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مركز الحياة - راصد

راصد: %50 من النواب الشباب حجبوا الثقة عن الحكومة

%50 من النواب الشباب حجبوا الثقة عن الحكومة.   •

حكومة الخصاونة األعلى بنسبة الثقة مقارنة بآخر 3 حكومات.    •

 في خطابات النواب.  
ً
قطاعات األداء الحكومي العام والصحي والتعليمي األكثر تكرارا  •

%58 من النواب طالبوا بترسيخ سيادة القانون، و%14 طالبوا بتعزيز استقاللية القضاء.    •

1624 توصية قدمها 117 برملاني وبرملانية، منهم 1259 توصية وطنية.    •

ارتفاع نسبة التوصيات الوطنية إلى %80 مقارنة بـ %54 إبان مناقشات الثقة بحكومة امللقي.    •

 للحكومة في خطاباتهم.  
ً
 وبرملانية قدموا 282 سؤاال

ً
74 برملانيا  •

غياب االنسجام التصويتي بين أعضاء جميع الكتل البرملانية.    •

 للثقة بـ %50 من عدد أعضائها.  
ً
كتلة الشعب األعلى حجبا  •

 للثقة بـ %86 من عدد أعضائها.  
ً
كتلة القرار األعلى منحا  •

 منحوا الثقة للحكومة.  
ً
%77 من النواب ضمن الفئة العمرية أعلى من 60 عاما  •

%29 ممن كانوا في خطاباتهم ضد البيان الوزاري منحوا الثقة للحكومة.    •

 ملنح الثقة.  
ً
 شروطا

ً
%16 من املتحدثين وضعوا  •

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/AlHayatCenterRased
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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الخميس 2021/01/14

عمان - األردن

مركــز الحيــاة - راصــد، ضمــن إطــار مراقبــة مناقشــات مجلــس النــواب للــرد علــى البيــان الــوزاري عمــل فريــق راصــد 

ملراقبــة البرملــان علــى تحليــل خطابــات البرملانييــن والبرملانيــات وتحليــل الســلوك التصويتــي، حيــث منــح مجلــس النــواب 

الثقــة لحكومــة الدكتــور بشــر الخصاونــة بنســبة %68 مــن مجمــوع النــواب، فيمــا حجــب مــا نســبته %29 مــن مجمــوع 

النــواب، وامتنــع نائــب واحــد بينمــا تغيــب عــن الجلســة نائبــان اثنــان، فيمــا لــم يصــوت رئيــس املجلــس.  

وذكــر الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد أن أعضــاء الكتــل النيابيــة لــم ينســجموا فــي ســلوكهم 

التصويتــي وهــذا يؤشــر إلــى عــدم تماســك الكتــل النيابيــة، ويؤكــد ضــرورة العمــل علــى تطويــر العمــل الكتلــوي فــي مجلــس 

 بســلوكها التصويتــي هــي كتلــة القــرار حيــث منــح الثقــة مــا نســبته 
ً
النــواب، فيمــا بيــن بنــي عامــر أن أعلــى الكتــل انســجاما

%86 مــن مجمــوع أعضاءهــا، تلتهــا كتلــة العدالــة حيــث منــح الثقــة مــا نســبته %85 مــن أعضائهــا، وكانــت أعلــى الكتــل 

 للثقــة هــي كتلــة الشــعب حيــث حجــب مــا نســبته %50 مــن مجمــوع أعضائهــا الثقــة عــن الحكومــة.  
ً
النيابيــة حجبــا

وعلــى صعيــد الدوائــر االنتخابيــة فقــد تبيــن أن أربــع دوائــر انتخابيــة منــح كافــة أعضائهــا الثقــة للحكومــة وهــي دائــرة اربــد 

 للثقــة حيــث حجــب مــا 
ً
األولــى، واربــد الثالثــة ومادبــا ودائــرة معــان، بينمــا كانــت دائــرة عجلــون االنتخابيــة األعلــى حجبــا

نســبته %60 مــن مجمــوع نوابهــا.  

وفيمــا يتعلــق بتحليــل الســلوك التصويتــي علــى مســتوى الجنــس يتبيــن أن 77 مــن البرملانييــن الرجــال منحــوا الثقــة 

للحكومــة بينمــا حجبهــا 34 فيمــا امتنــع نائــب رجــل واحــد وتغيــب نائبــان اثنــان، وعلــى مســتوى البرملانيــات اإلنــاث لــم 

تغــب أي برملانيــة عــن جلســة التصويــت علــى الثقــة، حيــث منحــت 11 برملانيــة مــن مجمــوع البرملانيــات الثقــة للحكومــة، 

وحجبتهــا 4 برملانيــات.  

