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»راصد« يصدر بطاقات أداء النواب للبرملان الثامن عشر

»راصد« يصدر بطاقات أداء النواب للبرملان الثامن عشر.    •

75 برملاني وبرملانية قدموا أقل من 10 أسئلة خالل أربعة سنوات لكل منهم.   •

%70 من األسئلة النيابية قدمها 25 برملاني وبرملانية.    •

25 برملاني وبرملانية قدموا %60 من مجموع مداخالت املجلس الثامن عشر.    •

%51 من املداخالت »املفصلية« قدمها 14 برملاني وبرملانية.    •

%75 من املداخالت »النوعية« قدمها 22 برملاني وبرملانية.   •

%75 من نقاط النظام الصحيحة قدمها 16برملاني وبرملانية.    •

ثلث غيابات البرملانيين والبرملانيات كانت بدون عذر.    •

38 برملاني وبرملانية قدموا أقل من 20 مداخلة لكل منهم طيلة أربع سنوات.    •

  .
ً
 ونشاطا

ً
لجان فلسطين والقانونية واملالية واالقتصاد واالستثمار واإلدارية األكثر اجتماعا  •

41 برملاني وبرملانية غابوا 51 % من مجموع الغيابات.    •

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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األربعاء 2020/8/19

عمان - األردن

مركــز الحيــاة – راصــد، أصــدر املركــز الجــزء الثانــي مــن تقريــره الخــاص بمراقبــة أداء البرملــان الثامــن عشــر خــال 

األربعــة ســنوات، وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر، مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد، أن هــذا القســم مــن التقريــر 

والتشــريعي  الرقابــي  بشــقيه  أربــع ســنوات،  والبرملانيــات طيلــة  البرملانيــون  بــه  قــام  الــذي  االداء  علــى  الضــوء  يســلط 

البرملانــي.  بالشــأن  أنفســهم واملهتميــن  والنــواب  االعــام  للجمهــور ووســائل  تقديــم صــورة واضحــة  لضمــان 

 ويشــكل دراســة متكاملــة لفعاليــة أداء النــواب ســواء علــى الجانــب 
ً
 نوعيــا

ً
وأكــد بنــي عامــر، ان التقريــر يعــد تحليــا

الرقابــي أو التشــريعي داخــل املجلــس، كمــا يقــدم تحليــل مقــارن بيــن األداء الفــردي واألداء الكلــي للبرملانييــن والبرملانيــات 

فــي محــوري التشــريع والرقابــة ومــدى االلتــزام بحضــور الجلســات البرملانيــة، وأداء اللجــان النيابيــة وتعــداد األنشــطة 

التــي تــم عقدهــا خــال األربــع ســنوات. 

إلــى  عددهــا  وصــل  فقــد  النيابيــة  الجلســات  خــال  والبرملانيــات  البرملانييــن  قدمهــا  التــي  املداخــات  صعيــد  علــى  أمــا 

الرقابيــة و1444  اثنــاء الجلســات  النــواب  التــي قدمهــا  1706 مداخلــة رقابيــة وهــي املداخــات  8080مداخلــة، منهــا 

مداخلــة نوعيــة وهــي املداخــات التــي قدمهــا النــواب وتــم الثنــاء عليهــا مــن قبــل نائبيــن أو أكثــر أو احتــوت علــى مقتــرح 

ولــم ينجــح بالتصويــت، و517 مداخلــة مفصليــة وهــي املداخــات التــي قدمهــا النــواب والتــي تضمنــت مقتــرح وتوصيــة 

وتــم التصويــت عليهــا ونجحــت.  

مــن  و51%  ســنوات،  األربــع  طيلــة  وبرملانيــة  برملانــي   25 قدمهــا  املجلــس  مداخــات  مــن   60% أن  النتائــج  وأظهــرت 

املداخــات »املفصليــة« قدمهــا 14 برملانــي وبرملانيــة، و%75مــن املداخــات النوعيــة قدمهــا 22 برملانــي وبرملانيــة، ويذكــر 

أن الجلســات البرملانيــة توقفتبتاريــخ 2020/3/15بســبب جائحــة كورونــا حتــى نهايــة الــدورة العاديــة الرابعــة. 

وكان النــواب األكثــر تقديمــا للمداخــات املفصليــة: عبــد الكريــم الدغمــي ووفــاء بنــي مصطفــى وعبــد املنعــم العــودات 

وخليــل عطيــة وصالــح العرموطــي وســليمان الزبــن وخيــر أبــو صعيليــك وريــم أبــو دلبــوح وعقلــة غمــار الزبــون وديمــة 

طهبــوب.  
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والنــواب األكثــر تقديمــا للمداخــات النوعيــة: صالــح العرموطــي وعبــد هللا العكايلــة واحمــد الرقــب وفــاء بنــي مصطفــى 

ونبيــل الشيشــاني وديمــة طهبــوب وهــدى العتــوم ونبيــل غيشــان وبــركات النمــر العبــادي وخليــل عطيــة.  

أمــا النــواب األكثــر تقديمــا للمداخــات الرقابيــة: صالــح العرموطــي وفــاء بنــي مصطفــى وعبــد الكريــم الدغمــي ومصطفى 

ياغــي ومصلــح الطراونــة ويحيــى الســعود وخليــل عطيــة وخالــد رمضــان ومعتــز أبــو رمــان وفــواز الزعبــي. 

 تقــدم بهــا 
ً
 نيابيــا

ً
أمــا فيمــا يتعلــق باألســئلة النيابيــة التــي قدمهــا املجلــس الثامــن عشــر فقــد بلــغ عددهــا 2493ســؤاال

 أقــل مــن 10 أســئلة خــال أربعــة ســنوات لــكل منهــم، كمــا قــدم 25 برملانــي 
ً
108برملانــي وبرملانيــة، حيــث قــدم 75 نائبــا

برملانــي   16 قــدم  فقــد  الصحيحــة،  النظــام  بنقــاط  يتعلــق  النيابيــة، وفيمــا  األســئلة  مــن   % 70 نســبته  مــا  وبرملانيــة 

وبرملانيــة مــا نســبته 75 %مــن مجمــوع نقــاط النظــام الصحيحــة.  

وصــداح  العرموطــي  وصالــح  عطيــة  وخليــل  الرقــب  واحمــد  الرياطــي  محمــد  لألســئلة:  تقديمــا  األكثــر  النــواب  وكان 

الحباشــنة وديمــة طهبــوب وأحمــد الهميســات وهــدى العتــوم وفيصــل األعــور ونبيــل غيشــان وفــواز الزعبــي ووفــاء بنــي 

مصطفــى وخالــد أبــو حســان. 

 خــال األربــع ســنوات كانــت: فلســطين والقانونيــة 
ً
 واجتماعــا

ً
كمــا أظهــر التقريــر، أن اللجــان النيابــة األكثــر نشــاطا

اللجنــة اإلداريــة.   إلــى  واملاليــة واالقتصــاد واالســتثمار، إضافــة 

وفيمــا يخــص التــزام النــواب بحضــور الجلســات، أظهــرت النتائــج ان 41 نائبــا غابــوا 51 % مــن مجمــوع غيابــات املجلــس 

 للجلسات: إبراهيم البدور ومحمد الفاحات وصالح العرموطي 
ً
خال األربع سنوات فيما كان النواب األكثر حضورا

ومو�ســى هنطــش وإبراهيــم أبــو الســيد ومحمــود النعيمــات ومنتهــى البعــول وخالــد رمضــان ورمضــان الحنيطــي وصــداح 

الحباشــنة وأحمد الهميســات وفضيل النهار العبادي.


