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مقدمة

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

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

ً
جــزءا

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

بناء تقرير ملراقبة أداء مجلس النواب من منظور النوع االجتماعي، والذي يهدف إلى  إطاع  الجمهور  على  النشــاطات 

 التــي  قــام  بهــا  املجلــس  النيابــي الثامــن عشــر خــال  عامــه الرابــع خــال الفتــرة 10 / 11 /2019 ولغايــة 10 / 05 / 2020 

والتــي تضمنــت الــدورة العاديــة الرابعــة ،  بهــدف  تعزيــز  الرقابــة  الشــعبية  علــى  أداء  مجلــس  النــواب  خاصــة  فــي  مجــال 

 التشــريع  والرقابــة ومــدى التصــاق عملــه واهتمامــه بالنــوع االجتماعــي،  إضافــة  إلــى  تطويــر  أداء  املجلــس  عبــر  التفاعــل 

 اإليجابــي  معــه،  وتشــجيع  مؤسســات  املجتمــع  املدنــي  واملجتمــع  املحلــي  علــى  خلــق  آليــات  رصــد  ومتابعــة  ومراقبــة  ألداء 

 مــن منظــور النــوع االجتماعــي وذلــك بهــدف تعزيــز االهتمــام مــن قبــل النــواب تجــاه النــوع 
ً
 مجلــس  النــواب وخصوصــا

االجتماعــي،  ممــا  ينعكــس  بــدوره  علــى  أداء  النــواب  ويحفزهــم  علــى  القيــام  بدورهــم  الرقابــي  والتشــريعي واالهتمــام أكثــر 

بالقضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي ومجاالتــه املختلفــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

أداء النــواب وتميــز فــي عملهــم مــن حيــث االرتــكاز علــى النــوع االجتماعــي، ومقارنــة أداء النــواب الرجــال والنســاء علــى 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 داخــل  القبــة  وحضورهــم  الجتماعــات  اللجــان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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                                                          ويغطــي  هــذا  التقريــر  نشــاطات  مجلــس  النــواب  الثامــن  عشــر  خــال  الــدورة  العاديــة  الرابعــة  والتــي  عقــد  خالهــا  املجلــس 

 ،                                                                         ويتيــح هــذا التقريــر للقواعــد االنتخابيــة 
ً
19 جلســة  بواقــع 35  يــوم  عمــل ، وأقــر املجلــس خــال العــام الرابــع 27 قانونــا

أن يطلعــوا علــى أداء ممثليهــم فــي البرملــان وذلــك بهــدف خلــق انطباعــات معياريــة حــول أدائهــم ومقارنتهــا بتطلعاتهــم التــي 

 بــأن التقريــر تــم إعــداده بالتعــاون مــع مشــروع USAID / تكامــل.
ً
قامــوا علــى أساســها باالقتــراع لهــم, علمــا
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راصد		

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

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

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

واالحتياجــات التنمويــة، ومــن الجديــر ذكــره أن راصــد ملراقبــة البرملــان بــدأ أعمالــه منــذ عــام 2009 إبــان فتــرة مجلــس 

النــواب الخامــس عشــر واســتمر حتــى املجلــس النيابــي الثامــن عشــر.

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

املحــور	األول: يتعلــق برصــد أداء البرملــان األردنــي  باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات القياســية التــي تــم تحليلهــا 

مــن منظــور النــوع االجتماعــي و محاولــة رصــد األكثــر ترشــحا ووصــوال للمناصــب القياديــة هــل هــم الرجــال أو النســاء، 

واللجــان  الكتــل  ضمــن  والنســاء  الرجــال  مــن  كل  توزيــع  إلــى  باإلضافــة  الوصــول،  عــدم  أو  الوصــول  وراء  واالســباب 

النيابيــة ورصــد اي نتائــج و تحليلهــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي ، وتتضمــن هــذه العمليــة: حضــور الجلســات البرملانيــة 

واجتماعــات اللجــان وعقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع أعضــاء البرملــان ملناقشــة مبادراتهــم وأنشــطتهم وعقــد مجموعــة 

مــن اللقــاءات مــع مســؤولي الحكومــة ملناقشــة ردة فعــل الحكومــة اتجــاه هــذه املبــادرات واألنشــطة، ومتابعــة وعــود 

النــواب وتوجهاتهــم ومــدى انســجامها مــع مواقفهــم داخــل البرملــان.

 ونســاًء باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات القياســية، 
ً
املحــور	الثانــي: يتعلــق برصــد أداء البرملــان األردنــي رجــاال

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

البرملان ملناقشة مبادراتهم وأنشطتهم وعقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة ملناقشة ردة فعل الحكومة 

اتجــاه هــذه املبــادرات واألنشــطة، ومتابعــة وعــود النــواب وتوجهاتهــم ومــدى انســجامها مــع مواقفهــم داخــل البرملــان.

