2019/9/05 وتاريخ 2019/11/09، تســمى بالعطلة التشــريعية   )1(
وهــي الفتــرة التــي ال يتــم فيهــا إقــرار أي مــن التشــريعات ويســتطيع خاللهــا النــواب اســتخدام مختلــف األدوات الرقابيــة.
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العمــل  فــي  الخبــراء  للخبــراء وغيــر  القــراءة والفهــم  تكــون ســهلة  للمعلومــات بحيــث  التقريــر بسالســة عرضــه  ويتميــز 

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

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

الــواردة.  املعلومــات 

 للنــواب أنفســهم ملراجعــة أدائهــم وأعمالهــم، وكذلــك للتواصــل 
ً
 واضحــا

ً
وعلــى ســياق متصــل، يقــدم هــذا التقريــر تصــورا

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

األعمــال تبيــن ســلوك النــواب ومداخالتهــم علــى القوانيــن التــي تمــت مناقشتهــــــــــــا فــي الجلســــــــــــات النيابيــة خــالل العــام 

الثالــث.

ومــن الجديــر ذكــره أن التقريــر يحتــوي مجموعــة مــن الرســائل السياســية املهمــة التــي مــن شــأنها أن تكــون مــادة نوعيــة 

 عنــد الحديــث عــن آليــة التصويــت التــي 
ً
للمحلليــن، منهــا مــا هــو مرتبــط بالنظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، خصوصــا

تتــم فــي البرملــان، وطبيعــة تشــكيل وفاعليــة الكتــل البرملانيــة وانســجامها ومــدى تأثيرهــا علــى العمــل الجماعــي داخــل 

مجلــس النــواب، وكذلــك يحتــوي التقريــر رســائل مرتبطــة بقانــون االنتخابــات النيابيــة ومخرجــات هــذا القانــون وآليــات 

 علــى تطويــر املخرجــات، كمــا يحتــوي التقريــر مقارنــات رقميــة بيــن أداء البرملــان الثامــن 
ً
تطويــره، ممــا ينعكــس إيجابــا

 نوعيــة يمكــن االســتناد عليهــا فــي إعــداد 
ً
عشــر خــالل عامــه األول والثانــي والثالــث والتــي مــن شــأنها أن تشــكل مــادة

الدراســات الخاصــة بمجلــس النــواب. 

 فــي عمــل مؤسســات املجتمــع املدنــي ليــس علــى صعيــد 
ً
 نوعيــة

ً
ومــن وجهــة نظــر فريــق البحــث، يقــدم هــذا التقريــر نقلــة

فــي تعزيــز املســاحة الرقابيــة املتاحــة، وتعزيــز مبــدأ  بــل علــى صعيــد املنطقــة العربيــة، ممــا يســاهم  االردن فحســب 

البيانــات املفتوحــة وتفعيــل حــق الحصــول علــى املعلومــة وتكريــس املحاســبية، وفــي هــذا اإلطــار يشــيد فريــق البحــث 

برئاســة مجلــس النــواب واألمانــة العامــة والفريــق اإلعالمــي للمجلــس علــى النقلــة النوعيــة التــي رافقــت املجلــس الثامــن 

 فــي مجــال االنفتــاح البرملانــي واالنفتــاح علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي وتدفــق 
ً
عشــر مــن بدايــة تشــكيله خصوصــا

الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  النــواب  ملجلــس  االلكترونــي  املوقــع  عبــر  مســبوق  غيــر  بشــكل  املعلومــات 

 الحكوميــة منهــا لتحــذو حــذو مجلــس النــواب. 
ً
باملجلــس، وهــذا مــن شــأنه أن يشــجع مؤسســات أخــرى خصوصــا



13
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1.2 راصد  

راصــد ملراقبــة أداء البرملــان هــو أحــد برامــج مركــز راصــد)2( والــذي يهــدف بشــكل أسا�ســي إلــى تعزيــز عمليــة التطويــر 

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

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

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

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

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

املحــور األول: يتعلــق بتتبــع ورصــد أداء مجلــس النــواب األردنــي باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات القياســية، 

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

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

الحكومــة تجــاه هــذه املبــادرات واألنشــطة، ومتابعــة وعــود النــواب وتوجهاتهــم ومــدى انســجامها مــع مواقفهــم داخــل 

املجلــس.

املحور الثاني: يتعلق بتنظيم اســتطالعات دورية للرأي، حيث تهدف هذه االســتطالعات إلى اســتفتاء الرأي العام حول 

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

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

دوريــة.

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

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

والتوجهات الشــعبية حول القرارات.

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

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

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

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

مؤسسة غير حكومية تعمل على تعزيز وتفعيل الرقابة كأداة تساهم في تعزيز املساءلة والشفافية واملشاركة الشعبية.  )2(
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واملؤسســات التــي تعنــى باملــرأة واملؤسســات التــي تعنــى بالشــباب، وتضــم هــذه املؤسســات شــريحة كبــرى مــن األردنييــن 

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

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

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

آلرائهــا.

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

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

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

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

املعلومــات واإلفصــاح عــن األداء داخــل مجلــس النــواب.

ويهــدف برنامــج »راصــد البرملــان« إلــى تعزيــز املشــاركة الصحيحــة والفاعلــة للمواطــن األردنــي فــي االنتخابــات النيابيــة 

بحيــث تكــون هــذه املشــاركة صحيحــة ومبنيــة علــى برامــج املرشــحين ليتمكــن املواطنــون مــن مراقبــة أداء ممثليهــم، 

باالرتــكاز علــى البرنامــج الــذي انَتخــب علــى أساســه، وتســاهم عمليــة الرصــد فــي تفعيــل ممارســة مجلــس النــواب ألدواره 

الرقابيــة والتشــريعية والتمثيليــة، باإلضافــة إلــى تمكيــن القواعــد االنتخابيــة مــن بنــاء تقييمــات موضوعيــة وعلميــة 

 .
ً
 علــى ســلوكهم التصويتــي مســتقبال

ً
حــول أداء ممثليهــم، ممــا ســينعكس إيجابــا
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1.3 منهجية عمل راصد

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

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

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

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

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

 لهــذه الغايــة، ومتابعتهــم للجلســات 
ً
عــدت خصيصــا

ُ
علــى رصدهــا داخــل قبــة البرملــان)3( مــن خــالل مجموعــة نمــاذج أ

واجتماعــات  للجلســات  وحضورهــم  القبــة  داخــل  ومشــاركاتهم  وخطاباتهــم  النــواب  ملداخــالت  وتســجيلهم  البرملانيــة 

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

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

ثــم دراســة الجلســات وبيــان مجرياتهــا وتفاصيلهــا، ومــا تــم فيهــا مــن تفاصيــل رقابيــة أو تشــريعية ومداخــالت النــواب 

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

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

ً
الجلســات وأكثــر النــواب التزامــا

وجلســاته خــالل فتــرة التقريــر.

التفاعــل  الثالــث، ورصــد  العــام  خــالل  البرملانيــون  اســتعملها  التــي  الرقابيــة  األدوات  علــى  التقريــر  بنــاء  اعتمــد  كمــا 

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

واألســئلة التــي لــم يتــم الــرد عليهــا باألصــل وأكثــر الــوزارات واملؤسســات التــي وجــه لهــا أســئلة، وأكثــر املؤسســات التــي تــم 

الســؤال عنهــا.

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

أقــرت  والتــي  املعنيــة  اللجنــة  رئيــس  يقدمهــا  التــي  املداخــالت  اســتثناء  وتــم  البرملانيــة،  الجلســات  خــالل  والبرملانيــات 

اللجنــة.  مقــرر  مداخــالت  اســتثناء  إلــى  باإلضافــة  مناقشــته،  يتــم  الــذي  القانــون 

تنــص املــادة 88 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب »جلســات املجلــس علنيــة ويجــوز أن تكــون ســرية إذا طلبــت الحكومــة أو خمســة نــواب   )3(
»

ً
علــى األقــل خطيــا



16

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

كما اعتمد فريق التقرير على التعريفات الواردة في النظام الداخلي ملجلس النواب)4( فيما يخص األدوات التالية:

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

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

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

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

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

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

 عن املوضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إال إذا كان املجلس 
ً
الداخلي، أو أن فيه خروجا

قــد شــرع فــي التصويــت.

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

التالــي: 

: بطاقات أداء البرملانيين والبرملانيات 
ً
أوال

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

الثالــث كمــا يلــي: 

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

• األســئلة: وهــي مجمــوع األســئلة التــي يقدمهــا النائــب خــالل الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر وتبيــان نســبة األســئلة 

للنائــب مــن مجمــوع األســئلة التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميــع البرملانييــن والبرملانيــات.

• االســتجوابات: وهــي مجمــوع االســتجوابات التــي يقدمهــا النائــب خــالل الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر وتبيــان نســبة 

االســتجوابات للنائــب مــن مجمــوع االســتجوابات التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميــع البرملانييــن والبرملانيــات.

• االقتــراح برغبــة: وهــي مجمــوع االقتراحــات برغبــة التــي يقدمهــا النائــب خــالل الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر وتبيــان 

نســبة االقتراحــات برغبــة للنائــب مــن مجمــوع االقتراحــات برغبــة التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل جميــع النــواب. 

2. األداء التشريعي

• االقتــراح بقانــون: وهــي مجمــوع االقتراحــات بقانــون التــي يقدمهــا النائــب خــالل الفتــرة الزمنيــة إلعــداد التقريــر وتبيــان 

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

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

https://bit.ly/2Rzj7ja :النظام الداخلي ملجلس النواب  )4(
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3. االلتزام بحضور الجلسات

• مجمــوع غيــاب النائــب: وهــو مجمــوع غيــاب النائــب خــالل العــام بمــا فــي ذلــك الــدورة العاديــة واالســتثنائية األولــى، 

ونســبة غيــاب النائــب مــن مجمــوع غيابــات النــواب بشــكل عــام. 

• الغياب بعذر: تغيب النائب عن الجلسة بعد إخطار الرئيس بذلك مع بيان العذر.

• الغيابات بدون عذر: تغيب النائب عن الجلسة دون إخطار الرئيس بذلك. 

• عدد الغيابات عن الجلسات الرقابية: وهي مجموع غيابات النائب عن الجلسات الرقابية خالل العام الثالث.

• عدد الغيابات عن الجلسات التشريعية: وهي مجموع غيابات النائب عن الجلسات التشريعية خالل العام الثالث.

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

• املداخالت التشريعية: وهي املداخالت التي ألقاها النواب أثناء الجلسات التشريعية واملتعلقة بإجراء التغييرات 

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

وتقديم املقترحات. 

• املداخــالت التنظيميــة: هــي املداخــالت املتعلقــة بتنظيــم عمــل املجلــس وتنظيــم الجلســات داخــل القبــة وانتخــاب 

املكتــب الدائــم واللجــان الدائمــة.

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

فــي الجلســات املخصصــة لذلــك.  الحكومــة ووزاراتهــا واملؤسســات والهيئــات التابعــة 

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

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

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

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

دون أي نتيجــة أو أثــر جوهــري علــى طبيعــة الحــوار. 

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

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

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

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

عليهــا مــن قبــل نــواب آخريــن، أمــا النتيجــة الثانيــة فهــي تتمثــل مــن خــالل طــرح املقتــرح املقــدم خــالل 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 وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم التصويــت 

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

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

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

أتضــح بشــكل كاٍف وأنــه ال مجــال لالسترســال بالــكالم.

• نقــاط النظــام: وهــي مجموعــة نقــاط النظــام الــذي يقدمهــا النائــب خــالل العــام الثالــث بشــقيها الصحيحــة وغيــر 

الصحيحــة. 

5. مناقشات القوانين التي قدم بها مداخالت

عــدد القوانيــن التــي قــدم فيهــا النائــب مداخــالت خــالل العــام الثالــث وعــدد املداخــالت لــكل قانــون تــم نقاشــه داخــل 

القبــة. 

: بطاقات أداء أعمال اللجان النيابية 
ً
ثانيا

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

حيــث تــم جمــع املعلومــات الخاصــة باللجــان مــن خــالل املراقبــة داخــل مجلــس النــواب واملعلومــات التــي تم اســتخالصها 

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

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

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

لــدول أخــرى. ســفراء أو ممثليــن 

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

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

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

داخليــة للجنــة الختيــار رئيــس ونائــب رئيــس ومقــرر لهــذه اللجنــة.

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

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

نشــاطات مجتمعيــة: هــي عبــارة عــن نشــاطات تقــوم بهــا اللجنــة بالتعــاون مــع مؤسســات مــن خــارج املجلــس أو   .6

مؤتمــرات.  تنظيــم  أو  احتفــاالت  رعايــة 

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

البرملــان.  فــي  نيابيــة  كلجنــة  اللجنــة  عمــل  مســتجدات  آخــر  عــن  اإلعــالم  إلطــالع  أو  خارجيــة  أو  داخليــة  ســواًء 
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: بطاقات أعمال الكتل النيابية
ً
ثالثا

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

جمــع املعلومــات الخاصــة بالكتــل مــن املوقــع االلكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب، وتــم تصنيــف أعمــال الكتلــة حســب 

املؤشــرات اآلتيــة: 

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

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

أخــرى. لــدول  ممثليــن  أو  ســفراء 

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

املحلــي.  املجتمــع 

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

البرملــان. فــي  نيابيــة  ككتلــة  الكتلــة  عمــل  مســتجدات  أخــر  عــن  اإلعــالم  إلطــالع  أو  خارجيــة  أو  داخليــة  ســواء 

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

أو رقابــي ملتابعــة قضيــة معينــة أو تنظيمــي لتنظيــم أمــور الكتلــة الداخليــة.
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الباب الثاني

مقارنات أداء البرلمان الثامن عشر خال 

العام األول والثاني والثالث

يهــدف هــذا البــاب مــن التقريــر إلــى إجــراء مقارنــات حــول أداء أعضــاء مجلس النــواب خال 

أعوامهــم الثــاث التــي كانــوا فيهــا أعضــاء فــي  مجلــس النــواب الثامــن عشــر، ويأتــي هــذا 

ــول  ــور ح ــام والجمه ــن واإلع ــن والمحللي ــات ودالالت للمراقبي ــع انطباع ــي  يض ــاب ك الب

مســتوى انجــاز البرلمــان الثامــن عشــر عبــر بيانــات كمّيــة ونوعّيــة.

ويشــمل البــاب معلومــات مقارنــة حــول األعــوام الماضيــة ســواء علــى المســتوى الرقابــي 

أو علــى المســتوى التشــريعي وأبــرز التغييــرات التــي طــرأت والقوانيــن التــي أقرت، واالســئلة 

النيابيــة التــي قدمــت، والتــزام أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر بحضــور جلســات 

البرلمــان. 

كمــا يهــدف هــذا البــاب إلــى اإلطــاع علــى عمــل الكتــل البرلمانيــة واللجــان فــي مجلــس 

النــواب، وعلمهــا والنــواب الذيــن كانــوا فيهــا خــال مــدة البرلمــان الثامــن عشــر، ممــا 

ــس  ــاء المجل ــع أعض ــة، وتوزي ــان النيابي ــل أو اللج ــك الكت ــاز تل ــول انج ــرات ح ــي مؤش يعط

علــى المكتــب الدائــم وتوزيــع الكتــل البرلمانيــة علــى اللجــان النيابيــة وعلــى مواقــع 

ــم. ــب الدائ المكت
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الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

 2.1 مقارنات من حيث تركيبة البرملان

يقــدم هــذا الجــزء معلومــات حــول مقارنــات بيــن تركيبــة البرملــان خــالل األعــوام الثــالث االولــى، ويتبيــن أن البرملــان فــي 

عامــه األول احتــوى علــى 7 كتــل برملانيــة والعــام الثانــي والثالــث 8 كتــل برملانيــة، كمــا يحتــوي الشــكل علــى عــدد الكتــل 

التــي شــكلت املكتــب الدائــم خــالل األعــوام الثــالث حيــث تــم تشــكيل املكتــب الدائــم كافــة األعــوام مــن 4 كتــل برملانيــة.