 كانــوا األعلــى بمنــح الثقــة بنســبة بلغــت 
ً
أمــا علــى صعيــد الفئــات العمريــة تبيــن أن الفئــة العمريــة أعلــى مــن 60 عامــا

 وبرملانيــة، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن -40 49 
ً
%77 حيــث كان عــدد البرملانييــن والبرملانيــات ضمــن هــذه الفئــة 26 برملانيــا

 وبنســبة %69 مــن مجمــوع البرملانييــن فــي تلــك الفئــة الذيــن بلــغ عددهــم 39 برملانــي وبرملانيــة، تلتهــا فئــة 59-50 
ً
عامــا

 للثقــة فقــد كانــت الفئــة 
ً
بنســبة %68 مــن مجمــوع أعضائهــا منحــت الثقــة للحكومــة، أمــا أكثــر الفئــات العمريــة حجبــا

 وبرملانيــة.  
ً
العمريــة مــا بيــن 30 -  40 حيــث حجبــت الثقــة بنســبة %50 مــن مجمــوع أعضائهــا والبالــغ عددهــم 14 برملانيــا
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وبخصــوص القطاعــات التــي تضمنتهــا خطابــات البرملانييــن والبرملانيــات عنــد ردهــم علــى البيــان الــوزاري تصــدر قطــاع 

األداء الحكومــي العــام حديــث النــواب حيــث تحــدث %88 مــن مجمــوع املتحدثيــن، تــاه القطــاع الصحــي بـــ %87 مــن 

مجمــوع املتحدثيــن، ثــم القطــاع التعليمــي بـــ %84 مــن مجمــوع املتحدثيــن، ثــم قطــاع العمــل والتشــغيل بـــ %83 مــن 

مــن   45% الفســاد، وتحــدث  آليــات مكافحــة  تعزيــز  املتحدثيــن ضــرورة  مــن   74% املتحدثيــن، فيمــا طالــب  مجمــوع 

النــواب حــول قضايــا الحريــات العامــة، و%58 مــن املتحدثيــن أكــدوا علــى ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون، فيمــا طالــب 

%14 مــن املتحدثيــن بضــرورة تعزيــز اســتقالية القضــاء، وتحــدث %14 مــن النــواب حــول قطــاع املــرأة و%45 تحدثــوا 

، وتــم تصنيــف 
ً
حــول قطــاع الشــباب، ويذكــر أنــه تــم تحليــل القطاعــات التــي تضمنتهــا خطابــات النــواب إلــى 32 قطاعــا

القطاعــات إلــى 8 محــاور وهــي محــور اإلصــاح السيا�ســي ومحــور اإلصــاح اإلداري ومكافحــة الفســاد ومحــور اإلصــاح 

االقتصــادي ومحــور التنميــة والخدمــات ومحــور تعزيــز دور اإلعــام ومحــور حقــوق اإلنســان ودعــم القضــاء ومحــور 

الشــؤون الخارجيــة ومحــور املنظومــة األمنيــة.  

وفيمــا يتعلــق بـــ التوصيــات التــي قدمهــا املتحدثيــن مــن البرملانيــات والبرملانييــن فقــد بلــغ تعــداد التوصيــات 1624 توصيــة 

 وبرملانيــة، منهــا 1259 توصيــة وطنيــة، فيمــا بلــغ عــدد التوصيــات املناطقيــة 365 توصيــة، وقــد تــم 
ً
قدمهــا 117 برملانيــا

توزيــع التوصيــات الوطنيــة حســب املحــاور ليتبيــن أن املحــور األكثــر احتــواًء للتوصيــات الوطنيــة هــو محــور التنميــة 

والخدمــات حيــث وصــل تعــداد التوصيــات فيــه إلــى 519 توصيــة، تــاه محــور اإلصــاح اإلداري ومكافحــة الفســاد بـــ 

237 توصيــة مــن مجمــوع التوصيــات الوطنيــة، تــاه املحــور االقتصــادي بعــدد توصيــات بلــغ 212 توصيــة، ثــم حقــوق 

اإلنسان ودعم القضاء بـ 103 توصيات، واملحور السيا�سي بـ 73 ومحور املنظومة األمنية بـ 69، والشؤون الخارجية 

28 توصيــة ومحــور تعزيــز دور اإلعــام بـــ 18 توصيــة. .  