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

 
ً
 ونســاًء أو حــول قضايــا وقوانيــن يناقشــها النــواب أو اســتطاع آراء النــواب رجــاال

ً
حــول أداء البرملــان األردنــي رجــاال

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

مختــص وإصدارهــا ضمــن تقاريــر دوريــة.
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املحــور	الرابــع: يتعلــق بإعــداد وتقديــم تقاريــر نوعيــة حــول عمليــة إقــرار التشــريعات داخــل مجلــس النــواب ونشــر 

 ونســاًء وإطــاع القواعــد االنتخابيــة عليهــا بهــدف قيــاس مســتوى النتائــج بيــن الســلوك 
ً
الســلوك التصويتــي للنــواب رجــاال

التصويتــي والتطلعــات والتوجهــات الشــعبية حــول القــرارات.

 ونســاًء واملجتمعــات املحليــة فــي جميــع 
ً
املحــور	الخامــس: تنظيــم مجموعــة مــن الجلســات الحواريــة بيــن النــواب رجــاال

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

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

 ونســاًء واملجموعــات ذات االهتمامــات الخاصــة والتــي تمثــل مؤسســات املجتمــع املدنــي 
ً
بيــن النــواب رجــاال اململكــة 

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

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

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

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

التأييــد آلرائهــا.

ويهدف برنامج »راصد البرملان« إلى تعزيز مشــاركة املواطن األردني في االنتخابات النيابية بحيث تكون هذه املشــاركة 

صحيحــة ومبنيــة علــى برامــج املرشــحين ليتمكــن املواطنيــن مــن مراقبــة أداء ممثليهــم باالرتــكاز علــى البرنامــج الــذي 

انَتخــب علــى أساســه، حيــث تســاهم عمليــة الرصــد فــي تفعيــل ممارســة مجلــس النــواب ألدواره الرقابيــة والتشــريعية 

والتمثيليــة، باإلضافــة إلــى تمكيــن القواعــد االنتخابيــة مــن بنــاء تقييمــات موضوعيــة وعلميــة حــول أداء ممثليهــم، ممــا 

.
ً
 علــى ســلوكهم التصويتــي مســتقبا

ً
ســينعكس إيجابــا
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منهجية	عمل	راصد

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

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

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

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

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

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

 ونســاًء وخطاباتهــم ومشــاركاتهم داخــل القبــة وحضورهــم للجلســات واجتماعــات 
ً
وتســجيلهم ملداخــات النــواب رجــاال

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

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

 
ً
دراســة الجلســات وبيــان مجرياتهــا وتفاصيلهــا ومــا تــم فيهــا مــن تفاصيــل رقابيــة أو تشــريعية ومداخــات النــواب رجــاال

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

 بــه بنــاًء علــى إحصــاء حضورهــم أليــام عمــل 
ً
 بالحضــور وأقلهــم التزامــا

ً
 ونســاًء  التزامــا

ً
فــي الجلســات وأكثــر النــواب رجــاال

مجلــس النــواب وجلســاته.

 ونســاًء خــال العــام الرابــع ورصــد 
ً
كمــا اعتمــد بنــاء التقريــر علــى األدوات الرقابيــة التــي اســتعملها البرملانيــون رجــاال

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

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

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

التــي لــم يتــم الــرد عليهــا.

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

 ونســاًء أثناء الجلســات التشــريعية واملتعلقة بإجراء 
ً
املداخالت	التشــريعية: وهي املداخات التي ألقاها النواب رجاال

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

املداخالت	التنظيمية: هي املداخات املتعلقة بتنظيم عمل املجلس وانتخاب املكتب الدائم واللجان الدائمة.
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 ونســاًء  أثنــاء الجلســات الرقابيــة واملتعلقــة بالرقابــة 
ً
املداخــالت	الرقابيــة: هــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب رجــاال

علــى أداء الحكومــة ووزاراتهــا واملؤسســات والهيئــات التابعــة فــي الجلســات املخصصــة لذلــك.

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

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

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

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

أو أثــر جوهــري علــى طبيعــة الحــوار.

 ونســاًء والتــي تصــب فــي 
ً
املداخــالت	النوعيــة: وهــي التــي تتمثــل بمــا يتــم ابــداؤه مــن آراء واقتراحــات مــن قبــل النــواب رجــاال

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

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

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

مــن قبــل نــواب آخريــن، أمــا النتيجــة الثانيــة فهــي تتمثــل مــن خــال طــرح املقتــرح املقــدم خــال املداخلــة التــي تــم ابداؤهــا 

للتصويــت عليهــا مــن قبــل النائــب رجــل أو امــرأة إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة بمعنــى آخــر ال ينجــح املقتــرح.