الشكل رقم )2(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث تركيبة البرملان
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الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

2.2 مقارنات من حيث االلتزام بحضور الجلسات

تظهــر املعلومــات الــواردة فــي هــذا الشــكل مقارنــات بيــن التــزام النــواب بحضــور الجلســات البرملانيــة خــالل الثــالث أعــوام 

األولــى ويتبيــن أن نســبة غيــاب النــواب مــن مجمــوع أيــام العمــل تزايــدت فــي العاميــن الثانــي والثالــث نســبة إلــى العــام 

األول، حيــث كانــت فــي العــام األول %12 وارتفعــت فــي العــام الثانــي لتصبــح %16 والعــام الثالــث وصلــت إلــى %20، وفــي 

ذات الســياق ارتفــع معــدل الغيــاب عنــد بدايــة كل جلســة حيــث كان فــي العــام األول 16 نائــب ليصــل فــي العــام الثالــث 

 عــن الجلســة فــي بدايتهــا. 
ً
 متغيبــا

ً
إلــى 26 نائبــا

الشكل رقم )3(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث التزام النواب بحضور الجلسات عند بدايتها
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الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

2.3 مقارنات بين العام األول والثاني والثالث فيما يخص أيام العمل 

والجلسات

تبيــن املعلومــات الــواردة فــي الشــكل معلومــات حــول عــدد أيــام العمــل التــي عقدهــا البرملــان خــالل أعوامــه الثــالث األولــى 

 بعددهــا فــي العــام األول والثانــي، 
ً
ومقارنــة حــول تعــداد أيــام العمــل التشــريعية التــي تراجعــت فــي عامهــا الثالــث مقارنــة

 فــي عــدد أيــام العمــل الرقابيــة.
ً
كمــا يظهــر الشــكل ازديــادا

الشكل رقم )4(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث أيام العمل والجلسات النيابية
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الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

2.4 مقارنات حول املداخالت التي قدمت خالل الجلسات البرملانية

تظهــر املعلومــات الــواردة فــي الشــكل التالــي مقارنــات حــول املداخــالت التــي قدمهــا البرملانيــون والبرملانيــات خــالل األعــوام 

 بالعــام الثانــي، حيــث وصلــت 
ً
الثــالث األولــى، ويتبيــن أن تعــداد املداخــالت املقدمــة تزايــدات فــي العــام الثالــث مقارنــة

 بـــ  2124  مداخلــة خــالل العــام الثانــي، فيمــا تبيــن أن عــدد نقــاط 
ً
مجموعهــا إلــى 2436 مداخلــة بالعــام الثالــث مقارنــة

النظــام الصحيحــة وصــل إلــى 184 نقطــة نظــام. 

الشكل رقم )5(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث مداخالت النواب خالل الجلسات



27

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

2.5 مقارنات حول نقاط النظام التي قدمت خالل الجلسات البرملانية

 خــالل األعــوام الثــالث األولــى، حيــث يتبيــن 
ً
تظهــر املعلومــات الــواردة فــي هــذا الجــزء مقارنــات حــول أداء البرملــان تشــريعيا

 
ً
 فيمــا كان قــد أقــر فــي العــام الثانــي 42 قانونــا

ً
أن البرملــان أقــر فــي العــام الثالــث 31 قانونــا

الشكل رقم )6(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث نقاط النظام خالل الجلسات

2.6 مقارنات حول األداء التشريعي للبرملان 

 خــالل األعــوام الثــالث األولــى، حيــث يتبيــن 
ً
تظهــر املعلومــات الــواردة فــي هــذا الجــزء مقارنــات حــول أداء البرملــان تشــريعيا

 
ً
 فيمــا كان قــد أقــر فــي العــام الثانــي 42 قانونــا

ً
أن البرملــان أقــر فــي العــام الثالــث 31 قانونــا

الشكل رقم )7(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث األداء التشريعي



28

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

2.7 مقارنات حول األداء الرقابي للبرملان

ُيبين الشكل اآلتي مقارنات حول األداء الرقابي للبرملان خالل الثالث أعوام األولى: 

2.7.1 مقارنات من حيث األسئلة

الشكل رقم )8(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث األسئلة خالل الجلسات
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الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

2.7.3 مقارنات من حيث االستجوابات

الشكل رقم )10(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث االستجوابات خالل الجلسات

2.7.4 مقارنات من حيث طلبات املناقشة العامة

الشكل رقم )11(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث طلبات املناقشة العامة خالل الجلسات

2.7.5 مقارنات من حيث االقتراح برغبة

الشكل رقم )12(: ُيبين مقارنات بين العام األول والثاني والثالث من حيث االقتراح برغبة خالل الجلسات
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الباب الثالث

تركيبة مجلس النواب خال العام الثالث

ــير  ــى س ــور عل ــام والجمه ــن واإلع ــاع المراقبي ــى اط ــر إل ــن التقري ــاب م ــذا الب ــدف ه يه

مراحــل انتخــاب المكتــب الدائــم واللجــان النيابيــة فــي بدايــة كل دورة برلمانيــة، مــا 

يعطــي مؤشــرات حــول ســلوك وتوجهــات  أعضــاء مجلــس النــواب، وَمــن تــم اختيارهــم 

لتمثيلهــم فــي المكتــب الدائــم والــذي يضم رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه األول والثاني 

ــي.  ــاعديه األول والثان ومس

اســتنادا علــى نــص النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب لســنة 2013 فــي فصلــه الثالــث علــى 

إجــراءات انتخــاب رئيــس المجلــس ونائبــي الرئيــس ومســاعديه وآليــة احتســاب األصــوات، 

ــي  ــب الثان ــب األول والنائ ــاب النائ ــم انتخ ــس ث ــس المجل ــاب رئي ــا أواًل انتخ ــم فيه ــي يت والت

تباعــً وينتخــب المســاعدين فــي قائمــة واحــدة، ويتطلــب فــوز الرئيــس والنائبيــن األكثريــة 

المطلقــة للحاضريــن فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

ــب  ــى:  »ينتخ ــص عل ــي تن ــتور الت ــن الدس ــرة )1( م ــادة )69( الفق ــن الم ــرة )1( م ــً للفق وفق

ــوز  ــيتين ويج ــنتين شمس ــدة س ــه لم ــً ل ــة رئيس ــدورة العادي ــدء ال ــي ب ــواب ف ــس الن مجل

إعــادة انتخابــه«.





33

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

3.1 انتخاب رئيس مجلس النواب الثامن عشر

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

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

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

املطلقــة للحاضريــن، فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

حســب التعديــالت 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«.

3.2 توزيع املكتب الدائم على الكتل النيابية خالل العام الثالث

 للشكل التالي:
ً
توزعت مناصب املكتب الدائم بين اربعة كتل نيابية من أصل ثمانية كتل برملانية وذلك وفقا

الشكل رقم )13(: ُيبين توزيع املكتب الدائم على الكتل النيابية خالل العام الثالث
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3.3 اللجان الدائمة

ل فــي بدايــة 
َ
شــك

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

 كحــد أعلــى وخمســة أعضــاء كحــد أدنــى. ويتــم انتخــاب أعضــاء 
ً
كل دورة عاديــة والتــي تتألــف مــن أحــد عشــر عضــوا

اللجــان الدائمــة والتــي يبلــغ عددهــا 20 لجنــة دائمــة باالقتــراع الســري إذا زاد عــدد املرشــحين عــن العــدد املقــرر، وال 

 فــي أكثــر مــن لجنتيــن دائمتيــن، كذلــك منــع النظــام الداخلــي الجمــع بيــن عضويــة اللجــان 
ً
يجــوز أن يكــون النائــب عضــوا

 لــم ينضمــوا إلــى أي لجنــة مــن اللجــان 
ً
وعضويــة املكتــب الدائــم، وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق راصــد، تبيــن أن 15 نائبــا

 انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة هــذا ويذكــر 
ً
 انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن و 20 نائبــا

ً
الدائمــة، كذلــك تبيــن أن 90 نائبــا

أن أعضــاء املكتــب الدائــم غيــر مســموح لهــم اإلنضمــام إلــى أي لجنــة نيابيــة وعددهــم 5 نــواب.

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

بينمــا ضمــت كل مــن اللجــان الدائمــة التاليــة عشــرة أعضــاء وهــي: الشــؤون الخارجيــة و الزراعــة وامليــاة، كمــا تبيــن أن 

هنــاك 5 لجــان ضمــت 9 نــواب وهــي:  لجنــة اإلقتصــاد واإلســتثمار  ولجنــة التوجيــة الوطنــي واإلعــالم و لجنــة العمــل 

والتنميــة االجتماعيــة والســكان ولجنــة فلســطين ولجنــة النظــام والســوك، بينمــا ضمــت لجنتــي الشــباب والرياضــة، 

والريــف والباديــة 8، 6 أعضــاء علــى التوالــي. 

الشكل رقم )14(: ُيبين توزيع النواب على اللجان واملكتب الدائم

 بــأن هــذه املعلومــات مســتخلصة مــن املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب، وُيبيــن الجــدول اآلتــي اللجــان 
ً
علمــا

الدائمــة وعــدد أعضاؤهــا:
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3.4 الكتل البرملانية

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

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

تشــكيل ائتــالف نيابــي، وُيبيــن الشــكل التالــي أعــداد الكتــل ونســبتها مــن املجلــس خــالل العــام الثالــث.

الشكل رقم )15(: ُيبين الكتل النيابية وعدد أعضائها ونسبتهم من املجلس
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وفــي الــدورة العاديــة الثالثــة  ملجلــس النــواب الثامــن عشــر، شــكل النــواب املســتقلون النســبة األكبــر بنســبة 14.6% 

 تلتهــم كتلــة العدالــة ب16 نائــب ومــا نســبته %12 مــن مجمــوع أعضــاء 
ً
مــن مجمــوع اعضــاء مجلــس النــواب ب 19 نائبــا

املجلــس.

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

رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع 6 رؤســاء تلتهــا كتلــة املســتقبل ب 5 رؤســاء، بينمــا لــم تحصــل كتــل اإلصــالح  والنهضــة 

والشــعب علــى رئاســة أي لجنــة دائمــة، وُيبيــن الجــدول التالــي املناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل البرملانيــة فــي اللجــان 

الدائمــة. 

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

الكتلة

عدد 

أعضاء 

الكتلة

عدد 

اإلناث 

عدد األعضاء 

في لجنة واحد

عدد 

األعضاء في 

لجنتين

عدد األعضاء 

في منصب 

رئيس لجنة

عدد األعضاء 

في منصب 

نائب رئيس 

اللجنة

عدد 

األعضاء 

في منصب 

مقرر لجنة

14329034االصالح

132010152الحداثة والتنمية 

13137030الشعب 

161313622العدالة 

13348500املستقبل 

144210034النهضة 

142012212مبادرة 

192510413مستقل 

142111223وطن 
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3.5 الفئات العمرية 

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

عمريــة فــي املجلــس الثامــن عشــر كانــت مــا بيــن 50 - 59 ســنة، حيــث وصــل عــدد النــواب الذيــن تقــع أعمارهــم ضمــن 

 وُيبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم.
ً
هــذه الفئــة العمريــة إلــى 57 نائبــا

الشكل رقم )16(: ُيبين توزيع أعداد النواب ونسبتهم حسب الفئة العمرية
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ملخص الجلسات النيابية وجداول األعمال

يهــدف هــذا البــاب مــن التقريــر إلــى عــرض أبــرز أعمــال مجلــس النــواب فــي دورتــه العاديــة 
الثالثــة واالســتثنائية، لمــا فــي ذلــك مــن اتاحــة المعلومــة للجمهــور والمراقبيــن واإلعــام 
ــرز اإلنجــازات التــي تمــت خــال العــام الثالــث  وحتــى النــواب ذاتهــم وعمــل مراجعــات ألب
ــرز مــا ورد فــي جــداول األعمــال  امــام القواعــد االنتخابيــة، كذلــك يهــدف إلــى تقديــم أب

خــال الدورتيــن العاديــة الثالثــة واالســتثنائية الملحقــة لهــا. 

اســتنادًا إلــى النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب فــي فصلــه العاشــر وخاصــة فــي مادتــه 
)86/أ(  »يحــرر لــكل جلســة محضــر تفصيلــي تبيــن فيــه أســماء الغائبيــن بعــذر أو بــدون عــذر 
ــدر  ــا ص ــات وم ــاث ومناقش ــن أبح ــا م ــا دار فيه ــة وم ــراءات الجلس ــع إج ــه جمي ــدون في وي
مــن قــرارات ويــدون ملخــص هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص ويوقــع علــى المحاضــر 

رئيــس الجلــس وأميــن عــام المجلــس. 

ــر  ــص محاض ــى ملخ ــة عل ــاالت المصادق ــادة )85/د( ح ــي  الم ــي ف ــام الداخل وأورد النظ
ــة:  ــاالت التالي ــي الح ــة ف ــة الجلس ــي نهاي ــة ف ــر الجلس ــص محض ــدق ملخ ــات »يص الجلس
ــوزارة  ــة بال ــة الثق ــي جلس ــت، ف ــون مؤث ــون أو قان ــروع قان ــي مش ــث ف ــاء البح ــد انته عن
ــي  ــاالت الت ــتثنائية، أو ي الح ــة أو اإلس ــدورة العادي ــن ال ــرة م ــة األخي ــي الجلس ــوزراء، ف أو بال

ــة.« ــي الجلس ــن ف ــة الحاضري ــا أكثري تقره
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4.1 ملخص الجلسات النيابية

عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــالل العــام الثالــث 35 جلســة خــالل 55 يــوم عمــل، بواقــع 45 يــوم عمــل فــي الــدورة 

العاديــة الثالثــة و 10 أيــام عمــل فــي الــدورة االســتثنائية األولــى، كذلــك توزعــت األيــام حســب نــوع الجلســة إلــى 43 يــوم 

عمــل تشــريعي وبنســبة 78% مــن مجمــل أيــام العمــل و 12 يــوم عمــل رقابــي وبنســبة 22%،  ويذكــر أن أيــام العمــل هــي 

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

الشكل رقم )17(: ُيبين توزيع أيام العمل التي عقدها مجلس النواب خالل العام الثالث
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الباب الخامس

التزام النواب بحضور الجلسات

يهــدف هــذا البــاب إلــى قيــاس التــزام أعضــاء مجلــس النــواب بحضــور جلســات البرلمــان 

ــي  ــير ف ــرار، والس ــة الق ــي صناع ــة ف ــد االنتخابي ــل القواع ــة لتمثي ــن أهمي ــك م ــي ذل ــا ف لم

ــة  ــة ونوعي ــرات كمي ــي مؤش ــا يعط ــة، م ــل الحكوم ــة عم ــريعية، ومراقب ــل التش المراح

حــول مــدى التــزام النــواب أمــام اإلعــام والجمهــور والمراقبيــن، وتكــون جــزًءا هامــً 

ــة.  ــات المقبل ــال االنتخاب ــيحهم خ ــار مرش ــي اختي ــة ف ــد االنتخابي للقواع

النــواب فصــًا كامــًا لموضــوع اإلجــازات  الداخلــي لمجلــس  النظــام   وقــد خصــص 

والغيابــات )الفصــل التاســع عشــر(، حيــث تعــرض المــادة )155 - أ( فــي بندهــا األول« ال 

يجــوز للعضــو أن يتغّيــب عــن إحــدى جلســات المجلــس أو اجتماعــات لجانــه إال إذا أخطــر 

ــب  ــات التّغي ــادة تبع ــن ذات الم ــد )ب( م ــرض البن ــا ع ــذر«، فيم ــان الع ــع بي ــك م ــس بذل الرئي

عــن جلســات مجلــس النــوب »إذا تغّيــب العضــو بــدون عــذر فعلــى المكتــب الدائــم اتخــاذ 

ــال  ــة خ ــاركات الخارجي ــود والمش ــي الوف ــاركة ف ــن المش ــه م ــة؛ حرمان ــراءات التالي اإلج

ــال  ــان ث ــات اللج ــس أو اجتماع ــات المجل ــن جلس ــب ع ــا إذا تغي ــي تليه ــدورة أو الت ــك ال تل

مــرات متتاليــة أو عشــرة مــرات متفرقــة خــال الــدورة العاديــة، الحســم مــن المخصصــات 

الماليــة عــن تلــك الجلســة.
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5.1 التزام البرملانيين والبرملانيات  بحضور الجلسات خالل العام الثالث

عمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة مــدى التــزام النــواب بحضــور جلســات مجلــس النــواب وأيامــه الرقابيــة والتشــريعية، 

وذلــك فــي اطــار مراقبــة أداء مجلــس النــواب واطــالع الجمهــور علــى التــزام ممثليهــم تحــت قبــة البرملــان. 