 وبرملانيــة أســئلة للحكومــة خــال خطاباتهــم بالــرد علــى البيــان الــوزاري حيــث بلــغ مجمــوع األســئلة 
ً
وقــدم 74 برملانيــا

، كمــا تحــدث %58 مــن البرملانييــن والبرملانيــات حــول قضيــة املعلميــن مطالبيــن ضــرورة فتــح بــاب 
ً
املقدمــة 282 ســؤاال

الحــوار وتعزيــز دور املعلــم وتقديــم كل مــا يلــزم إلعــادة هيبــة التعليــم، ولوحــظ خــال خطابــات مجلــس النــواب أن 16 

 وبرملانيــة تحدثــوا حــول ضــرورة تعزيــز اســتقالية املجلــس وحمايتــه مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة.  
ً
برملانيــا
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تصويت البرلمانيين والبرلمانيات على طلب الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة

881
برلماني وبرلمانية حجبوا

الثقة عن الحكومة

مالحظة: رئيس المجلس لم يصوت

حجبوا الثقة

امتنعوا عن التصويت

منحوا الثقة

تغيبوا عن التصويت

برلماني وبرلمانية منحوا
الثقة للحكومة

نائب واحد امتنع
عن التصويت

2
نائبين تغيبوا
عن التصويت

344
إناث ذكور

7711
إناث ذكور

10
إناث ذكور

20
إناث ذكور

نسب تصويت البرلمانيين والبرلمانيات حسب عضوية الكتل النيابية 

23 % 

77 % 

0 % 

0 % 

المستقبل 

82 % 

18 % 

0 % 

0 % 

19 % 

86 % 

0 % 

5 % 

القرار

50 % 

50 % 

0 % 

0 % 

الشعب

33 % 

67 % 

0 % 

0 % 

العزم

25 % 

69 % 

6 % 

0 % 

المستقلونالمسيرة

10 % 

85 % 

0 % 

5 % 

حجب

امتناع

ثقة

غياب

19 % 

77 % 

0 % 

4 % 

30 % 

68 % 

0 % 

2 % 

50 % 

50 % 

0 % 

0 % 

28 % 

69 % 

3 % 

0 % 

العدالة

نسب تصويت البرلمانيين والبرلمانيات حسب الفئة العمرية

38

أكبر من 39-3049-4059-5060
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توزيع التوصيات الوطنية حسب المحاور خالل جلسات مناقشات البيان الوزاري

ا�صالح السياسي

ا�صالح االقتصادي

ا�صالح ا�داري ومكافحة الفساد

التنمية والخدمات

المحور

6.0 %

17.0 %

19.0 %

41.0 %

النسبة

المنظومة ا�منية

تعزيز دور ا�عالم

حقوق ا�نسان ودعم القضاء

الشؤون الخارجية

المحور

6.0 %

1.0 %

8.0 %

2.0 %

النسبة

عدد النواب الذين تقدموا بتوصيات وعدد التوصيات المقدمة خالل جلسات مناقشات البيان الوزاري

1624 توصية
تم تقديمها من

117 نائب

وطنية

365 توصية 1259 توصية 
مناطقية

عدد النواب الذين تقدموا بأسئلة وعدد ا�سئلة المقدمة خالل جلسات مناقشات البيان الوزاري

مقارنات رقمية بين حكومة الدكتور بشر الخصاونة وآخر ثالث حكومات خالل جلسات مناقشات بياناتهم الوزارية

تقدموا بـ 282 سؤال
74
نائب

حكومة
د. بشر الخصاونة

حكومة
د. عمر الرزاز

حكومة
د. هاني الملقي

حكومة
د. عبدا� النسور

43 % 

55 % 

1 % 

1 % 

31 % 

65 % 

3 % 

1 % 

29 % 

68 % 

1 % 

2 % 

33 % 

61 % 

2 % 

5 % 

 % 96النواب المتحدثين

7

96 % 

5

93 % 

7

93 % 

5

حجب

امتناع

ثقة

غياب

عدد أيام المناقشة
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9 % حجب | 

91 % ثقـــــة | 

0 % امتناع | 

0 % غيــاب | 

28 % حجب | 

72 % ثقـــــة | 

0 % امتناع | 

0 % غيــاب | 

مدى االنسجام بين السلوك التصويتي ومداخالت النواب خالل مناقشات البيان الوزاري 

نسب تصويت البرلمانيين والبرلمانيات حسب الدوائر االنتخابية

عّمان 1

33 % 

67 % 

0 % 

0 % 

33 % 

67 % 

0 % 

0 % 

17 % 

83 % 

0 % 

0 % 

50 % 

50 % 

0 % 

0 % 

57 % 

43 % 

0 % 

0 % 

25 % 

75 % 

0 % 

0 % 

40 % 

60 % 

0 % 

0 % 

60 % 

40 % 

0 % 

0 % 

عجلونالزرقاء 2الزرقاء 1عّمان 5عّمان 4عّمان 3عّمان 2

اربد 1

0 % 

100 % 

0 % 

0 % 

20 % 

80 % 

0 % 

0 % 

0 % 

100 % 

0 % 

0 % 

20 % 

60 % 

20 % 

0 % 

40 % 

60 % 

0 % 

0 % 

27 % 

73 % 

0 % 

0 % 

40 % 

60 % 

0 % 

0 % 

0 % 

100 % 

0 % 

0 % 

مادباالمفرقالبلقاءجرشاربد 4اربد 3اربد 2

الكرك

36 % 

64 % 

0 % 

0 % 

40 % 

60 % 

0 % 

0 % 

0 % 

100 % 

0 % 

0 % 

25 % 

50 % 

0 % 

25 % 

50 % 

50 % 

0 % 

0 % 

25 % 

75 % 

0 % 

0 % 

25 % 

50 % 

0 % 

25 % 

البادية الجنوبيةالبادية الوسطىالبادية الشماليةالعقبةمعانالطفيلة

20 %
ضد

توجه الكلمةتوجه الكلمة

توجه الكلمةتوجه الكلمة

28 %
مع

66 % حجب | 

29 % ثقـــــة | 

0 % امتناع | 

5 % غيــاب | 

16 %
ثقة مشروطة 

36 %
محايد

37 % حجب | 

58 % ثقـــــة | 

5 % امتناع | 

0 % غيــاب | 

مالحظة: رئيس المجلس لم يصوت (دائرة اربد ا�ولى).
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نسب البرلمانيين والبرلمانيات المتحدثين حسب المحاور والقطاعات خالل مناقشات البيان الوزاري

ا�صالح السياسي

 % 70قطاع سياسي

تحدث 117 نائبتحدث 85 نائب

تحدث 102 نائب

تحدث 116 نائب

تحدث 37 نائب

تحدث 75 نائب

تحدث 101 نائب

تحدث 118 نائب

ا�صالح االقتصادي 

قطاع االستثمار

قطاع المساعدات الخارجية

69 % 

24 % 
 % 73القطاع المالي

القطاع الصناعي

العمل والتشغيل

28 % 
83 % 

 % 53القطاع الضريبي والجمركي

ا�صالح ا�داري ومكافحة الفساد

ا�داء الحكومي العام

مكافحة الفساد

88 % 
74 % 

التنمية والخدمات

القطاع التعليمي

القطاع الديني

84 % 
16 % 

القطاع الزراعي

القطاع السياحي

56 % 
40 % 

 % 87القطاع الصحي
القطاع المائي

قطاع ا�دارة المحلية

30 % 
42 % 

قطاع الطاقة والتعدين

قطاع النقل

36 % 
18 % 

 % 21قطاع تقنية المعلومات
القطاع الغذائي

القطاع االجتماعي

26 % 
74 % 

 % 45قطاع الشباب
القطاع البيئي

قطاع المرأة

10 % 
14 % 

القطاع ا�عالمي

تعزيز دور ا�عالم

31 % 

المنظومة ا�منية

61 % 

الشؤون الخارجية

القضية الفلسطينية

العالقات الخارجية

78 % 
49 % 

حقوق ا�نسان ودعم القضاء

اجراءات تقاضي

سيادة القانون

23 % 
58 % 

القطاع التشريعي

الحريات العامة

58 % 
45 % 

 % 14استقالل القضاء
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أمثلة على االنسجام بين السلوك التصويتي ومداخالت النواب خالل مناقشات البيان الوزاري  

االقتباسالتوجهالنائبالرقم
السلوك 

التصويتي

اسام صالح الطباشات1
ثقة 

مشروطة 

مدى اخذكم باملاحظات التي قمنا بتقدمها على البيان الوزاري 

لنقرر ان كانت هذة الحكومة ستنال ثقة مجلسنا  ام ال 
ثقة

صالح عبد الجليل الوخيان2
ثقة 

مشروطة 
ثقةمنح الثقة مشروط باجابة مطالب ابناء محافظة مادبا املتواضعة 

غازي احمد البداوي3
ثقة 

مشروطة 

قراري بمنح الثقة أو حجبها سيكون متواقفا على اجابة دولة 

الرئيس واعضاء حكومته الكرام على ما اوردته في كلمتي 
ثقة

محمد سليمان الهاالت4
ثقة 

مشروطة 

 باعادة سياستها في الوظائف 
ً
سيكون منحي الثقة للحكومة مرتبطا

 
ً
املمنوحة البناء معان، وسيكون منحي الثقة للحكومة مرتبطا

بتحقيق مطالب منطقتي االنتخابية وكتلة الشعب النيابية 

ثقة

محمد عقيل شطناوى5
ثقة 

مشروطة 

العمل على تلبية املطالب الواردة في كلمتي هذه والتي سأمنح بناًء 

عليها ثقتي للحكومة من عدمها.
ثقة

ضد محمود ابراهيم الفرجات6

 ال يمكن لحكومة تريد التغيير والنهضة ان تبدأ بافتعال االزمات 

بقصد او بدون قصد مع شرائح الشعب املختلفه من نقابات 

وشرئح وفئات

ثقة

ضد نضال احمد الحياري7
هذا البيان كان املفروض من الرئيس الحكومة ان يكتب هذا البيان 