 ،
ً
وبحســب التحليــل الــذي أجــراه راصــد علــى مــدى حضــور والتـــزام النــواب للجلســات التــي بلــغ عــدد أيـــام عملهــا 55 يومــا

تبيــن أن عــدد غيابــات أعضــاء مجلــس النــواب وصــل إلــى 1430 غيــاب مــن أصـــل 7040 يــوم عمــل لجميــع النــواب - 

باســتثناء الرئيــس والنائــب األول للرئيــس - أي أن النــواب غابــوا عــن %20 مــن مجمــل تلــك األيــام، كمــا وصــل معــدل 

، مــن الجديــر ذكـــــــره أن غيــاب النــواب الــوارد فــي هــذا البـــــــاب 
ً
غيــاب النــواب عــن يــوم العمــل الواحــد مــا يقــارب 26 نائبــا

كان يحتســب عنــد بدايــة كل جلســـــــة برملانيـــــــة.

الشكل رقم )18(: ُيبين مجموع أيام غياب البرملانيين والبرملانيات خالل العام الثالث

واعتمــد راصــد املعلومــات الــواردة فــي هــذا البــاب مــن خــالل محاضــر الجلســات البرملانيــة التــي ينشــرها مجلــس النــواب 

علــى موقعــه اإللكترونــي. كمــا وُيبيــن الشــكل عــدد أيــام الغيــاب ومعــدل الغيــاب خــالل العــام الثالــث. 
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الجدول رقم )2(: ُيبين عدد أيام الغياب للنواب خالل العام الثالث)1(

غياب بعذرغياب بدون عذرمجموع الغياباتاسم النائب الرقم

402911عدنان ابو ركبة1

30525محمد القضاه 2

291217محمد هديب3

251411حسني الشياب4

22616انتصار الحجازي5

22139انصاف الخوالدة6

22913مو�سى الزواهرة7

211011خالد الحياري8

21138عبدالرحمن العوايشة9

20137كمال الزغول10

201010هيا املفلح 11

19613عواد الزوايدة12

19712منصور مراد 13

18414حمود الزواهرة 14

18612زينب الزبيد 15

18117عبدهللا زريقات16

17710حسين القي�سي17

17215حياة املسيمي18

17710صالح ابو تاية 19

17143عبداملحسيري20

1688مجحم الصقور21

1679محاسن الشرعة22

1688محمود الطيطي23

1697مرام الحيصة24

1578رسمية الكعابنة 25

1578صوان الشرفات26

15411عبدالكريم الدغمي27

15213عبدهللا عبيدات 28

1578فضية الدايات29

1578محمد العتايقة30

إحصائيات الغياب الواردة في هذا الجدول مستخلصة من املحاضر الخاصة بالجلسات البرملانية.  )1(
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غياب بعذرغياب بدون عذرمجموع الغياباتاسم النائب الرقم

15312مصطفى ياغي31

15411مصلح الطراونة32

1596هيثم الزيادين 33

15411وصفي حداد 34

1495حازم املجالي 35

14410حسن السعود36

14410شعيب الشديفات37

1459طارق خوري38

1468ماجد القويسم39

1495محمد الرياطي40

1477وائل رزوق41

13211ابراهيم بني هاني 42

13211حابس الفايز43

13112رائد الخزاعلة 44

13211محمود العدوان45

1248ابتسام النوافلة 46

1138حسن العجارمة47

1284زيد الشوابكة48

1275عزيز العبيدي49

12210عي�سى خشاشنة 50

1248قيس زيادين51

12111مازن القا�سي52

1257مفلح الخزاعلة 53

1129جودت الدرابسة54

1174حابس الشبيب55

1147خالد الفناطسة56

1129رياض العزام57

1138صباح الشعار 58

1165عبدهللا القرامسة 59

1129عليا ابو هليل60

1165مصطفى الخصاونة 61

1138هدى العتوم62

1156يوسف الجراح63
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غياب بعذرغياب بدون عذرمجموع الغياباتاسم النائب الرقم

1028جمال قموه64

1046خالد البكار65

1019خير ابو صعيليك66

1082راشد الشوحة67

1055صفاء املومني68

1028نواف الزيود69

954احمد اللوزي70

936خليل عطية71

927ديمه طهبوب 72

972رجا الصرايرة 73

936سعود ابو محفوظ74

945علي الخاليلة75

927مو�سى الوحش76

918نضال الطعاني 77

918وفاء بني مصطفى78

808ابراهيم القرعان79

835احمد الصفدي 80

835رندة الشعار 81

826ريم أبو دلبوح 82

826شاهه ابو شوشة83

826عبدالقادر الفشيكات84

853عبدهللا العكايلة85

826عقلة الزبون86

817عمر قراقيش87

826منال الضمور88

826نواف النعيمات89

725احمد الفريحات90

707تامر بينو91

707خالد ابو حسان92

725خميس عطية93

716علي الحجاحجة94

752غازي الهواملة95

734فوزي الطعيمة96
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غياب بعذرغياب بدون عذرمجموع الغياباتاسم النائب الرقم

734ق�سي الدمي�سي97

725محمد البرايسة 98

734محمد الظهراوي99

716مصطفى العساف100

752معتز ابو  رمان 101

633احمد الرقب102

633اندريه عزوني 103

642صداح الحباشنة 104

606محمد العياصرة105

514ابراهيم ابو السيد106

505ابراهيم ابو العز107

514احمد الهميسات108

642بركات العبادي109

514رمضان الحنيطي110

514عبداملنعم العودات111

514محمود النعيمات112

523نبيل الشيشاني113

523يحيى السعود114

422سليمان الزبن115

413صالح العرموطي 116

422فضيل النهار117

431فواز الزعبي118

422محمد الزعبي119

413محمود الفراهيد120

413مرزوق الدعجة121

413مو�سى هنطش122

422نبيل الغيشان123

312خالد رمضان124

211ابراهيم البدور125

211فيصل األعور 126

220منتهى البعول127

110محمد الفالحات128
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  بأنهــا مســتخلصة مــن املحاضــر التفصيليــة للجلســات 
ً
 أمثلــة علــى الغيابــات الــواردة فــي محاضــر الجلســات، علمــا

ً
وتاليــا

النيابيــة خــالل العــام الثالــث املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي ملجلــس النــواب.
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5.2 الغياب حسب الفئات العمرية للبرملانيين والبرملانيات

أمــا علــى صعيــد الفئــات العمرية،فعمــل راصــد علــى احتســاب معــدل غيــاب كل فئــة عمريــة علــى حــده حيــث تــم تقســيم 

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

الغيــاب  هــي الفئــة العمريــة مــن 50-59 نســبة، بعــد أن بلغــت %48.0 ، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن 40-49 ســنة والتــي 

بلغــت %24.0، وُيبيــن الشــكل التالــي نســب غيــاب البرملانييــن والبرملانيــات حســب الفئــات العمريــة.

الشكل رقم )19(: ُيبين توزيع الغياب حسب الفئة العمرية
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الباب السادس

مداخات النواب خال الجلسات البرلمانية

ــب  ــا بحســ ــواب وتوزيعه ــات النــ ــق مداخ ــى توثيـــ ــرير إل ــن التقــــ ــاب م ــذا الب ــدف ه يه

صفتهــــــا ومحتـــــواها، حيــث يــؤدي جمـــــع المداخــــــات إلــى اعطـــــاء مؤشـــــرات 

ــه  ــن، ومشاركتــ ــريع القوانيـــ ــي تش ــواب، ف ــس النـــ ــو مجل ــول أداء عض ــاعات ح وانطبـــ

فــي اســتخدام األدوات الرقابيـــــة المتـــــاحة لــه بحســب الدستـــــور والنظــــــام الداخلــي 

النــواب.  لمجلــس 

وقــد وّزعــت المداخــات حســب فريــق البحــــث إلــى نوعيــن مــن المداخــات؛ أولهــا 

ــة  ــة ونوعي ــات كمي ــي مداخ ــان وه ــة البرلم ــت قب ــر تح ــتوى التأثي ــى مس ــات عل المداخ

رقابيــة  مداخــات  وهــي  المداخــات  محتــوى  حســب  مداخــات  وثانيهــا  ومفصليــة، 

وتشــريعية وتنظيميــة، كذلــك عمــل فريــق البحــث علــى رصــد نقــاط النظــام ســواء 

الصحيحـــــة أو غيــر الصحيحــة )المتســللة(، والمداخــات التــي أدرجــت فــي بنــد خــارج 

ــال.  ــدول األعمــــ ج

النظــام الداخلــي حــدد فصـــــًا كامــًا حــول كام أعضــاء مجلــس النــواب، بفصلــه 

ــال  ــاالت إقف ــه وح ــث وأوليت ــب اإلذن بالحدي ــراءات طل ــه إجـــ ــً في ــادي عشرموضحــ الحـــ

النقــاش. 
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6.1 توطئة

عمــل فريــق التحليــل علــى جمــع املعلومــات الخاصــة باملداخــالت التــي قدمهــا أعضــاء مجلــس النــواب خــالل العــام الثانــي مــن 

، وتــم 
ً
عمــر مجلــس النــواب الثامــن عشــر، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد املداخــالت 2436 مداخلــة تــم تقديمهــا مــن قبــل 124 نائبــا

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

 
ً
 ألنواعهــا ووفقــا

ً
األول مــن تعــداد املداخــالت بحكــم ترأســهم للجلســات، وُيبيــن هــذا البــاب املداخــالت التــي تــم تقديمهــا وفقــا

 علــى حــدة فــي منهجيــة التقريــر، وُيبيــن الشــكل اآلتــي 
ً
 بأنــه تــم تعريــف املداخــالت كال

ً
ملــدى تأثيرهــا علــى مســار الجلســات، علمــا

مجمــوع املداخــالت وتصنيفهــا.

الشكل رقم )20(: ُيبين مجموع املداخالت )التشريعية، الرقابية والتنظيمية(
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6.2 تصنيف املداخالت من حيث نوعها

 لنوعها إلى ما يلي: 
ً
تم تصنيف املداخالت وفقا

6.2.1 املداخالت الرقابية 

الشكل رقم )21(: ُيبين مجموع املداخالت الرقابية وتصنيفها 

حسب تأثيرها

أثنــاء  قدمــت  التــي  النــواب  مداخــالت  تحليــل  إطــار  فــي 

جلســات مجلــس النــواب خــالل العــام الثالــث حســب 

نوعهــا، فقــد بلغــت املداخــالت الرقابيــة وهــي املداخــالت 

إطــار  فــي  تختــص  والتــي  النــواب  قبــل  مــن  املقدمــة 

املراقبــة علــى الحكومــة وعملهــا وعمــل مؤسســاتها ضمــن 

مــن   28% وبنســبة  مداخلــة   689 الرقابيــة  الجلســات 

العــام  خــالل  النــواب  قدمهــا  التــي  املداخــالت  مجمــوع 

.
ً
نائبــا  119 الثالــث، قدمــت مــن قبــل 

بنســبة  مداخلــة   660 الكميــة  املداخــالت  بلغــت  وقــد 

مداخــالت   10 النوعيــة  املداخــالت  بلغــت  فيمــا   96%

.3% بنســبة  مداخــالت   19 املفصليــة:  واملداخــالت   1% بنســبة 
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  بأنهــا مســتخلصة مــن املحاضــر التفصيليــة للجلســات 
ً
 أمثلــة علــى مداخــالت رقابيــة مفصليــة ونوعيــة، علمــا

ً
وتاليــا

النيابيــة خــالل العــام الثالــث املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي ملجلــس النــواب.
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6.2.2 املداخالت التشريعية 

الشكل رقم )22(: ُيبين مجموع املداخالت التشريعية 

وتصنيفها حسب تأثيرها

أمــا علــى صعيــد املداخــالت التشــريعية وهــي املداخــالت 

التــي قدمــت أثنــاء نقــاش املجلــس للقوانيــن املعروضــة 

أمامــه، للبــت فيهــا أو التعديــل أو اإلضافــة أو الحــذف 

 1712 بلغــت  اللجــان املختصــة، حيــث  إلــى  أو اإلحالــة 

مداخلــة وبنســبة %70 مــن مجمــوع املداخــالت وقدمــت 

مــن قبــل 123 نائبــا، والتــي امتــد تقديمهــا علــى امتــداد 

الثالثــة  العاديــة  الــدورة  ضمــن  كامــل،  برملانــي  عــام 

والــدورة االســتثنائية امللحقــة بهــا، وتــم توزيــع املداخــالت 

بلــغ نســبتها  إلــى مداخــالت تشــريعية كميــة  التشــريعية 

%71 مــن مجمــوع املداخــالت التشــريعية، واملداخــالت 

ونســبة   ،20% نســبتها  بلغــت  النوعيــة  التشــريعية 

مجمــل   9% كانــت  املفصليــة  التشــريعية  املداخــالت 

املقدمــة.  املداخــالت 

  
ً
علمــا مفصليــة،  تشــريعية  مداخلــة  علــى  مثــال   

ً
وتاليــا

بأنهــا مســتخلصة مــن املحاضــر التفصيليــة للجلســات 

املوقــع  علــى  املنشــورة  الثالــث  العــام  خــالل  النيابيــة 

النــواب. ملجلــس  اإللكترونــي 
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6.2.3 املداخالت التنظيمية 

الشكل رقم )23(: ُيبين مجموع املداخالت التنظيمية 

وتصنيفها حسب تأثيرها

الخاصــة  املعلومــات  جمــع  تــم  املنهــج،  ذات  وفــي 

تعنــى  التــي  املداخــالت  وهــي  التنظيميــة  باملداخــالت 

النيابيــة،  والكتــل  واللجــان  املجلــس  عمــل  بتنظيــم 

خــالل  عددهــا  وبلــغ  الدائــم  املكتــب  أعضــاء  وانتخــاب 

مجمــوع  مــن   2% وبنســبة  مداخلــة   35 الثالــث  العــام 

، وصنفــت إلــى 
ً
املداخــالت وقــد قدمــت مــن قبــل 30 نائبــا

تنظيميــة كميــة بنســبة %97 مــن مجمــوع املداخــالت، 

.3% نســبتها  بلــغ  حيــث  نوعيــة  وتنظيميــة 
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6.3 تصنيف املداخالت من حيث تأثيرها في الجلسة

6.3.1 املداخالت الكمية 

 
ً
، علمــا

ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 1901 مداخلــة كميــة خــالل العــام الثالــث، قدمــت مــن قبــل 124 نائبــا

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

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

دائــرة الحــوار الطبيعــي، وقــد تأخــذ شــكل اآلراء والتعليقــات والتــي يســتمر بعــد االســتماع إليهــا الحــوار دون أي نتيجــة أو 

أثــر جوهــري علــى طبيعــة الحــوار. 

6.3.2 املداخالت النوعية 

 
ً
،علمــا

ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 358 مداخلــة نوعيــة خــالل العــام الثالــث، قدمــت مــن قبــل 57 نائبا

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

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

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

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

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

ابداؤهــا للتصويــت عليهــا مــن قبــل النائــب إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة بمعنــى آخــر ال ينجــح املقتــرح. 
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بأنهــا    
ً
علمــا مفصليــة،  مداخــالت  علــى  أمثلــة   

ً
وتاليــا

للجلســات  التفصيليــة  املحاضــر  مــن  مســتخلصة 

املوقــع  علــى  املنشــورة  الثالــث  العــام  خــالل  النيابيــة 

النــواب. ملجلــس  اإللكترونــي 
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6.3.3 املداخالت املفصلية 

 
ً
، علما

ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 177 مداخلــة مفصليــة خــالل العــام الثالــث، قدمــت مــن قبــل 72 نائبــا

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

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

  بأنهــا مســتخلصة مــن املحاضــر التفصيليــة للجلســات النيابيــة خــالل 
ً
 أمثلــة علــى مداخــالت مفصليــة، علمــا

ً
وتاليــا

العــام الثالــث املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي ملجلــس النــواب.
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وفيما يلي، ُيبين الجدول التالي جميع املداخالت التي قدمها البرملانيين والبرملانيات.

الجدول رقم )3(: ُيبين توزيع املداخالت على جميع أعضاء مجلس النواب 

املجموعتنظيمي رقابيتشريعية املجموعنوعيةمفصلية كميةاسم النائب

41052305ابتسام يوسف خليل النوافلة

152118144018ابراهيم حسين العلي بني هاني

12001239012ابراهيم عبدالرزاق ابو العز

90092709ابراهيم محفوظ البدور

70071607ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

40041304ابراهيم مشرف القرعان

14111669116احمد ابراهيم الهميسات

70074307احمد حسن سليمان الفريحات

160117125017احمد سالمة فالح اللوزي

7022395869095احمد سليمان عوض الرقب

10011001احمد محمد علي الصفدي

31041304انتصار بادي مصطفى حجازي

70074307اندريه مراد محمود حواري

60062316انصاف احمد سالمه الخوالدة

2715332310033بركات كامل عبدالكريم املهيرات

11001146111تامر شاهر سيد محمد بينو

60062406جمال عي�سى جريس قموه

171220164020جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

9201182111حابس ركاد خليف الشبيب

30033003حابس سامي مثقال الفايز

90094509حازم صالح صالح املجالي

12301596015حسن عصري السعود

70071607حسن مفلح عودة هللا العجارمة

50051405حسني محمد فندي الشياب

131014113014حسين عطيه مو�سى القي�سي

20022002حمود ابراهيم احمد الزواهرة

141116133016حياه حسين علي مسيمي

3632412911141خالد رمضان محمد عواد

176023139123خالد زاهر العبد الفناطسة

10011001خالد عبدالرزاق مو�سى الحياري
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املجموعتنظيمي رقابيتشريعية املجموعنوعيةمفصلية كميةاسم النائب

223126188026خالد محمود محمد البكار

152522156122خالد مو�سى عي�سى العبد هللا

3888544310154خليل حسين خليل عطية

170522157022خميس حسين خليل عطية

147223167023خير عبدهللا عياد ابو صعيليك

4311660528060ديمه محمد طارق طهبوب

1721130246030راشد محمد سليمان الشوحة

242026206026رائد عقله مفلح الخزاعلة

10001055010رجا جزاع علي الصرايرة

162321146121رسميه علي عوض الكعابنة

151016510116رمضان محمد فالح الحنيطي

8201046010رنده عباطه عبد هللا الشعار

70070707رياض محمد عرسان العزام

233127225027ريم عقله نواش ابو دلبوح

71195319زيد محمد فالح الشوابكة

41054105زينب حمود سالم الزبيد

200828198128سعود سالم علي ابو محفوظ

266436286236سليمان حويله عيد الزبن

7401156011شاهه سالم سليم ابو شوشة

271230246030شعيب خلف الشديفات

80084318صالح ابو تايه

93952154139150154صالح عبدالكريم العرموطي

11211459014صباح سهو فريج الشعار

13101477014صداح احمد محمد الحباشنة

2012231112023صفاء عبد هللا محمد املومني

80083508صوان طلب مريبيع الشرفات

18001899018طارق سامي حنا خوري

00000000عبالرحمن حسين العوايشة

40041304عبد القادر سلمان الفشيكات

30142204عبد هللا قاسم محمد عبيدات

223328225128عبد املنعم صالح العودات

50053205عبد علي محمد املحسيري

4513967568367عبدالكريم فيصل الدغمي
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املجموعتنظيمي رقابيتشريعية املجموعنوعيةمفصلية كميةاسم النائب

40041304عبدهللا بديع محمد عبد الدايم

5725010910252109عبدهللا علي عودة العكايلة

60062406عبدهللا غانم سليمان زريقات

00000000عدنان سعيد محمد الركيبات

10011001عزيز محمد علي العبيدي

11201376013عقله غمار مفلح الزبون

172524203124علي خلف رضوان حجاحجة

233632266032علي فاضل سالم الخاليلة

3401347398047عليا عوده نصار ابو هليل

71084408عمر صبحي شحادة قراقيش

172019136019عواد محمد سلمان الزوايدة

81092709عي�سى علي عي�سى خشاشنه

190423167023غازي محمد سالم الهواملة

232732239032فضيل منور املناصير العبادي

70071427فضيه عبد هللا فالح ابو قدورة

2910301514130فواز محمود مفلح الزعبي

70073407فوزي شاكر الطعيمه داود

264737289037فيصل نايف جاد االعور

61074307ق�سي احمد الدمي�سي

171119136019قيس خليل يعقوب زيادين

50052305كمال احمد محمد الزغول

52185308ماجد محمود حسن قويسم

8111037010مازن تركي سعود القا�سي

9501485114مجحم حمد حسين الصقور

80196309محاسن منيزل عطيه الشرعة

14001468014محمد جميل محمد الظهراوي

160218126018محمد حسين محمد ابو ستة

00000000محمد راشد عودة البرايسة

8031182111محمد سعد سالمه العتايقة

10211376013محمد ضيف هللا الفالحات

90095319محمد عبدالفتاح هديب

150015510015محمد علي حسن الرياطي

11001147011محمد ناصر سليم الزعبي
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املجموعتنظيمي رقابيتشريعية املجموعنوعيةمفصلية كميةاسم النائب

100313103013محمد نوح علي معابده القضاة

52074307محمود احمد السعود العدوان

60062406محمود جميل خلف الفراهيد

12111459014محمود خلف حمد النعيمات

172120812020محمود عطا هللا يونس الطيطي

20021102مرام مسلم علي الحيصه

7301055010مرزوق حمد عواد الهبارنة

1650211110021مصطفى رمضان ياغي

242531256031مصطفى عبدالرحمن العساف

50053205مصطفى فؤاد محمد الخصاونة

151319126119مصلح احمد مو�سى الطراونة

3233382711038معتز محمد مو�سى ابو رمان

62083418مفلح محمد مفلح الخزاعلة

273333276033منال علي عبدالرحمن الضمور

11121495014منتهى عبد الجواد البعول

132318125118منصور سيف الدين سجاجة

00000000مو�سى بركات سعود الزواهرة

171220146020مو�سى علي محمد الوحش

60062316مو�سى علي محمد هنطش

3412560546060نبيل كامل احمد الشيشاني

393951429051نبيل ميخائيل عوده الغيشان

20021102نضال محمود احمد الطعاني

10101146111نواف حسين فرحان النعيمات

9311385013نواف مقبل سليمان الزيود

3901251437151هدى حسين محمد عتوم

20021102هيا حسين علي مفلح

72094509هيثم جريس عوده الزيادين

30031203وائل مو�سى يوسف رزوق

21032103وصفي هالل عبد هللا حداد

67511837211083وفاء سعيد بني مصطفى

3611382512138يحيى محمد محمود السعود

90095409يوسف محمد يوسف الجراح
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6.4 نقاط النظام

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

الثالــث، يتبيــن أن نقــاط النظــام التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل فريــق» راصــد« وصــل عددهــا إلــى 184 نقطــة نظــام منهــا 53 

نقطــة غيــر صحيحــة، طلــب فيهــا النائــب تقديــم نقطــة نظــام إال أنــه وبعــد تقديمــه للمداخلــة تبيــن أنهــا ليســت مندرجــة 

ضمــن نقــاط النظــام املنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، ويقصــد بنقــاط النظــام أن يدفــع العضــو 

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

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

الشكل رقم )24(: ُيبين نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة وعدد النواب الذين تقدموا بها

 ،
ً
ويتبيــن مــن خــالل قــراءة املعلومــات الســابقة، أن عــدد النــواب الذيــن تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة هــم 44 نائبــا

 تقدمــوا بنقــاط نظــام غيــر صحيحــة.
ً
و34 نائبــا
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وُيبين الجدول التالي توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات خالل العام الثالث. 

الجدول رقم )4(: ُيبين توزيع نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة على البرملانيين والبرملانيات املتقدمين بها 

غير صحيحةصحيحةاسم النائب غير صحيحةصحيحةاسم النائب 

10عبدهللا علي عودة العكايلة00ابتسام يوسف خليل النوافلة

00عبدهللا غانم سليمان زريقات01ابراهيم حسين العلي بني هاني

00عدنان سعيد محمد الركيبات10ابراهيم عبدالرزاق ابو العز

00عزيز محمد علي العبيدي00ابراهيم محفوظ عطا هللا البدور

00عقله غمار مفلح الزبون00ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

01علي خلف رضوان حجاحجة00ابراهيم مشرف القرعان

30علي فاضل سالم الخاليلة00احمد ابراهيم سالمة الهميسات

10عليا عوده نصار ابو هليل00احمد حسن سليمان الفريحات

00عمر صبحي شحادة قراقيش11احمد سالمة فالح اللوزي

00عواد محمد سلمان الزوايدة10احمد سليمان عوض الرقب

00عي�سى علي عي�سى خشاشنه00احمد محمد علي الصفدي

10غازي محمد سالم الهواملة00انتصار بادي مصطفى حجازي

20فضيل منور فضيل العبادي00اندريه مراد محمود حواري

00فضيه عبد هللا فالح ابو قدورة00انصاف احمد سالمه الخوالدة

01فواز محمود مفلح الزعبي00بركات كامل عبدالكريم املهيرات

01فوزي شاكر الطعيمه داود12تامر شاهر سيد محمد بينو

00فيصل نايف جاد االعور10جمال عي�سى جريس قموه

20ق�سي احمد الدمي�سي00جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

42قيس خليل يعقوب زيادين31حابس ركاد خليف الشبيب

00كمال احمد محمد الزغول01حابس سامي مثقال الفايز

00ماجد محمود حسن قويسم01حازم صالح صالح املجالي

00مازن تركي سعود القا�سي00حسن عصري السعود

20مجحم حمد حسين الصقور00حسن مفلح عودة هللا العجارمة

00محاسن منيزل عطيه الشرعة10حسني محمد فندي الشياب

00محمد جميل محمد الظهراوي187حسين عطيه مو�سى القي�سي

01محمد حسين محمد ابو ستة00حمود ابراهيم احمد الزواهرة

00محمد راشد عودة البرايسة00حياه حسين علي مسيمي

00محمد سعد سالمه العتايقة11خالد رمضان محمد عواد

01محمد ضيف هللا الفالحات20خالد زاهر العبد الفناطسة

10محمد عبدالفتاح محمود هديب00خالد عبدالرزاق الحياري

20محمد علي حسن الرياطي81خالد محمود محمد البكار

00محمد ناصر سليم الزعبي00خالد مو�سى عي�سى العبد هللا
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غير صحيحةصحيحةاسم النائب غير صحيحةصحيحةاسم النائب 

00محمد نوح علي معابده القضاة102خليل حسين خليل عطية

00محمود احمد السعود العدوان00خميس حسين خليل عطية

00محمود جميل خلف الفراهيد41خير عبدهللا عياد ابو صعيليك

01محمود خلف حمد النعيمات10ديمه محمد طارق طهبوب

00محمود عطا هللا يونس الطيطي00راشد محمد سليمان الشوحة

00مرام مسلم علي الحيصه32رائد عقله مفلح الخزاعلة

00مرزوق حمد عواد الهبارنة31رجا جزاع علي الصرايرة

70مصطفى رمضان ياغي10رسميه علي عوض الكعابنة

00مصطفى عبدالرحمن العساف10رمضان محمد فالح الحنيطي

00مصطفى فؤاد محمد الخصاونة00رنده عباطه عبد هللا الشعار

40مصلح احمد مو�سى الطراونة00رياض محمد عرسان العزام

01معتز محمد مو�سى ابو رمان00ريم عقله نواش ابو دلبوح

11مفلح محمد مفلح الخزاعلة00زيد محمد فالح الشوابكة

00منال علي عبدالرحمن الضمور00زينب حمود سالم الزبيد

01منتهى عبد الجواد احمد البعول00سعود سالم علي ابو محفوظ

01منصور سيف الدين سجاجة03سليمان حويله عيد الزبن

00مو�سى بركات سعود الزواهرة10شاهه سالم سليم ابو شوشة

10مو�سى علي محمد الوحش00شعيب خلف املحمد الشديفات

00مو�سى علي محمد هنطش00صالح ابو تايه

01نبيل كامل احمد الشيشاني33صالح عبدالكريم العرموطي

00نبيل ميخائيل عوده الغيشان00صباح سهو فريج الشعار

00نضال محمود احمد الطعاني12صداح احمد محمد الحباشنة

00نواف حسين فرحان النعيمات10صفاء عبد هللا محمد املومني

14نواف مقبل سليمان الزيود00صوان طلب مريبيع الشرفات

20هدى حسين محمد عتوم22طارق سامي حنا خوري

00هيا حسين علي مفلح00عبالرحمن حسين العوايشة

01هيثم جريس عوده الزيادين00عبد القادر سلمان الفشيكات

00وائل مو�سى يوسف رزوق00عبد هللا قاسم محمد عبيدات

00وصفي هالل عبد هللا حداد30عبد املنعم صالح العودات

30وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى10عبد علي محمد عليان املحسيري

31يحيى محمد محمود السعود170عبدالكريم فيصل الدغمي

01يوسف محمد يوسف الجراح01عبدهللا بديع محمد عبد الدايم
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6.5 مداخالت خارج جدول االعمال

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

قدمــوا خــالل العــام الثالــث 123 مداخلــة لــم تكــن ضمــن النقــاش العــام للجلســة واملــدرج ضمــن جــدول األعمــال أو 

كانــت قبــل بــدء قــراءة جــدول أعمــال الجلســة وعليــه فإنــه لــم يتــم احتســابها ضمــن املداخــالت التــي قدمهــا البرملانيــون 

والبرملانيــات، ممــا يخالــف املــادة )أ  - 117( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب حيــث كان رئيــس مجلــس النــواب ينبــه 

النــواب بــأن تلــك املداخــالت خــارج جــدول األعمــال املقــروء مــن قبــل األميــن العــام للمجلــس فــي بدايــة الجلســة، وُيبيــن 

.
ً
الجــدول التالــي النــواب الذيــن قدمــوا مداخــالت خــارج جــدول األعمــال وعددهــم 68 نائبــا

الجدول رقم )5(: ُيبين النواب الذين قدموا مداخالت خارج جدول األعمال

املداخالت اسم النائب املداخالت اسم النائب 

1رنده عباطه عبد هللا الشعار12يحيى محمد محمود السعود

1ريم عقله نواش ابو دلبوح6خليل حسين خليل عطية

1سعود سالم علي ابو محفوظ6فواز محمود مفلح الزعبي

1سليمان حويله عيد الزبن5وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

1صالح عبدالكريم شحادة العرموطي4محمد عبدالفتاح محمود هديب

1صفاء عبد هللا محمد املومني3احمد سالمة فالح اللوزي

1طارق سامي حنا خوري3احمد سليمان عوض الرقب

1عبد القادر سلمان نوري الفشيكات3خالد زاهر العبد الفناطسة

1عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي3زيد محمد فالح الشوابكة

1عبدهللا بديع محمد عبد الدايم3صداح احمد محمد الحباشنة

1عبدهللا غانم سليمان زريقات3محمد ضيف هللا سليمان الفالحات

1عليا عوده نصار ابو هليل2ابراهيم عبدالرزاق سليمان ابو العز

1عي�سى علي عي�سى خشاشنه2احمد ابراهيم سالمة الهميسات

1غازي محمد سالم الهواملة2احمد حسن سليمان الفريحات

1فوزي شاكر الطعيمه داود2خالد رمضان محمد عواد

1فيصل نايف جاد االعور2خالد عبدالرزاق مو�سى الحياري

1ق�سي احمد عبد الحميد الدمي�سي2خالد محمود محمد البكار

1قيس خليل يعقوب زيادين2خالد مو�سى عي�سى العبد هللا

1كمال احمد محمد الزغول2خميس حسين خليل عطية

1مازن تركي سعود القا�سي2علي خلف رضوان حجاحجة

1محمد سعد سالمه العتايقة2مجحم حمد حسين الصقور

1محمد علي حسن الرياطي2محمود احمد السعود العدوان

1محمود جميل خلف الفراهيد2محمود عطا هللا يونس الطيطي
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املداخالت اسم النائب املداخالت اسم النائب 

1محمود خلف حمد النعيمات2منصور سيف الدين مراد سجاجة

1مرام مسلم علي الحيصه2نبيل كامل احمد الشيشاني

1مرزوق حمد عواد الهبارنة2هدى حسين محمد عتوم

1مصطفى عبدالرحمن مازن العساف1ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

1مصلح احمد مو�سى الطراونة1انصاف احمد سالمه الخوالدة

1مفلح محمد مفلح الخزاعلة1جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

1منال علي عبدالرحمن الضمور1حابس ركاد خليف الشبيب

1منتهى عبد الجواد احمد البعول1حازم صالح صالح املجالي

1مو�سى علي محمد هنطش1حسن عصري عبدالقادر السعود

1نبيل ميخائيل عوده الغيشان1حسين عطيه مو�سى القي�سي

1يوسف محمد يوسف الجراح1حياه حسين علي مسيمي

6.6 مداخالت رؤساء اللجان الدائمة واملؤقتة

البرملــان  عمــر  مــن  الثالــث  العــام  خــالل  واملؤقتــة  الدائمــة  النيابيــة  اللجــان  رؤســاء  قدمهــا  التــي  املداخــالت  إطــار  فــي 

الثامــن عشــر، تبيــن النتائــج  أن  مجمــوع املداخــالت التــي قدمهــا رؤســاء اللجــان الدائمــة واملؤقتــة وصلــت إلــى 204 

مداخلــة، وكان رئيــس اللجنــة  القانونيــة هــو أكثــر  املقدميــن للمداخــالت  بـــ 117 مداخلــة، تــاله رئيــس لجنــة االقتصــاد 

واالســتثمار  بـــ 37 مداخلــة، وتــاله رئيــس لجنــة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والســكان بـــ 16 مداخلــة، وُيبيــن الجــدول 

التالــي املداخــالت التــي قدمهــا رؤســاء اللجــان النيابيــة الدائمــة واملؤقتــة.