من كل رقعة فقر ال نكتبه من الدوار الرابع
ثقة

ضد عوده رزق النوايشه8
ان البيان جاء انشائيا وتقليديا وعموميا ومكررا ملا جاء في البيانات 

السابقة 
ثقة

معايمن نجيب املدانات9
سنقف مع الحكومة والرئيس املكلف بما يحقق امال جالة امللك 

فينا كفريقين الحكومة واملجلس لنعمل معا
ثقة

معخلدون نواف حينا10
لكنني من منطلق حد�سي الشخ�سي والخاص فأني أتوسم فيكم 

الخير لتحقيق رؤى وتطلعات جالة امللك وهذا ما اتمناه 
ثقة

مععبد علي عليان11

لتعلم انني ال استطيع ان احجب الثقة عنك وعن حكومتك املوقره 

حتى وان استطعت وذلك بسبب ما شهدناه سابقا من الحكومات 

املاضية في التعامل مع من يحجب الثقة وكيف يتم حرمانه من 

الخدمات

ثقة
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االقتباسالتوجهالنائبالرقم
السلوك 

التصويتي

مععبيد احمد ياسين12
نحن نتفق مع ما ورد في خطاب رئيس الحكومة بشأن االجراءات 

املتعلقة بدعم القطاعات املتأثرة بجائحة كورونا
ثقة

ضد صفاء عبد هللا املومني13

 
ً
 واجتماعيا

ً
تأملنا ان يأتي خطابكم لرفع سوية األمن الوطني سياسيا

 بشعارات والتزامات 
ً
 وغيره ولكننا وجدناه خطابا

ً
واقتصادية وخدميا

فاقت بعدد 150 التزام دون ربط بخطط عملية او علمية او فترات 

زمنية

حجب

ضد طالب محمد الصرايره14
لو قيمته كما نناقش ونقيم رسائل املاجستير والدكتوراه في 

جامعاتنا لحذفت منه صفحات كثيرة 
ثقة

ضد فايزه احمد حسين الشهاب15

فيما يخص بيان الحكومة، وطلبها الثقة على اساسه، فإنني ارى 

ان البيان ال يتناسب مع التحديات والظروف الدقيقة التي يمر بها 

الوطن.

حجب

ضد محمد اسماعيل السعودي16
منذ ان أطلت علينا هذه الحكومة برأسها وقبل اكتمال اعضاءها 

تأكدنا بأنها لن تكون قادرة على ادارة كل امللفات امللحة ....
حجب

ضد محمد يحيا املحارمة17

البيان التقليدي الذي قدمته في ظروف استثنائية يمر بها الوطن، 

استشعرت خطر حجب الثقة عنها وباألغلبية من خال ما سمعته 

تحت هذه القبة وبين أورقة املجلس من السادة النواب 

حجب

حجبسأحجب الثقة ضد اسامه نايف العجارمة18
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مجموعة من التوصيات املقدمة مــن النواب خـالل جلسات مناقشات البيان الوزاري 

التوصيةالرقم

ان تكون االلتزامات الواردة في البيان الوزاري ضمن برنامج عمل محدد.1

اجراء زيارات ممنهجة للمحافظات للجلوس مع املواطنين وتلمس احتياجاتهم2

اعادة بناء االدارة املالية للدولة، واالرتقاء بادارة تكنولوجيا املعلومات.3

4
على الحكومة العمل باداء مختلف يتسم بالهدوء واملوضوعية والواقعية وتوظيف الجوامع املشتركة مع الحكومة و توظيفها 

لبناء الوطن وخدمة املواطن من خال تكامل ادوار السلطات الدستورية

التدرج في زيادة االعتماد على الذات من خال ضبط النفقات5

الشراكة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي مطلب وطني ودستوري وشعبي6

يجب أن ال تكون جائحة كورونا شماعة نعلق عليها االخطاء واالخفاقات التي حصلت7

ايجاد برامج ومشاريع تعمل على الحد من الفقر والبطالة8

خطة شاملة للمنظومة الضريبية9

دعم شركة البترول الوطنية ماديا ومعنويا10

تقييم وتقويم العاقة مع القطاع الخاص11

خلق بيئة استثمارية سهلة ومرنة12

صياغه خطة تعافي اقتصادية بالشراكة مع مجلس االمه13

وضع خطط وبرامج عمل على أسس علمية وعملية بمشاركة فاعلة وحثيثة مع مجلس النواب14

العمل على املناورة بتغيير التحالفات والبحث عن البدائل.15

الشراكة في العمل ما بين الحكومة ومجلس النواب16

ان تكون من أولويات الحكومة تعديل قانون االنتخاب بما يتفق مع رؤى جاله امللك واإلصاح السيا�سي17

18
رفد الهيئة املستقلة لانتخاب بالكوادر، وزيادة االمكانيات الفنية لها، حتى نصل ملتسوى ال تتداخل وال تتدخل في عملها اي جهة 

حكومية اخرى.

تعديل قانون االنتخاب19

السعي للحفاظ على هيبة وقيمة ورمزية مؤسستنا التشريعية.20

العمل على شمول جميع االردنيين وابناء االردنيات وابناء قطاع غزة بمظلة التأمين الصحي الشامل.21

22
اتخاذ االجراءات والتدابير املدروسة بانجاز الخدمات الصحية وفقا لتوجيهات جالة امللك الذي وضع صحة االردنين من اهم 

اولوياته

23
يجب على الحكومة العمل بجدية من اجل التعاطي مع متطلبات القطاع السياحي، وتوسيع مشاريع البنية التحتية في املواقع 

السياحية، وتشجيع االستثمار فيه.

معالجة املشكات االقتصادية واالجتماعية والصحية ومواجهة التحديات السياسية24



11

مركز الحياة - راصد

خبر
صحفي

التوصيةالرقم

عودة الطاب الى املدارس25

عودة التعليم الوجاهي26

تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص27

العمل على توفير كل ما يستلزمه قطاع النقل من بنى تحتية ومتطلبات تقنية حديثة لتحديثه وتطويره28

وضع التعليم على رأس األولويات الحكومية29

تصويب رواتب املتقاعدين العسكريين بتضييق الفارق ما بين الرتب العسكرية في سلم الرواتب30

تقديم الدعم املادي واملعنوي للجيش واألجهزة األمنية31

فتح باب التسجيل في القوات املسلحة االردنية واالجهزة االمنية لتخفيف نسبة البطالة32

تطبيق املصفوفة االمنية املعتمدة من قبل وزارة الداخلية ومديرية االمن العام33

مكافحة املخدرات34

االهتمام باملتقاعدين العسكريين وتحسين مستوى معيشتهم واالستفادة من خبراتهم35

36
اطالب وزارة الداخلية تكثيف العمليات االستخبارية وطلب املعلومات وبالتنسيق مع االجهزة االمنية ال ستباق دخول املخدرات 

لاردن.

شمول املتقاعدين العسكريين باملكرمة امللكية االخيرة فيما بختص بقروض صندوق االئتمان العسكري37

تمكين االعام االردني والصحافة واملواقع االلكترونية والصحافة الورقية من القيام بدورها.38

دعم الصحافة الورقية39

 يعبّر عن رأي املواطن بحيادية ويدافع عن قضاياه بمهنية40
ً
 حرا

ً
جعل االعام منبرا

تحسين الناتج االعامي41

42
 مع امكانيات الطبقة امليسورة في املناطق 

ً
املساواة بين البوادي واألغوار والفقراء واملخيمات و ضواحي املدن واملناطق االقل حظا

ً
األكثر حظا

43
وقف جميع أشكال اإلحاالت التقاعدية غير املبررة واعادة املعلمين الذين احيلوا الى االستيداع والتقاعد املبكر واملوقوفين عن 

العمل الى وظائفهم

العمل على تكريس الحرية والديموقراطية والتعددية واملساواة والعدالة االجتماعية.44

45
احترام الدستور وما تضمنه من حقوق في العمل وحق التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات واالحزاب والنقابات املهنية 

والتخفيف من الضغوط النفسية

تحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية التنموية46

االنفتاح على الحريات العامة47

تعزيز استقال القضاء والفصل بين السلطات، واعادة النظر في بعض التشريعات والغاء قانون التوقيف االداري.48

رفض التطبيع مع العدو الصهيوني، الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة املسؤلين عنها.49

رفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني50
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التوصيةالرقم

دعم االشقاء في فلسطين.51

انشاء مدرسة عسكرية في املنطقة الشمالية الغربية من محافظة املفرق.52

تقديم الدعم املالي لجامعة ال البيت، واستحداث كلية طب.53

أدعو الحكومة برئيسها ووزاراتها الخدمية بزيارة لواء الكورة والوقوف على واقعه والتعرف عن كثب على ما يحتاجه من خدمات54

احداث تنمية شاملة في مناطق البادية الوسطى ومعاملتها معاملة املحافظات الحداث تنمية شاملة حقيقة55

احداث مركز للدفاع املدني في منطقة السرحان56

ادعو الحكومة لزيارة االغوار الشمالية.57

استثمار املوارد املائية املتعدده في ذيبان، وتأجير االرا�سي للمزارعين واستثمارها.58