الجدول رقم )6(: ُيبين املداخالت التي قدمها رؤساء اللجان النيابية الدائمة واملؤقتة

العددرئيس اللجنة اللجنة 

117عبداملنعم العوداتالقانونية

38خير أبو صعيليكاالقتصاد واالستثمار

16خالد الفناطسةالعمل والتنمية االجتماعية والسكان

9مصطفى ياغيلجنة االشراف على االقتراع

6عبداملنعم العوداتالقانونية والعمل والتنمبة االجتماعية )لجنة مشتركة(

6خالد البكاراملالية

4ابراهيم البدورالتربية والتعليم والثقافة 

3خالد الحياريالزراعة واملياة 

3خير أبو صعيليكاملالية واالقتصاد واالستثمار )لجنة مشتركة(

1فوزي طعيمةالرد على خطاب العرش 

1عبداملنعم العوداتلجنة التحقيق النيابية في حادثة سيول البحر امليت
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الباب السابع

األداء الرقابي 

يهــدف هــذا البــاب مــن التقريــر إلــى وضع تصــور واضــح الــى الجمهــور واإلعــام والمراقبين 

ــي  ــة الت ــر األدوات الرقابي ــا عب ــي أنجزوه ــة الت ــم الرقابي ــول أدواره ــهم ح ــواب أنفس وللن

ــرات أو  ــة أو المذك ــئلة النيابي ــتوى األس ــى مس ــواء عل ــتها، س ــتور ممارس ــم الدس ــاح له أت

االســتجوابات، أو النقــاش فــي المواضيــع العامــة  )المناقشــة العامــة( التــي تمــس حيــاة 

المواطنييــن ومســتوى معيشــتهم. أو مــا يعــرف باالقتــراح برغبــة.

وُيبيــن هــذا البــاب مــن التقريــر ســلوك النــواب فــي مراقبتهــم للحكومــة، وأبــرز مــا 

تقدمــوا بــه، والجلســات التــي خصصــت لمناقشــة المواضيــع العامــة، مــا يعطــي انطبــاع 

ــدى  ــن م ــعبية ع ــد الش ــواب، وللقواع ــس الن ــاء مجل ــول أداء أعض ــام ح ــن ولإلع للمراقبي

ــان. ــة البرلم ــت قب ــم تح ــة ممثليه فاعلي

وهــذا بــدوره يحّســن مــن أداء  البرلمــان  بشــكله ويســاعد فــي دفــع عجلــة االصــاح 

اختيــار  حــول  واضحــً  تصــورًا  الشــعبية  للقواعــد  ويضــع  والديمقراطــي،  السياســي 

القــادم.  المجلــس  فــي  ممثليهــم 
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7.1 األسئلة النيابية

فــي اطــار مراقبــة راصــد ألداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر ومــدى اســتخدامه لــأدوات الرقابيــة، يظهــر التقريــر أن 

 خــالل العــام الثالــث ملجلــس النــواب الثامــن 
ً
عــدد األســئلة النيابيــة التــي وجهــت ملجلــس الــوزراء بلغــت 516 ســؤاال

عشــر، وتظهــر املعلومــات التــي جمعهــا فريــق راصــد أنــه تــم ســحب 4 أســئلة منهــم، وبلــغ عــدد البرملانييــن والبرملانيــات 

 – تســتثني منهجيــة البحــث رئيــس مجلــس النــواب والنائــب األول - 
ً
 مــن أصــل 128 نائبــا

ً
الذيــن تقدمــوا بأســئلة 73 نائبــا

 أي ســؤال خــالل العــام الثالــث، ويذكــر أن الحكومــة أجابــت علــى مــا نســبته %91 مــن األســئلة 
ً
فيمــا لــم يقــدم 55 نائبــا

النيابيــة، وُيبيــن الشــكل التالــي األســئلة التــي قدمهــا البرملــان الثامــن عشــر ونســبة اإلجابــة عليهــا.

الشكل رقم )25(: ُيبين األسئلة التي قدمها البرملان الثامن عشر ونسبة اإلجابة عليها خالل العام الثالث
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7.1.1 األسئلة التي تم إدراجها على جداول األعمال

عمــل فريــق إعــداد التقريــر علــى مراجعــة األســئلة التــي تــم إدراجهــا علــى جــداول األعمــال خــالل العــام الثالــث، وتــم 

التحقــق مــن موعــد تقديــم ســؤال النائــب لتبيــان نســبة األســئلة التــي قدمــت فــي العــام األول والعــام الثانــي، حيــث تبيــن 

أن %20 مــن األســئلة التــي أدرجــت علــى جــداول أعمــال العــام  الــدورة البرملانيــة الثالثــة كان قــد تــم تقديمهــا خــالل 

الــدورة العاديــة األولــى، فيمــا وصلــت نســبة األســئلة التــي أدرجــت علــى جــداول أعمــال الــدورة العاديــث الثالثــة وكانــت 

قــد قدمــت فــي الــدورة العاديــة الثانيــة إلــى %55 مــن مجمــوع األســئلة املدرجــة، ووصلــت نســبة األســئلة التــي أدرجــت 

خــالل الــدورة العاديــة الثالثــة وقدمــت فــي ذات الــدورة إلــى %25 مــن مجمــوع األســئلة املدرجــة. 

الشكل رقم )26(: ُيبين األسئلة التي تم إدراجها على جداول األعمال خالل العام الثالث حسب الدورات البرملانية
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العاديــة  الــدورة  للمناقشــة خــالل  إدراجهــا  تــم  التــي  النيابيــة  التــي حصلــت لأســئلة  اآلتــي اإلجــراءات  الشــكل  يظهــر 

 فيمــا لــم يتــم مناقشــة 19 ســؤاال، ويوضــح الشــكل كافــة 
ً
 نوقــش منهــا 64 ســؤاال

ً
الثالثــة، ويتبيــن أنــه تــم إدراج 83 ســؤاال

املعلومــات املتعلقــة بأســباب عــدم مناقشــة األســئلة املدرجــة ومصيــر األســئلة التــي تمــت مناقشــتها.

الشكل رقم )27(: ُيبين اإلجراءات التي حدثت على األسئلة التي تم إدراجها على جداول األعمال
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  بأنها مستخلصة 
ً
درجت على جداول أعمال الجلسات ومناقشتها من قبل النواب علما

ُ
 أمثلة على األسئلة التي أ

ً
وتاليا

من املحاضر التفصيلية للجلسات النيابية خالل العام الثالث املنشورة على املوقع اإللكتروني ملجلس النواب.
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الجدول رقم )7(: ُيبين توزيع األسئلة النيابية على النواب 

النسبة عدد األسئلةاالسمالنسبة عدد األسئلةاسم النائب 

%61.2طارق سامي خوري%61.2ابراهيم محمد ابوالسيد

%40.8عبالرحمن حسين العوايشة%10.2ابراهيم مشرف القرعان

%30.6عبد القادر سلمان الفشيكات%193.7احمد ابراهيم الهميسات

%10.2عبد علي محمد املحسيري%5510.7احمد سليمان الرقب

%20.4عبدالكريم فيصل الدغمي%20.4اندريه مراد محمود حواري

%40.8عبدهللا علي العكايلة%20.4انصاف احمد الخوالدة

%40.8عقله غمار الزبون%71.4بركات كامل املهيرات

%30.6علي خلف حجاحجة%20.4تامر شاهر سيد بينو

%10.2عليا عوده ابو هليل%51.0جمال عي�سى قموه

%40.8عمر صبحي قراقيش%40.8جودت ابراهيم الدرابسة

%71.4عي�سى علي خشاشنه%61.2حازم صالح املجالي

%20.4غازي محمد الهواملة%30.6حسن مفلح العجارمة

%10.2فضيل منور العبادي%20.4حسين عطيه القي�سي

%132.5فواز محمود الزعبي%40.8حياه حسين مسيمي

%142.7فيصل نايف االعور%101.9خالد رمضان عواد

%71.4ق�سي احمد الدمي�سي%40.8خالد مو�سى العبد هللا

%61.2ماجد محمود قويسم%254.8خليل حسين عطية

%122.3محمد جميل الظهراوي%152.9خميس حسين عطية

%10.2محمد عبدالفتاح هديب%132.5خير عبدهللا ابو صعيليك

%173.3محمد علي الرياطي%163.1ديمه محمد طارق طهبوب

%30.6محمود خلف النعيمات%20.4راشد محمد الشوحة

%91.7محمود عطا هللا الطيطي%30.6رائد عقله الخزاعلة

%10.2مصطفى عبدالرحمن العساف%61.2رجا جزاع الصرايرة

%61.2مصلح احمد الطراونة%61.2رمضان محمد الحنيطي

%30.6معتز محمد ابو رمان%10.2رنده عباطه الشعار

%20.4مفلح محمد الخزاعلة%10.2رياض محمد العزام

%10.2منال علي الضمور%51.0سعود سالم ابو محفوظ

%10.2منتهى عبد الجواد البعول%214.1سليمان حويله الزبن

%91.7منصور سيف الدين سجاجة%20.4شعيب خلف الشديفات

%51.0مو�سى بركات الزواهرة%387.4صالح عبدالكريم العرموطي



84

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

النسبة عدد األسئلةاالسمالنسبة عدد األسئلةاسم النائب 

%20.4مو�سى علي الوحش%142.7صداح احمد الحباشنة

%71.4مو�سى علي هنطش%71.4صفاء عبد هللا املومني

%30.6وائل مو�سى رزوق%10.2نبيل كامل الشيشاني

%81.6وفاء سعيد بني مصطفى%132.5نبيل ميخائيل الغيشان

%20.4يحيى محمد السعود%20.4نواف حسين النعيمات

%20.4يوسف محمد الجراح%152.9هدى حسين عتوم

%20.4هيثم جريس الزيادين

7.1.2 توزيع األسئلة حسب الفئة العمرية 

يتبيــن أن أعلــى معــدل لتقديــم األســئلة النيابيــة كان مــن الفئــة العمريــة التــي تتــراوح بيــن 40-49 ســنة، بمعــدل 5.5 

 لــكل نائــب، تالهــم النــواب املمثلــون مــن الفئــة العمريــة التــي تجــاوزت 60 ســنة بعــد أن وصــل معــدل ســؤالهم إلــى 
ً
ســؤاال

 لــكل نائــب، ثــم الفئــة مــن 30-39 ســنة والتــي كان معــدل ســؤالهم 3.3 لــكل نائــب.
ً
4.6 ســؤاال

الشكل رقم )28(: ُيبين توزيع األسئلة حسب الفئة العمرية
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7.1.3 توزيع األسئلة حسب الدوائر االنتخابية

عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل األســئلة املقدمــة مــن البرملانييــن والبرملانيــات حســب الدوائــر اإلنتخابيــة التــي ينتمــون 

إليهــا، وقــد تبيــن أن أكثــر الدوائــر االنتخابيــة التــي قــدم نوابهــا أســئلة هــي العاصمــة - الدائــرة الرابعــة بـــ 93 ســؤال،  تالهــا 

العاصمة - الدائرة الثالثة بـ 88 ســؤال، ويظهر الجدول التالي عدد األســئلة التي قدمها البرملانيين والبرملانيات حســب 

دوائرهــم اإلنتخابيــة.

الجدول رقم )8(: ُيبين عدد االسئلة التي قدمها البرملانيين و البرملانيات حسب دوائرهم اإلنتخابية 

عدد النوابالدائرة االنتخابية 
النسبة من املجموع 

الكلي
نسبتها عدد االسئلة 

%9318.0%43العاصمة - الدائرة الرابعة 

%8817.1%75العاصمة - الدائرة الثالثة 

%499.5%97الزرقاء - الدائرة األولى

%387.4%54العاصمة - الدائرة األولى 

%336.4%108الكرك

%285.4%54جرش

%244.7%43العقبة

%214.1%54إربد الدائرة الثانية 

%214.1%43بدو الوسط

%173.3%119البلقاء

%163.1%54مادبا

%142.7%65العاصمة - الدائرة الخامسة 

%142.7%54إربد - الدائرة الرابعة 

%132.5%65العاصمة - الدائرة الثانية 

%122.3%65إربد - الدائرة األولى 

%91.7%54املفرق

%81.6%54عجلون

%61.2%54الطفيلة

%51.0%43الزرقاء - الدائرة الثانية 

%51.0%43إربد الدائرة الثالثة

%20.4%43بدو الجنوب

%00.0%43بدو الشمال

%00.0%54معان
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7.1.4 محاور األسئلة النيابية

عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل املعلومــات املتعلقــة بمحــاور األســئلة النيابيــة إلــى محــاور رئيســية وفرعيــة، وقــد تبيــن أن 

 وبنســبة %72 مــن مجمــوع 
ً
 نيابيــا

ً
األســئلة املتعلقــة بالجانــب اإلداري كانــت األكثــر بعــد أن وصــل عددهــا إلــى 371 ســؤاال

 نيابيا و بنســبة %5، ثم تلتها األســئلة 
ً
األســئلة تلتها األســئلة املتعلقة بمحور التعليم حيث وصل عددها إلى 25 ســؤاال

 نيابيــا وبنســبة %4 مــن مجمــوع األســئلة.
ً
املتعلقــة بالسياســات الخارجيــة حيــث وصــل عددهــا إلــى 22 ســؤاال

الشكل رقم )29(: ُيبين تصنيف األسئلة التي قدمها البرملانيون والبرملانيات حسب محاورها
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الجدول رقم )9(: ُيبين ترتيب املحاور حسب ما وردت في األسئلة النيابية 

املحور الرئي�سي
عدد 

االسئلة
املحور الفرعي نسبتها

عدد 
االسئلة

نسبتها

%37172اإلداري 

%51.3العمالة الوافدة

%10.3الغاء الهيئات املستقلة ودمج الهيئات املستقله

%41.1تعزيز مكافحة الفساد

%215.7عطاءات

%32086.3متابعة وتقييم

%20.5هيكلية الوظائف

%184.9التعيينات

%41اإلدارة املحلية
%375.0بلديات 

%125.0مجالس محافظات

%2100.0التلفزيون االردني%20اإلعالم

%82االقتصادي 

%112.5االيرادات املالية 

%337.5دعم االستثمار

%225.0دعم املحروقات

%112.5دعم املشاريع الرأسمالية

%112.5رفع الدعم عن السلع 

االوقاف والشؤون 
واملقدسات االسالمية 

92%

%111.1االئمة وصندوق الدعاة

%444.4الجمعيات واملراكز الخيرية 

%222.2املساجد

%111.1صندوق الحج

%111.1صندوق الدعوه

%255التعليم

%28.0الهيئات التدريسية

%832.0جامعات وكليات مجتمع

%1352.0مدارس

%14.0معلمين

%14.0مناهج  

%102التنمية املحلية

%660.0البنية التحتية

%330.0النقل

%110.0البسطات العشوائية

%1100.0االستيراد والتصدير%10الزراعه واملياه

%1100.0دعم الشباب%10الشباب 

%92الطاقة

%111.1الصخر الزيتي

%333.4الطاقة البديلة

%222.2الغاز

%222.2النفط

%111.1مصادر الطاقة البديلة
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املحور الرئي�سي
عدد 

االسئلة
املحور الفرعي نسبتها

عدد 
االسئلة

نسبتها

%71املنظومة االمنية 

%457.1االمن العام

%228.6الدفاع املدني

%114.3القوات املسلحة 

%1100.0التلوث البيئي %10املنظومة البيئية 

%41املنظومة السياحية

%125.0اعداد السياح 

%250.0أداء وزارة السياحة 

%125.0تشجيع السياحة 

%183املنظومة الصحية

%15.6اعفاءات طبية 

%15.6مراكز صحية

%15.6مراكز طبية 

%1583.3مستشفيات

%234سياسات خارجية 

%834.8االتفاقيات واملعاهدات الدولية

%28.7االزمة السورية

%14.3العالقات والزيارت الدولية املتبادلة

%14.3الالجئين

%28.7الالجئين السوريين

%313.0املنح والقروض الخارجية 

%14.3دعم القضية الفلسطينية 

%313.0شؤون املغتربين

%14.3صفقة القرن 

%14.3صندوق النقد الدولي

%41قضايا مجتمعية

%250.0الغارمات 

%125.0ذوي االحتياجات الخاصة

%125.0فقر

%194مالية

%210.5التهرب الضريبي

%15.3املوازنة العامة

%1263.2ايرادات مالية

%15.3تخفيض الضرائب

%15.3تخفيض النفقات

%15.3رفع الضرائب 

%15.3موازنة عامة
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7.1.5 توزيع األسئلة حسب الجهة املوجه لها السؤال

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

 خــالل الفتــرة مــا بيــن بــدء 
ً
لوزيــري الطاقــة والثــروة املعدنيــة واملاليــة، بعــد أن بلغــت األســئلة املوجهــة لكليهمــا 32 ســؤاال

الــدورة العاديــة الثالثــة وحتــى مــا قبــل بــدء الــدورة العاديــة الرابعــة ، تالهمــا رئيــس الــوزراء و نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 

.
ً
 نيابيــا

ً
الدولــة والــذي وجــه إلــى كل منهمــا 31 ســؤاال

وقــد وزع فريــق البحــث نوعيــة األســئلة حســب الجهــة املوجــه لهــا الســؤال إلــى نوعيــن، األولــى األســئلة التــي تــم توجيههــا 

لجهــة واحــدة، والثانــي هــو األســئلة التــي تــم توجيهــا ألكثــر مــن جهــة. 