59
بناء مدرسة في منطقة البياضة التي يزيد عدد سكانها عن 20 الف نسمة وال يوجد بها مدارس ابتدائية وزيادة الغرف الصحية في 

مدارس منطقة ضاحية االذاعة

تحسين شروط توزيع االرا�سي على املواطنين في العقبة60

تحويل مستشفى املقاصد الخيرية من مستشفى تابع لوزارة االوقاف الى وزارة الصحة61

تدارك مشاكل القطاع السياحي في البتراء والعاملين فيه.62

تعيين ابناء الطفيلة بشواغر مستشفى الطفيلة63

تعيين ابناء الطفيلة في املشاريع املوجودة في املحافظة64

تحويل معهد الفسيفساء في مادبا الى كلية جامعية تقنية مستقلة ماليا واداريا65

66
تخفيض اسعار الوحدات السكنية املخصصة من قبل سلطة وادي االردن في مشروع الشفا غوري في دير عا الخاص 

بالوحدات السكنية

تخفيض كلفة الطاقة على املواطنين في االغوار الجنوبية خاصة في فصل الصيف67

تخفيف التلوث في لواء الهاشمية68

69
حاجة مركز صحي سمو االميرة رحمة بنت الحسن الى اجهزة طب االسنان ومختبر التحاليل الطبية حسب مطالب االهل في 

محافظة معان

حل مشكلة تعيين أئمة للمساجد في محافظة الزرقاء واالهتمام بالبنية التحتية للكنائس واملساجد في املحافظة.70

71
حل مشكلة سوق الحال القديم حيث انه اصبح مكرهة صحية واجتماعية وتحويله الى حديقة عامة عائلية تضم مراكز 

شبابية وماعب رياضية

دعم القطاع الزراعي في الرمثا72

73
رفد القطاع الصحي في مناطق البادية الشمالية باطباء االختصاص وسيارات اسعاف، وتوسيع املراكز الصحية في سما 

السرحان ومغير السرحان.

ضرورة اقامة مستشفى حكومي في لواء الجيزة.74

ضرورة وجود قرار حكومي من اجل تطوير محافظة مادبا وتحويلها الى منطقة تنموية حيوية.75
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خبر
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التوصيةالرقم

تحسين طريق وادي السير عراق االمير وتعبيد76

فتح طريق عمان عجلون القديم املسمى بالطريق العثماني77

فتح معابر جابر والرمثا78

محافظة جرش تفتقر الى مشاريع الصرف الصحي79

مشكلة التلوث البيئي التي تعاني منه الخشافية الشوابكة80

مشكلة الطريق الواصل من الكرك الى االغوار الجنوبية81

مكتب احوال الرصيفة بحاجه ملكتب اكبر وموظفين اكثر82

مناطق شرق عمان تهميش وتفاوت كبير في مستوى الخدمات املقدمة وانخفاض مستوى البنى التحتية فيها83

نطالب ديوان الخدمة املدنية الرجوع الى االستثناء الصادر عن ديوان التشريع حول توظيف ابناء البادية الوسطى84

توفير عدد كاف من اطباء االختصاص في محافظة الزرقاء85

وضع خطة انقاذ شاملة ملحافظة عجلون86

وضع مراصد بيئية في املناطق القريبة من البوتاس والفوسفات والبرومين87

وقف االعتداء على حق ابناء معان في التعيينات التي تمت في مستشفى امليداني في محافظة معان88

وقف االعتداءات على اراض الخزينة التي تقع ضمن حدود البيضاء89

وقف التجاوزات في التعيينات في قطاعي التربية والصحة من خارج قصبة املفرق90

محافظة جرش بحاجة الى مشاريع الستيعاب العاطلين عن العمل91

مدارس مهنية، مدارس الثقافة العسكرية في لواء الكوره92

مدرسة ثقافة عسكرية في بيرين93

مديرية بيئية للواء الهاشمية94

مدينة صناعية في الكرك95

مراكز صحية في قرى لواء الجنوبي96

مركز صحي بلعما ان يتم تحويله الى مستشفى وبصورة مستعجلة97

مساعدة العاملين املتضررين في البتراء98

99
مستشفى جالة امللكة رانيا في االقليم بحاجة الى كوادر طبية اضافية ومتخصصة في العديد من املجاالت وتحديث بعض 

املعدات واللوازم الطبية

وضع الطفيلة على الخارطة السياحية.100
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Press Release

راصد: %50 من النواب الشباب حجبوا الثقة عن الحكومة

خبر
صحفي

اقتباسات من كلمات النواب حول موضوع استقالل املجلس خـالل جلسات مناقشات 
البيان الوزاري 

االقتباسالنائبالرقم

عمر النبر 1
ليس من مصلحة اي كان اضعاف او تهميش هذا املجلس فاملجلس القوي داللة واضحة على قوة 

الدولة ومتانتها 

اسام الطبشات 2
اما تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية فقد آن اآلوان له ان ينتهي وان 

تكون كل سلطة من السلطات مكملة لاخرى ال تتجاوز اي منها على شقيقتها 

خلدون حينا3

بدون حرصكم في الحكومة على الشراكة العملية والفاعلة والحقيقية مع مجلس النواب ترجمة 

لرؤى وتطلعات جالة امللك املعظم فان خططكم وبرامجكم من طرف واحد ستكون عرجاء والن 

الشراكة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي مطلب وطني ودستوري وشعبي وهذا 

ما اصر عليه كنائب 

ينال فريحات4

اما العاقة التي سادت خال السنوات املاضية من استقواء التنفيذية على التشريعية واستجداء 

بعض اعضاء التشريعية للخدمات الخاصة من اعضاء التنفيذية مقال االغفال عن الرقابة 

واملحاسبة على التقصير يجب ان تنتهي فوورا 

زيد العتوم 5

الفصل بين السلطات، هناك تغول كبير من السلطات بعضها على بعض ، السلطة التنفيذية 

تتغول على السلطة التشريعية في عدة محاور ومن امثلة تلك املحاور قانون منع الجرائم ..تغول 

جديد رأيناه خال الفترة املاضية تغول من السلطة القضائية على التشريعية ، فكيف لسلطة 

قضائية ان تحل نقابة قد تشكلت بموجب قانون 

احمد عشا الدوايمة 6

السيما تهميش السلطة التشريعية في الكثير من القضايا املصيرية بل والتدخل في ارداة اعضائها 

بما يهدد فصل السلطات ، احد اهم ركائز العملية الديمقراطية وعلية فاننا نؤكد هنا على اهمية 

استقال الجسم النيابي عن السلطة التنفيذية 

بسام الفايز 7

لذا وجب علينا ان نعمل على معالجة الخلل الذي حصل في الفترات السابقة وانعدام الثقة بين 

الشعب والحكومة والنواب والعمل على استعادتها ..كذلك فان سعي الحكومة نحو الشعبوية 

يضر بصورة املجلس امام الشعب ، فا بد قبل كل �سئ ان نلتزم بالنصوص الدستورية التي تحدد 

هذه العاقة واملبنية حتما على مبدأ فصل السلطات

دينا البشير 8
وبناء عليه ادعو الحكومة ومجلس النواب ان يكون نهجهم وطنيا ومواطنيا ويشرع فيه للشعب ال 

للحكومات 

محمد ابو صعيليك 9

وان الحكومة ستسير خال ما تبقى من عمرها بنفس النهج وعلى نفس الخطى التي سارت عليها 

الحكومات السابقة لتبقى هي واجهزتها صاحبة القرار في السياسات الداخلية والخارجية ويبقى 

البرملان بعيد عن الفعل الحقيقي واملشاركة الفاعلة في قيادة الحكم وسنبقى كما نحن االن كما 

تشاهدوننا نجول حول الوزراء نتسول موافقاتهم ونترقبهم في املمرات وغدا نترقبهم في املكاتب 

نستجدي خدمة من هنا ونتوسل خدمة من هناك

نحن اليوم في امس الحاجة الن نكون شركاءعبير الجبور 10
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خبر
صحفي

االقتباسالنائبالرقم

عبدهللا ابو زيد 11

وهذا لن يكون اال بتشارك حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك يحب ان تكون 

طبيعة هذه التشاركية بمنتهى الشفافية ولنكون قادرين على اعادة االعتبار ملجلس النواب وترميم 

الثقة مع الشارع املحبط

على الحكومة االلتزام بالتوجه للتعاون مع املجلس في تحديث التشريعات عبدالرحيم االزايدة 12

فريد حداد 13

كما اتمنى من وزراء الحكومة عدم التدخل بعمل اللجان وانتخابات رؤسائها ومقرريها التي اقصت 

العديد من كفاءات هذا املجلس عن القيام بدورهم الوطني ويكفينا حديثا عن التشاركية 

املزعومة والتي اراها فوقية غير مقبولة 

وحذاري ، حذاري ، ان يصل النائب إلى درجة يكون فيها مستجديا اما الوزارات ميادة شريم 14

لاسف الشديد مازالت الحكومة ال تتقن فن التشاركية مع مجلس النواب راشد الشوحة 15

هل ستكون صاحب والية تتخذ العمل املؤس�سي التشاركي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نصار الحيصة 16

فايز بصبوص 17
استحداث آليات حقيقية للفصل بين السلطاتت واعني هنا تحريم التدخل العميق للسلطة 

التنفيذية في السلطة التشريعية شكا ومضمونا وجوهرا