وتعرض الجداول الالحقة الجهات التي تقدم أعضاء مجلس النواب بالسؤال إليها وعدد تلك األسئلة :

الجدول رقم )10(: ُيبين األسئلة املوجهة لجهة واحدة 

عدد األسئلةالجهة املوجه لها السؤال

32وزير الطاقة والثروة املعدنية

32وزير املالية

31رئيس الوزراء

31نائب رئيس الوزراء ووزير دولة

29وزير الصحة

25وزير العمل

24وزير األشغال العامة واالسكان

24وزير التنمية االجتماعية

18وزير الخارجية وشؤون املغتربين

16أمين عمان

16وزير التربية والتعليم

16وزير الداخلية

15وزير التعليم العالي والبحث العلمي

12وزير الصناعة والتجارة والتموين

12وزير املياه والري

12وزير النقل

11رئيس مجلس مفو�سي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

9رئيس ديوان الخدمة املدنية

9وزير األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية

11وزير دولة لشؤون االعالم
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عدد األسئلةالجهة املوجه لها السؤال

6وزير الشؤون البلدية

5وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

5وزير السياحة واالثار

4محافظ البنك املركزي

4مدير عام الهيئة امللكية لأفالم

3رئيس هيئة الطاقة الذرية االردنية 

3وزير االدارة املحلية

3وزير االقتصاد الرقمي

3وزير التخطيط والتعاون الدولي

6وزير الدولة لشؤون االستثمار

3وزير الزراعة

3وزير العدل

2وزير البيئة

2وزير الزراعة وزير البيئة 

2وزير الشباب 

2وزير دولة للشؤون القانونية

1رئيس املجموعه االردنية للمناطق الحرة والتنموية

1رئيس ديوان املحاسبة

1رئيس مجلس مفو�سي الهيئة املستقلة لالنتخاب

1رئيس مجلس مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

1مدير مناجم الفوسفات

1مدير هيئة األوراق املالية 

1وزير الثقافة وزير الشباب

1وزير الدولة لتطوير االداء املؤس�سي
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الجدول رقم )11(: ُيبين األسئلة املوجهة ألكثر من جهة

عدد األسئلة الجهات املوجه لها السؤال

وزير التربية والتعليم
3

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

وزير الخارجية 
2

وزير العدل

وزير الصناعة والتجارة والتموين 
2

محافظ البنك املركزي

وزير التربية والتعليم
2

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير املالية 
2

وزير الصناعة والتجارة  والتموين

وزير املياه والري 
2

وزير الزراعة 

امين عمان
1

وزير السياحة

ديوان الخدمة املدنية 
1

أمانة عمان الكبرى

نائب رئيس الوزراء وزير دولة
1

وزير الداخلية

نائب رئيس الوزراء وزير دولة
1

وزير الصحة

نائب رئيس الوزراء وزير دولة
1

وزير املالية

وزارة   الداخلية 
1

نائب رئيس الوزراء ووزير دولة 

وزارة املالية 
1

وزير دولة لتطوير االداء املؤس�سي

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
1

محافظ البنك املركزي

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمي 
1

رئيس ديوان الخدمة املدنية 
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عدد األسئلة الجهات املوجه لها السؤال

وزير االوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

1 وزير الصناعة والتجارة والتموين

محافظ البنك املركزي 

وزير البيئة
1

أمين عمان

وزير التربية والتعليم والبحث العلمي
1

وزير التعليم العالي

وزير التربية والتعليم

1 وزير الداخلية 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
1

وزير الصناعه والتجارة والتموين

وزير الخارجية 
1

وزير االوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

وزير الخارجية وشؤون املغتربين

1 وزير العمل 

وزير الداخلية

وزير الخارجية وشؤون املغتربين 
1

وزير الداخلية 

وزير الخارجية وشؤون املغتربين 
1

وزير السياحة واالثار

وزير الخارجية وشؤون املغتربين
1

وزير النقل

وزير الخارجية وشؤون املغتربين

1 وزير الصناعه والتجارة والتموين

وزير التخطيط والتعاون الدولي

وزير الداخلية 
1

وزير السياحة واآلثار

وزير الداخلية 
1

وزير املياه والري

وزير الداخلية
1

أمانة عّمان الكبرى

وزير الداخلية
1

وزير التنمية االجتماعية
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عدد األسئلة الجهات املوجه لها السؤال

وزير الداخلية

1 وزير الصناعة والتجارة والتموين 

محاظ البنك املركزي

وزير الداخلية
1

وزير املالية

وزير الدولة لشؤون االستثمار 
1

وزير التخطيط والتعاون الدولي 

وزير الدولة لشؤون االستثمار 

1 وزير املالية

وزير التخطيط والتعاون الدولي 

وزير الشؤون البلدية 
1

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وزير الصحة
1

رئيس ديوان املحاسبة

وزير الصناعة والتجارة والتموين
1

وزير الطاقة والثروة املعدنية 

وزير الصناعة والتجارة والتموين
1

وزير العمل

وزير الصناعة والتجارة والتموين
1

رئيس هيئة االستثمار 

وزير الصناعه 
1

محافظ البنك املركزي

وزير الطاقة والثروة املعدنية
1

املفتي العام للمملكة

وزير الطاقة والثروة املعدنية
1

رئيس هيئة الطاقة الذرية 

وزير الطاقة والثروة املعدنية
1

رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية 

وزير الطاقة والثروة املعدنية
1

رئيس مجلس مفو�سي سطلة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

وزير العدل 
1

محافظ البنك املركزي

وزير العدل 

1 وزير االوقاف والشؤون املقدسات االسالمية 

وزير التنمية االجتماعية 
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عدد األسئلة الجهات املوجه لها السؤال

وزير العدل 

1 وزير الداخلية

وزير التنمية االجتماعية

وزير العمل 
1

محافظ البنك املركزي

وزير العمل 
1

وزير التخطيط  والتعاون الدولي

وزير العمل 
1

وزير التخطيط والتعاون الدولي 

وزير العمل 
1

وزير دولة للشؤون القانونية 

وزير العمل
1

رئيس مجلس ادارة  املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

وزير العمل

1
وزير املالية

وزير الصناعه والتجارة والتموين

محافظ البنك املركزي

وزير املالية 

1
وزير الصناعة والتجارة والتموين

وزير االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات 

وزير النقل  

وزير املالية
1

أمين عمان 

وزير املالية
1

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وزير املالية
1

وزير الصناعة والتجارة والتموين

وزير املاليه
1

وزير التخطيط والتعاون الدولي

وزير املياه والري
1

 وزير املالية 
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7.2 املذكرات

أظهــر التحليــل الــذي أجــراه فريــق راصــد حــول أداء وعمــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــالل الــدورة العاديــة الثالثــة  

واالســتثنائية 72 مذكــرة تمــت اإلجابــة علــى %80 منهــا فيمــا لــم يتــم اإلجابــة علــى %20 مــن املذكــرات.

دمــت 35 مذكــرة عــن طريــق مجموعــة مــن النــواب، و 37 مذكــرة عــن 
ُ
وتوزعــت املذكــرات حســب مقدميهــا، حيــث ق

طريــق نــواب بشــكل فــردي.

الشكل رقم )30(: ُيبين املذكرات التي تم تقديمها ونسبة اإلجابة عليها 
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7.2.1 محاور املذكرات

الجدول رقم )12(: ُيبين محاور املذكرات 

عدد املذكراتاملحور الفرعي املحور الرئي�سي

إداري

1باب التعينات 

2عطاءات

49متابعة وتقييم

1الضمان االجتماعي 

2النقلالبنية التحتية

املنظمومة الصحية

1اعفاءات طبية

1االعتداء على االطباء 

2مستشفيات

1القوات املسلحةاملنظومة األمنية

تعليم
1جامعات

2جامعات وكليات مجتمع

سياسات خارجية
3االتفاقيات واملعاهدات الدولية

1العالقات والزيارات الدولية

1كهرباءطاقة

مالية
1دعم الخبز

1ايرادات ضريبية

1تخفيض الجمارك اإلقتصادي

1تشجيع السياحة املنظومة السياحية 
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7.2.2 الجهات التي أحيلت لها املذكرات

الجدول رقم )13(: ُيبين الجهات التي أحيلت لها املذكرات

الجهة التي أحيلت لها املذكرات 
عدد 

املذكرات 
الجهة التي أحيلت لها املذكرات 

عدد 
املذكرات 

5وزارة الصحة1املجموعة االردنية للمناطق الحرة االردنية 

1البنك املركزي
وزارة الصحة 

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين
1

1امانة عمان
وزارة الصحة

رئيس هيئة الطاقة الذرية االردنية
1

1ديوان الخدمة املدنية
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

وزارة املالية
1

2وزارة الطاقة والثروة املعدنية10رئاسة الوزارء

3وزارة العدل1رئيس ديوان املحاسبة

رئيس مجلس مفو�سي سلطة منطقة  العقبة 
االقتصادية الخاصة

1
وزارة املالية 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
1

5وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي4نائب رئيس الوزراء وزير دولة 

3وزارة النقل1وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

1وزير االشغال العامه واالسكان1وزارة االدارة املحلية 

1وزير االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية1وزارة االشغال العامه واالسكان

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
وزارة النقل

1
وزير التخطيط والتعاون الدولي
وزير االشغال العامه واالسكان

2

وزير املالية
وزير االشغال

1
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير املالية
1

2وزير الخارجية وشؤون املغتربين2وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

1وزير الداخلية1

وزارة التربية والتعليم 
ديوان الخدمة املدنية

1
وزير الصحة
وزير البيئة

1

وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

وزير دولة لشؤون االعالم
1

وزير الصحة
وزير الصناعه والتجارة والتموين

1

وزارة املالية
وزارة الصناعه والتجارة والتموين

وزارة التنمية االجتماعية
1

وزير العمل 
وزير دولة لشؤون االستثمار

وزير الصناعة والتجارة والتموين
1

2وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية 2وزارة الخارجية وشؤون املغتربين

1وزير دولة للشؤون القانونية3وزارة الداخلية
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7.3 االستجوابات 

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

ُيبيــن الشــكل التالــي.  كمــا 
ً
25 اســتجوابا بلــغ عددهــا  الــذي أجــراه فريــق راصــد أن االســتجوابات املقدمــة  التحليــل 

الشكل رقم )31(: ُيبين االستجوابات التي تم تقديمها خالل العام الثالث
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7.3.1 محاور االستجوابات

الجدول رقم )15(: ُيبين محاور االستجوابات 

عدد االستجواباتاملحور الفرعي املحور الرئي�سي

إداري
1باب التعينات

16متابعة وتقييم

1تلفزيون اململكةاإلعالم

التعليم
1جامعات وكليات مجتمع

1مدارس

مالية
4ايرادات ضريبية

1ايرادات مالية

7.3.2 الجهة التي تم استجوابها

الجدول رقم )16(: ُيبين الجهة التي تم استجوابها

الجهة املوجه لها االستجواب
عدد 

االستجوابات
الجهة التي أحيلت لها املذكرات 

عدد 
االستجوابات

البنك املركزي 
وزارة الصناعه والتجارة والتموين

وزارة املالية 
هيئة االركان املشتركة

وزارة العمل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

1
وزارة التربية والتعليم 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1

2امانه عمان
وزارة الداخلية

املركز الوطني لتطوير املناهج
1

1وزارة التنمية االجتماعية2رئاسة الوزراء

1وزارة الزراعة2سلطة منطقة العقبة االقتصادية 

1وزارة الصناعه والتجارة والتموين1نائب رئيس الوزراء وزير دولة

1وزارة الطاقة والثروة املعدنية1وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات

4وزارة املالية1وزارة االشغال العامة واالسكان 

2وزارة املياه والري1وزارة التربية والتعليم  

1وزير الدولة لشؤون االعالم1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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7.4 املناقشة العامة 

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

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

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

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

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

صالــح للنقــاش فيقــرر اســتبعاده. كمــا يحــق لطالبــي املناقشــة العامــة وغيرهــم طــرح الثقــة بالــوزارة أو بالــوزراء بعــد 

انتهــاء املناقشــة العامــة، وذلــك مــع مراعــاة أحــكام املــادة )54( مــن الدســتور.

الشكل رقم )32(: ُيبين طلبات املناقشة العامة التي تم تقديمها خالل العام الثالث

وســجل فريــق »راصــد« خــالل العــام الثالــث مــن عمــل مجلــس النــواب الثامــن عشــر تقديــم طلبــي مناقشــة عامــة، تمــت 

مناقشــتهم وكانــت مواضيــع املناقشــة العامــة هــي: 

االعتــداءات واالنتهــاكات علــى املســجد األق�ســى املبــارك مــن قبــل اســرائيل؛ حيــث تــم عقــد جلســة طارئــة بهــذا   .1

الخصــوص، وخــرج املجلــس حينهــا بعــدة توصيــات أبرزهــا ســحب الســفير االردنــي مــن اســرائيل وطــرد الســفير 

االســرائيلي مــن عمــان، واتخــاذ االجــراءات الالزمــة ملواجهــة االعتــداءات االســرائيلية املســتمرة علــى املقدســات 

فــي مدينــة القــدس املحتلــة، وبــذل الجهــود القانونيــة فــي كافــة املحافــل الدوليــة للمحافظــة علــى الوضــع القانونــي 

القائــم فــي القــدس.

قطــاع الطاقــة فــي اململكــة واتفاقيــة الغــاز، اذ عقــد املجلــس جلســة مناقشــة عامــة لهــذا املوضــوع، وقــرر فــي   .2

ختامهــا رفــض اتفاقيــة الغــاز مــع إســرائيل، وطالــب بإلغائهــا مهمــا كانــت نتيجــة قــرار املحكمــة الدســتورية حــول 

فــي االتفاقيــة. صالحيــة مجلــس األمــة بالنظــر 
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7.5 االقتراح برغبة 

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

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

اختصاصهــا.
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األداء التشريعي

يهــدف هــذا البــاب مــن التقريــر  إلــى وضــع تصــور أمــام الجمهــور )القواعــد الشــعبية فــي 

الدوائــر اإلنتخابيــة( واإلعــام والمراقبيــن حــول أداء أعضــاء مجلــس النــواب علــى المســتوى 

ــة  ــدورة العادي ــي ال ــواء ف ــث س ــام الثال ــال الع ــرت خ ــي أق ــن الت ــرز القواني ــريعي، وأب التش

الثالثــة أو االســتثنائية الملحقــة بهــا. 

الذيــن تقدمــوا بمقترحــات حــول تعديــل القوانيــن  النــواب  البــاب  ُيبيــن هــذا  كذلــك 

والتشــريعات وأبــرز المداخــات الفصليــة التــي أثــرت فــي ذلــك والقــت قبــواًل وثناًء مــن قبل 

ــواب مقترحــات  أعضــاء المجلــس. والمداخــات النوعيــة التشــريعية والتــي قــّدم فيهــا ن

ــن. ــى القواني ــات عل وتعدي

ويقــّدم التقريــر عبــر بابــه التشــريعي معلومــات كمّيــة ونوعّيــة حــول القوانيــن التــي أقــرت 

ــرار  ــال إق ــات خ ــن والبرلماني ــريعية  وأداء  البرلمانيي ــة التش ــل النيابي ــام العم ــزت  وأي وأنج

ــار  ــى اختي ــة عل ــر االنتخابي ــي الدوائ ــعبية ف ــد الش ــاعد القواع ــدوره يس ــذي ب ــن وال القواني

ــات القادمــة . ممثليــن كفؤيــن لهــم فــي االنتخاب
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8.1 توطئة
عمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة أداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــالل عامــه الثالــث مــن حيــث إنجــازه التشــريعي 

وذلــك فــي الدورتيــن العاديــة الثالثــة والتــي بــدأت بتاريــخ 2018/10/14 وانتهــت بتاريــخ 2019/4/14 والــدورة االســتثنائية 

التــي بــدأت بتاريــخ 2019/7/21 وانتهــت بتاريــخ 2019/9/5، وتبيــن مــن خــالل عمليــة الرصــد أن مجلــس النــواب أقــر 31 

 فــي الــدورة االســتثنائية، كمــا أصــدر مجلــس النــواب خــالل 
ً
 فــي الــدورة العاديــة الثالثــة و11 قانونــا

ً
 منهــا 20 قانونــا

ً
قانونــا

 لذلــك 
ً
عامــه الثالــث 3 تقاريــر حــول حادثــة البحــر امليــت وموضــوع امللكيــة األردنيــة وتقريــر ديــوان املحاســبة، إضافــة

 للنظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
ً
أقــر مجلــس النــواب تعديــال

الشكل رقم )33(: ُيبين القوانين التي أقرت خالل الدورة العادية الثالثة واالستثنائية األولى

الشكل رقم )34(: ُيبين املهام املنجزة خالل العام الثالث



106

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

8.2 أيام العمل التشريعية 
وعلــى مســتوى الجلســات التشــريعية، فقــد عقــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــالل عامــه األول 43 يــوم عمــل تشــريعي، 

منهــا 33 يــوم عمــل تشــريعي ضمــن الــدورة العاديــة األولــى و10 أيــام عمــل تشــريعي ضمــن الــدورة االســتثنائية.

الشكل رقم )35(: ُيبين أيام العمل التشريعي خالل العام الثالث

8.3 املداخالت التشريعية

قــدم أعضــاء مجلــس النــواب خــالل العــام الثالــث 1712 مداخلــة تشــريعية، منهــا 1316 مداخلــة ضمــن الــدورة العاديــة 

الثالثة، 396 مداخلة ضمن الدورة االســتثنائية.

الشكل رقم )36(: ُيبين املداخالت التشريعية خالل العام الثالث 
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8.4 القوانين التي أقرها مجلس النواب خالل العام الثالث

8.4.1 القوانين التي أقرت خالل الدورة العادية الثالثة

مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018  •

مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير املشروع لسنة 2018  •

مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018  •

مشروع قانون معدل لقانون نقابة املحامين النظاميين لسنة 2018  •

القانون املؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون األحوال الشخصية.   •

قانون معدل لقانون أصول املحاكمات املدنية لسنة 2018.  •

قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2018  •

القانون املؤقت رقم )26( لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.   •

مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2019  •

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 2019.  •

مشروع قانون العفو العام لسنة 2018  •

مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015  •

مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018  •

مشروع قانون امللكية العقارية لسنة 2017  •

مشروع قانون معدل لقانون تشكيل املحاكم النظامية لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018  •

مشروع قانون تنظيم وتطوير املهارات املهنية والتقنية لسنة 2019 )رفض القانون(.  •

مشروع قانون الجرائم االلكترونية لسنة 2018 )رفض القانون(  •

مشروع قانون تنظيم العمل املنهي لسنة 2018  •
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8.4.2 القوانين التي أقرت خالل الدورة االستثنائية

مشروع قانون األمن السيبراني لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019  •

مشروع قانون إلغاء الحرف والصناعات لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019  •

مشروع قانون رقم لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان االجتماعي.   •

مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا املعلومات في املؤسسات الحكومية لسنة 2018  •

مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة املؤسسات والدوائر الحكومية 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون الجامعات األردنية لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات املدنية لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون استقالل القضاء لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون املواصفات واملقاييس لسنة 2019  •

أقرها مجلس النواب 8.5 القوانين املعادة من مجلس األعيان و

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2019 قانون معدل لقانون استقالل القضاء.  •

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان االجتماعي.  •

مشروع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات املدنية.   •

مشروع قانون العفو العام لسنة 2018.  •

القانون املؤقت رقم )36( لسنة 2010 قانون األحوال الشخصية.  •

مشروع قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية لسنة 2019.   •

قانون مؤقت رقم )26( لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.   •

8.6 القوانين التي أقرت في جلسة مشتركة 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان االجتماعي.  •

قانون مؤقت لقانون األحوال الشخصية   •
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8.7 القوانين التي وردت في اإلرادتين امللكيتين للدورة االستثنائية ولم يتم إقرارهما 

مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2019  •

مشروع قانون األسلحة والذخائر لسنة 2019  •

مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2019  •

مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2019  •

8.8 االقتراح بقانون

بقانــون،  اقتراحــات   8 األولــى  االســتثنائية  والــدورة  الثالثــة  العاديــة  الــدورة  فــي  الثامــن  النــواب  أعضــاء مجلــس  قــدم 

وشــملت مواضيــع االقتراحــات تعديــل نصــوص فــي قوانيــن الضمــان االجتماعــي وقانــون التنفيــذ و قانــون الحمايــة مــن 

العنف األســري و الجامعات األردنية و قانون العقوبات كما تقدموا باقتراح مشــروع قانون إلنشــاء نقابة تكنولوجيا 

املعلومــات واالتصــاالت األردنيــة و مشــروع قانــون نقابــة األســاتذة الجامعييــن األردنييــن.

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

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

حيلت إلى اللجان 
ُ
الجدول رقم )17(: ُيبين االقتراحات التي أ

اللجنة املحال اليهاموضوع االقتراحمقدم االقتراح

لجنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان تعديل الفقرة )ج(  من املادة 59 من قانون الضمان االجتماعي مجحم الصقور

رئيس اللجنة القانونية تعديل الفقرة )ج( من املادة 22 من قانون التنفيذ خليل عطية 

اللجنة القانونية مشروع قانون إلنشاء نقابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األردنية قيس زيادين 

رئيس اللجنة القانونية قانون التنفيذ حسين القي�سي 

خليل عطية ووفاء 
بني مصطفى 

اللجنة القانونية تعديل أحكام املادة )17( من قانون الحماية من العنف األسري 

اللجنة القانونية تعديل املادة )421( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960صالح العرموطي 

اللجنة القانونية اقتراح مشروع قانون نقابة األساتذة الجامعيين األردنيين منصور مراد 

لجنة التربية والتعليم والثقافة تعديل املادة )12( من قانون الجامعات األردنية سليمان الزبن 
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يــدرك فريــق البحــث فــي راصــد أهميــة عمــل الكتــل البرلمانيــة ودورهــا فــي تعزيــز العمــل 
البرلمانــي ودفــع عجلــة االصــاح السياســي والديمقراطــي، وبنــاًء علــى ذلــك أجــرى الفريــق 
ــام  ــال الع ــا خ ــا وانجازته ــة وأدائه ــل البرلماني ــة الكت ــول تركي ــة ح ــة ونوعي ــة كمّي دراس

الثالــث مــن أعــوام المجلــس الثامــن عشــر.

ويهــدف هــذا البــاب إلــى اعطــاء القــارىء والباحث واإلعــام والجمهــور مؤشــرات انطباعية 
ــل  ــي العم ــواء ف ــان س ــة البرلم ــت قب ــا تح ــة وأداء أفراده ــل البرلماني ــك الكت ــول تماس ح
الرقابــي أو التشــريعي، واســتخلص هــذا البــاب أهــم المعلومــات الكمّيــة المرتبطــة بعمــل 
الكتــل البرلمانيــة المتعلقــة بتركيبــة المكتــب الدائــم، أو بعملهــا الرقابــي مــن خــال 
األســئلة النيابيــة والمذكــرات واالســتجوابات، والتــزام أعضائهــا بحضــور جلســات مجلــس 

النــواب، ودورهــا فــي تشــريع القوانيــن.

النــواب خصــص الفصــل الخامــس للحديــث عــن الكتــل  النظــام الداخلــي لمجلــس 
واإلئتافــات البرلمانيــة، إذ نــص فــي مادتــه )25 - أ( علــى »أنــه يحــق لــكل مجموعــة مــن 
النــواب ال يقــل عددهــا عــن )%10( مــن أعضــاء المجلــس تشــكيل كتلــة نيابيــة، وفــي المــادة 
ــه  ــم عمل ــه لتنظي ــً ب ــً خاص ــي نظام ــاف نياب ــة أو ائت ــع كل كتل ــه »تض ــى أن )25 -  ب( عل

ــة ..«. ــة العام ــدى االمان ــودع ل وي
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9.1 توطئة

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

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

تشــكيل إئتــالف نيابــي.

الجدول رقم )18(: ُيبين أعضاء الكتل وعددهم ونسبتهم من املجلس 

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

مو�سى علي محمد هنطشمصطفى عبدالرحمن العسافديمه محمد طارق طهبوبابراهيم محمد ابوالسيد

نبيل كامل احمد الشيشانيمنصور سيف الدين سجاجةسعود سالم علي ابو محفوظاحمد سليمان عوض الرقب

هدى حسين محمد عتوممو�سى علي محمد الوحشصالح عبدالكريم العرموطيتامر شاهر سيد محمد بينو

عبدهللا علي عودة العكايلةحياه حسين علي مسيمي

 اسم الكتلة: الحداثة والتنمية  
ً
نسبة الكتلة من املجلس %10.0عدد األعضاء: 13 عضوا

محمود خلف حمد النعيماتمحاسن منيزل عطيه الشرعةعليا عوده نصار ابو هليلخميس حسين خليل عطية

منتهى عبد الجواد البعولمحمد علي حسن الرياطيفواز محمود مفلح الزعبيصوان طلب مريبيع الشرفات

وصفي هالل عبد هللا حدادمحمود جميل خلف الفراهيدمازن تركي سعود القا�سيعبد علي محمد املحسيري

عبدهللا غانم سليمان زريقات

 اسم الكتلة: الشعب   
ً
نسبة الكتلة من املجلس %10.0عدد األعضاء: 13 عضوا

مرزوق حمد عواد الهبارنةفضيل منور العباديزينب حمود سالم الزبيداحمد سالمة فالح اللوزي

مصلح احمد الطراونةكمال احمد محمد الزغولصالح ابو تايهحابس ركاد خليف الشبيب

مفلح محمد مفلح الخزاعلةمحمد ناصر سليم الزعبيعبالرحمن حسين العوايشةحسني محمد فندي الشياب

خليل حسين خليل عطية

 اسم الكتلة: العدالة 
ً
نسبة الكتلة من املجلس %13.0عدد األعضاء: 16 عضوا

محمد عبدالفتاح هديبعدنان سعيد الركيباتراشد محمد الشوحةاندريه مراد محمود حواري

محمود عطا هللا الطيطيق�سي احمد الدمي�سيريم عقله نواش ابو دلبوححابس سامي مثقال الفايز

نواف مقبل سليمان الزيودمجحم حمد حسين الصقورصداح احمد الحباشنةحازم صالح صالح املجالي

يحيى محمد محمود السعودمحمد جميل محمد الظهراويعبد املنعم صالح العوداتخالد زاهر العبد الفناطسة
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 اسم الكتلة: املستقبل 
ً
نسبة الكتلة من املجلس %10.0عدد األعضاء: 13 عضوا

عواد محمد سلمان الزوايدةعبد هللا قاسم محمد عبيداترسميه علي عوض الكعابنةاحمد ابراهيم الهميسات

عي�سى علي عي�سى خشاشنهعلي خلف رضوان حجاحجةشعيب خلف الشديفاتاحمد محمد علي الصفدي

هيثم جريس عوده الزيادينعلي فاضل سالم الخاليلةصفاء عبد هللا محمد املومنيحمود ابراهيم احمد الزواهرة

رائد عقله مفلح الخزاعلة
عبدهللا بديع عبدالدايم 

 اسم الكتلة: النهضة    
ً
نسبة الكتلة من املجلس %10.0عدد األعضاء: 13 عضوا

هيا حسين علي مفلحماجد محمود حسن قويسمعبد القادر سلمان الفشيكاتانصاف احمد الخوالدة

وائل مو�سى يوسف رزوقمحمد راشد عودة البرايسةفضيه عبد هللا فالح ابو قدورةرنده عباطه عبد هللا الشعار

يوسف محمد يوسف الجراحمحمد سعد سالمه العتايقةقيس خليل يعقوب زيادينسليمان حويله عيد الزبن

طارق سامي حنا خوري

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

مصطفى فؤاد الخصاونةفوزي شاكر الطعيمه داودجودت ابراهيم الدرابسةابراهيم حسين بني هاني

نضال محمود احمد الطعانيفيصل نايف جاد االعورحسين عطيه القي�سياحمد حسن الفريحات

وفاء سعيد بني مصطفىمصطفى رمضان ياغيرياض محمد عرسان العزامانتصار بادي حجازي

عقله غمار مفلح الزبونجمال عي�سى جريس قموه

 املستقلون 
ً
نسبة الكتلة من املجلس %15.0عدد األعضاء: 19 عضوا

مرام مسلم علي الحيصهشاهه سالم ابو شوشةخالد رمضان محمد عوادابراهيم عبدالرزاق ابو العز

معتز محمد مو�سى ابو رمانعبدالكريم فيصل الدغميخالد عبدالرزاق الحياريابراهيم مشرف القرعان

مو�سى بركات سعود الزواهرةغازي محمد سالم الهواملةخالد محمود محمد البكاربركات كامل املهيرات

نبيل ميخائيل عوده الغيشانمحمد نوح علي القضاةخالد مو�سى عي�سى العبد هللاحسن عصري السعود

محمود احمد العدوانخير عبدهللا ابو صعيليكحسن مفلح العجارمة

 اسم الكتلة: وطن 
ً
نسبة الكتلة من املجلس %10.0عدد األعضاء: 13 عضوا

محمد ضيف هللا الفالحاتعزيز محمد علي العبيديزيد محمد فالح الشوابكةابتسام يوسف النوافلة

منال علي عبدالرحمن الضمورعمر صبحي شحادة قراقيشصباح سهو فريج الشعارابراهيم محفوظ البدور

نواف حسين فرحان النعيماتمحمد حسين محمد ابو ستةعبدهللا بديع عبد الدايمرجا جزاع علي الصرايرة

رمضان محمد فالح الحنيطي
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وفــي العــام الثالــث ملجلــس النــواب الثامــن عشــر، نجــح املســتقلون وكتلــة العدالــة بالحصــول علــى أكبــر عــدد مــن النواب 

 علــى التوالــي أي بنســبة %14.6 و %12.0 بالتوالــي لــكل منهمــا مــن مجمــوع أعضــاء 
ً
األعضــاء والــذي بلــغ 19 و16 عضــوا

املجلــس، وُيبيــن الشــكل التالــي توزيــع الكتــل النيابيــة خــالل العــام الثالــث.

الشكل رقم )37(: ُيبين الكتل النيابية وعدد أعضائها ونسبتهم من املجلس
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وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة، حصلــت كتلــة العدالــة علــى أكبــر عــدد مــن مناصــب 

رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع 6 رؤســاء تلتهــا كتلــة املســتقبل ب 5 رؤســاء، بينمــا لــم تحصــل كتــل اإلصــالح  والنهضــة 

والشــعب علــى رئاســة أي لجنــة دائمــة، وُيبيــن الجــدول التالــي املناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل البرملانيــة فــي اللجــان 

الدائمــة. 

الجدول رقم )19(: ُيبين املناصب التي حصلت عليها الكتل البرملانية في اللجان الدائمة

الكتلة

عدد 

أعضاء 

الكتلة

عدد 

اإلناث 

عدد األعضاء 

في لجنة واحد

عدد 

األعضاء في 

لجنتين

عدد األعضاء 

في منصب 

رئيس لجنة

عدد األعضاء 

في منصب 

نائب رئيس 

اللجنة

عدد 

األعضاء 

في منصب 

مقرر لجنة

14329034االصالح

132010152الحداثة والتنمية 

13137030الشعب 

161313622العدالة 

13348500املستقبل 

144210034النهضة 

142012212مبادرة 

192510413مستقل 

142111223وطن 
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البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

9.2 الغياب حسب الكتل البرملانية

احتــوى املجلــس النيابــي الثامــن عشــر خــالل عامــه الثالــث علــى 8 كتــل نيابيــة شــكلوا مــا نســبته %85 مــن مجمــوع 

 دون االنضمــام ألي كتلــة نيابيــة، وبحســب تحليــل الغيــاب علــى الكتــل 
ً
أعضــاء مجلــس النــواب، فيمــا بقــي 19 نائبــا

 عــن جلســات عمــل مجلــس النــواب، هــم املســتقلون والذيــن وصلــت نســبة 
ً
البرملانيــة، فيتبيــن أن أكثــر الكتــل تغيبــا

غيــاب أعضائهــا إلــى %15 مــن مجمــوع غيــاب أعضــاء املجلــس، تلتهــم كتلــة العدالــة  والتــي وصلــت نســبة غيــاب أعضائهــا 

إلــى 14 % مــن مجمــوع غيــاب البرملانييــن والبرملانيــات فــي املجلــس، وُيبيــن الشــكل التالــي مجمــوع غيــاب أعضــاء الكتــل 

ونســبة غيــاب كل كتلــة مــن مجمــوع الغيــاب فــي العــام الثالــث ومعــدل الغيابــات نســبة لعــدد أعضــاء كل كتلــة.

الشكل رقم )38(: ُيبين ممجموع غياب الكتل البرملانية ونسبتهم من مجموع الغياب
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9.3 املداخالت حسب الكتل البرملانية

الشكل رقم )39(: ُيبين توزيع املداخالت التشريعية والتنظيمية والرقابية على الكتل البرملانية
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الشكل رقم )40(: ُيبين توزيع املداخالت الكمية واملفصلية والنوعية على الكتل البرملانية
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9.4 نقاط النظام حسب الكتل البرملانية

131 نقطــة نظــام  فــي العــام الثالــث  وفيمــا يتعلــق بتوزيــع نقــاط النظــام حســب الكتلــة النيابيــة التــي بلــغ مجموعهــا 

 لنقــاط النظــام الصحيحــة، بعــدد بلغــت 40 نقطــة 
ً
صحيحــة، فيظهــر أن النــواب كتلــة الشــعب هــم األكثــر تقديمــا

نظــام، ثــم املســتقلون بعــدد نقــاط نظــام بلــغ 33 نقطــة نظــام صحيحــة ،وُيبيــن الشــكل التالــي توزيــع نقــاط النظــام 

البرملانيــة.  الكتــل  الصحيحــة موزعــة علــى 

الشكل رقم )41(: ُيبين توزيع نقاط النظام الصحيحة حسب الكتل البرملانية 
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9.5 مداخالت خارج جدول األعمال حسب الكتل البرملانية

الشكل رقم )42(: ُيبين مداخالت الكتل خارج جدول األعمال
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9.6 األسئلة النيابية حسب الكتل البرملانية

عمــل فريــق راصــد علــى تتبــع أداء الكتــل البرملانيــة التــي قدمــت أســئلة نيابيــة خــالل العــام الثالــث حيــث وجــد أن كتلــة 

  وبنســبة 
ً
اإلصــالح هــي األكثــر فــي تقديــم األســئلة بعــد أن بلــغ عــدد األســئلة التــي تقــدم بهــا أعضــاء الكتلــة 165 ســؤاال

32.% خالل الفترة املمتدة منذ عقد الدورة العادية الثالثة إلى ما قبل بدء الدورة العادية الرابعة، تالهم املستقلون 

 نيابيــا وبنســبة %12 مــن مجمــوع األســئلة، تلتهــم كتلــة العدالــة والتــي تقــدم نوابهــا ب55 
ً
والذيــن تقدمــوا ب63 ســؤاال

 وبنســبة %11 مــن مجمــوع األســئلة وُيبيــن الشــكل التالــي توزيــع األســئلة النيابيــة علــى الكتــل البرملانيــة.
ً
 نيابيــا

ً
ســؤاال

الشكل رقم )43(: ُيبين توزيع أعداد األسئلة ونسبتها حسب الكتل البرملانية
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9.6.1 محاور األسئلة النيابية حسب الكتل البرملانية

عمــل فريــق راصــد علــى توزيــع األســئلة الخاصــة بــكل كتلــة برملانيــة علــى مجموعــة مــن املحــاور التــي تطــرق لهــا أعضــاء 

الكتــل البرملانيــة.

الجدول رقم )20(: ُيبين توزيع األسئلة الخاصة بالكتل البرملانية على املحاور

كتلة اإلصالح

%32نسبة أسئلة الكتل من املجموع165عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%12073اإلداري

%11العمالة الوافدة

%22تعزيز مكافحة الفساد

%22عطاءات

%10991متابعة وتقييم

%11هيكلية الوظائف

%54التعيينات

%32اإلقتصادي

%133رفع الدعم عن السلع 

%133االيرادات املالية 

%133دعم املحروقات

األوقاف والشؤون 
واملقدسات االسالمية

64%

%117االئمة وصندوق الدعاة

%467الجمعيات واملراكز الخيرية 

%117صندوق الدعوه

%106التعليم

%220الهيئات التدريسية

%110جامعات وكليات مجتمع

%770مدارس

%1100البنية التحتية%11التنمية املحلية

%1100الصخر الزيتي%11الطاقة

%32املنظومة االمنية 

%133االمن العام

%133الدفاع املدني

%133القوات املسلحة 

%1100أداء وزارة السياحة %11املنظومة السياحية 

%32املنظومة الصحية
%133مراكز طبية 

%267مستشفيات



124

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث

كتلة اإلصالح

%127سياسات خارجية 

%433االتفاقيات واملعاهدات الدولية

%18العالقات والزيارت الدولية املتبادلة

%217املنح والقروض الخارجية 

%18دعم القضية الفلسطينية 

%325شؤون املغتربين

%18صفقة القرن 

%1100الغارمات %11قضايا مجتمعية

%42مالية

%125املوازنة العامة

%250ايرادات مالية

%125تهرب ضريبي

كتلة الحداثة والتنمية 

%10نسبة أسئلة الكتل من املجموع51عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%4482اإلداري

%12الغاء الهيئات املستقلة ودمج الهيئات املستقله

%25تعزيز مكافحة الفساد

%12عطاءات

%3788متابعة وتقييم

%12هيكلية الوظائف

%24اإلدارة املحلية
%150بلديات 

%150مجالس محافظات

%24التنمية املحلية
%150الحداثة والتنمية 

%150البنية التحتية

%1100مصادر الطاقة البديلة%12الطاقة

%24سياسات خارجية 
%150املنح والقروض الخارجية 

%150صندوق النقد الدولي

%24مالية
%150ايرادات مالية 

%150تخفيض النفقات
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كتلة العدالة 

%10نسبة أسئلة الكتل من املجموع55عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%3665اإلداري

%13العمالة الوافدة

%26عطاءات

%13التعيينات

%3289متابعة وتقييم

%1100بلديات %12اإلدارة املحلية

%29التعليم
%2100جامعات وكليات مجتمع

%3100مدارس

%1100دعم الشباب%12الشباب

%1100الغاز%12الطاقة

%24املنظومة األمنية
%150االمن العام

%150الدفاع املدني

%2100مستشفيات%24املنظومة الصحية

%24سياسات خارجية
%150الالجئين

%150االزمة السورية

%1100ذوي االحتياجات الخاصة%12قضايا مجتمعية

%47مالية

%125التهرب الضريبي

%125موازنة عامة

%125ايرادات مالية

%125رفع الضرائب 

كتلة املستقبل 

%8نسبة أسئلة الكتل من املجموع43عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%3684اإلداري

%25.5عطاءات

%3289متابعة وتقييم

%25.5التعيينات

%1100دعم املشاريع الرأسمالية%12االقتصادي

%1100مناهج  %12التعليم

%2100مستشفيات%25املنظومة الصحية

%1100فقر%12قضايا مجتمعية

%1100تخفيض الضرائب%12مالية

%1100االتفاقيات واملعاهدات الدولية%12سياسات خارجية 
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كتلة النهضة 

%9نسبة أسئلة الكتل من املجموع44عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%3068اإلداري

%27العمالة الوافدة

%620عطاءات

%1860متابعة وتقييم

%413التعيينات

%25التعليم
%150معلمين

%150مدارس

%25التنمية املحلية
%150النقل

%150البسطات العشوائية

%37الطاقة

%133الطاقة البديلة

%133النفط

%133طاقة بديلة 

%3100مستشفيات%37املنظومة الصحية

%37سياسات خارجية 

%133االتفاقيات واملعاهدات الدولية

%133االزمة السورية

%133الالجئين السوريين

%1100ايرادات مالية %12مالية

كتلة مبادرة 

%7نسبة أسئلة الكتل من املجموع38عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%2874اإلداري

%14عطاءات

%2486متابعة وتقييم

%311التعيينات

%1100دعم االستثمار%13اإلقتصادي

االوقاف والشؤون 
واملقدسات االسالمية 

%1100صندوق الحج13%

%1100جامعات وكليات مجتمع%13التعليم

%1100النفط%13الطاقة

%38املنظومة الصحية
%267مستشفيات

%133اعفاءات طبية 

%3100ايرادات مالية %38مالية
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كتلة وطن 

%4نسبة أسئلة الكتل من املجموع19عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%1368اإلداري

%18عطاءات

%1185متابعة وتقييم

%18التعيينات

االوقاف والشؤون 
واملقدسات االسالمية 

%1100املساجد15%

%2100جامعات وكليات مجتمع%211التعليم

%211التنمية املحلية
%150البنية التحتية 

%150النقل

%1100ايرادات مالية%15مالية

املستقلون

%12نسبة أسئلة الكتل من املجموع63عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%4165اإلداري

%512عطاءات

%3483متابعة وتقييم

%25التعيينات

%1100دعم املحروقات%12االقتصادي 

%1100مدارس%12التعليم

%46التنمية املحلية
%375البنية التحتية

%125النقل

%1100الطاقة البديلة%12الطاقة

%2100االمن العام%23املنظومة االمنية 

%35املنظومة السياحية
%267اعداد السياح 

%133تشجيع السياحة 

%46املنظومة الصحية
%125مراكز صحية

%375مستشفيات

%23سياسات خارجية 
%150االتفاقيات واملعاهدات الدولية

%150الالجئين السوريين

%1100الغارمات%12قضايا مجتمعية 

%3100ايرادات مالية%35مالية
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كتلة الشعب

%7نسبة أسئلة الكتل من املجموع38عدد االسئلة 

املحور الرئي�سي
عدد 

األسئلة
نسبة 

األسئلة
املحور الفرعي

عدد 
األسئلة

نسبة 
األسئلة

%2566اإلداري

%14العمالة الوافدة

%14عطاءات

%2392متابعة وتقييم

%1100بلديات %13اإلدارة املحلية

%2100التلفزيون االردني%25االعالم

%1100دعم االستثمار%13االقتصادي

االوقاف والشؤون 
واملقدسات االسالمية

%1100املساجد13%

%38التعليم
%2100جامعات وكليات مجتمع

%1100مدارس

%1100االستيراد والتصدير%13الزراعه واملياة

%1100الغاز%13الطاقة

%1100التلوث البيئي %13املنظومة البيئية 

%1100مستشفيات%13املنظومة الصحية

%1100االتفاقيات واملعاهدات الدولية%13سياسات خارجية 
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9.7 بطاقات أعمال الكتل البرملانية



130

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث



131

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث



132

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث



133

الملخص التنفيـذي لتقــرير مراقبــة أداء 

البرلمان الثامن عشر خالل العام الثـالث





135

الباب العاشر

بطاقات أعمال اللجان الدائمة

يهــدف هــذا البــاب إلــى مراجعــة عمــل اللجــان النيابيــة خــال العــام الثالــث، اســتنادًا إلــى 

النظــام الداخلــي الــذي نــص فــي مادتــه )38( علــى انتخــاب المجلــس فــي بــدء كل دورة 

عاديــة أعضــاء اللجــان الدائمــة.، والتــي نــاط فــي كل منهــا مســؤوليات محــددة وضّحهــا 

النظــام الداخلــي .

ــن  ــا الذي ــا وأفراده ــا وأدوراه ــة وعمله ــان النيبابي ــه اللج ــا أنجزت ــرز م ــاب أب ــذا الب ــن ه وُيبي

أنضمــوا لهــا، وأبــرز المواضيــع المحالــة إليهــا وفــق اقدميــة احالتهــا.، مــا يعطــي انطبــاع 

ــة  ــان النيابي ــول أداء اللج ــور ح ــع تص ــن لوض ــن والمحللي ــام المراقبي ــاب أم ــح الب ــام ويفت ع

ومــدى إنجازهــا وفاعليتهــا، وينــدرج تحــت عنــوان اللجــان النيابيــة عــدة أنــوع مــن اللجــان 

العاملــة، فهنالــك اللجــان النبايبيــة، الدائمــة والمؤقتــة، واللجــان المشــتركة واللجــان 

المشــتركة وهنالــك لجــان  اللجــان  أو  الدائمــة  اللجــان  المنبثقــة ســواء عــن  الفرعيــة 

التحقيــق البرلمانيــة.

ــص  ــي تخ ــام الداخل ــى النظ ــت عل ــات أجري ــاب أن تعدي ــذا الب ــي ه ــره ف ــر ذك ــن الجدي م

ــة  ــدورة العادي ــن ال ــدًءا م ــك ب ــرى، وذل ــت أخ ــا وإلغي ــج بعضه ــث ُدم ــة، حي ــان النيابي اللج

ــة .  ــى  15 لجن ــة إل ــن 20 لجن ــة م ــان النيابي ــدد اللج ــا ع ــص فيه ــث  تقّل ــة حي الرابع
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التقر�ر  هذا  يأ�ي 

الرامية  راصد  فر�ق  جهود  ضمن 

و�دماج  الديمقراطي  التطور  �عز�ز  إ�� 

املواطن�ن �� صنع السياسات الوطنية من خالل تكر�س 

األداء  معلومات  و�تاحة  ال�شاركية  الديمقراطية  ممارسات 

كفاءة  حول  موضوعية  انطباعات  بناء  من  لتمكي��م  للناخب�ن  النيا�ي 

االحتياجات  مع  النواب  منجزات  ا���ام  ومدى  النواب  مجلس   �� ممثل��م 

التنمو�ة والتطلعات ا��اصة بمجتمعا��م ا��لية.

و��دف هذا التقر�ر إ�� املساهمة �� رفع كفاءة األداء النيا�ي من خالل تزو�د املواطن�ن بتحليل 

ال��ملاني�ن  أداء  ع��  الضوء  و�سليط  الثالث،  العام  خالل  النواب  ألداء  م�سط 

 إ�� درجة أع�� 
ً
وال��ملانيات، و�التا�� �عز�ز قيم املساءلة اإلجتماعية وصوال

القواعد  ومواقف  النيا�ي  العمل  ب�ن  ما  التناغم  من 

اإلنتخابية.

مركز الحياة & راصد

Al-Hayat Center & RASED

Tel: +962 6 5377 330                                    Fax: +962 6 5377 230
Website: www.hayatcenter.org               Website: www.rasedjo.org
www.facebook.com/HAYATCENTERJO           www.facebook.com/rased.jordan
E-mail: info@hayatcenter.org                   www.twitter.com/alhayatcenter
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