املداخــالت	املفصليــة: وهــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب رجــل او امــرأة وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم 

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

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

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

األمــور.

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

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

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

نقــاط	النظــام: يقصــد بنقــاط النظــام أن يدفــع العضــو بــان 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.

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 انــه خــرج عــن املوضــوع أو أن رأيــه قــد أتضــح 

بشــكل كاف وانــه ال مجــال لاسترســال بالــكام.
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 1.1	مقدمة

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

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

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

للحاضريــن فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

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

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

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

ً
ســنا

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

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

مهامــه.

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

 ونســاًء علــى اللجــان الدائمــة وتحليــل خــاص بتركيبــة الكتــل البرملانيــة مــن منظــور النــوع 
ً
أعضــاء الكتــل البرملانيــة رجــاال

 باللجــان الدائمــة فــي العــام الرابــع للمجلــس الثامــن عشــر وتوزيعهــا 
ً
 خاصــا

ً
االجتماعــي، كمــا يتضمــن هــذا البــاب تحليــا

الجنــدري. 
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1.2	انتخاب	رئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر

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

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

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

 للنائــب عبــدهللا العكايلــة. ولــم تترشــح 
ً
 مقابــل 39 صوتــا

ً
باملنصــب النائــب عاطــف الطراونــة بعــد حصولــه علــى 87 صوتــا

ملنصــب الرئيــس أي امــرأة.

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

داعمــة ملشــاركة النســاء علــى مســتوى املجلــس، واقتصــار دورهــا علــى املناصــب الخاصــة بمســاعدي رئيــس مجلــس 

النــواب، ونّوابــه، كذلــك لعــدم وجــود تكتــات حزبيــة، تدعــم نســاء فــي تكتاتهــا كانــت قــادرات علــى الترشــح لرئاســة 

املجلــس.    

 

39
ً
صوتا

النائب عبدهللا الع�ايلة

كتلة اإلصالح

87
ً
صوتا

النائب عاطف الطراونة

كتلة وطن 
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1.3	انتخاب	النائبين	األول	والثاني	لرئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر

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

أي امــرأة ملنصــب النائــب األول والثانــي أي امــرأة، فتقــدم كل مــن النائــب نصــار القي�ســي، النائــب احمــد الصفــدي، 

والنائــب مصطفــى ياغــي، وبلغــت عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحون ملنصــب النائــب األول كمــا يلــي:

وقبــل بدايــة الجولــة الثانيــة أعلــن النائــب احمــد الصفــدي انســحابه مــن الترشــح ملنصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس 

النــواب، وعليــه أجريــت جولــة واحــدة مــن انتخابــات النائــب األول لرئيــس املجلــس وجــاءت النتائــج بحصــول النائــب 

 والتــي خولتــه بالفــوز بمنصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب.
ً
نصــار القي�ســي علــى 59 صوتــا

خــاض كل مــن النائــب أحمــد اللــوزي والنائــب كمــال الزغــول والنائــب نبيــل الغيشــان والنائــب تامــر بينــو والنائــب 

، وبهــذا ظفــر 
ً
ســليمان الزبــن املنافســة علــى منصــب نائــب الرئيــس الثانــي، فحصــل النائــب احمــد اللــوزي علــى 69 صوتــا

بمنصــب نائــب الرئيــس الثانــي ملجلــس النــواب، وفيمــا يلــي األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحين خــال الجولــة األولــى: 

47
ً
صوتا

النائب أحمد الصفدي

كتلة املستقبل 

18
ً
صوتا

النائب مصطفى يا��

كتلة مبادرة 

59
ً
صوتا

النائب نصار الق���� 

كتلة ال��ضة
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ولــم يتحصــل أي مرشــح علــى األكثريــة، وخــال الجولــة الثانيــة التــي أجريــت ألعلــى مرشــحين حصــا علــى األصــوات، فــاز 

النائــب احمــد اللــوزي بمنصــب النائــب الثانــي.

ا��ولة األو��

26
ً
صوتا

النائب تامر ب�نو

كتلة االصالح

6
أصوات

النائب ن�يل الغ�شان 

كتلة مبادرة 

18
ً
صوتا

النائب سليمان الز�ن 

كتلة مبادرة 

36
ً
صوتا

النائب كمال الزغول

كتلة الشعب

35
ً
صوتا

النائب احمد اللوزي 

كتلة الشعب

ا��ولة الثانية
69
ً
صوتا

النائب احمد اللوزي 

كتلة الشعب

50
ً
صوتا

النائب كمال الزغول

كتلة الشعب
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1.4	انتخابات	املساعدين	لرئيس	مجلس	النواب	الثامن	عشر

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

مرشحين اثنين على ورقة واحدة وأعلى املرشحيِن اللذين يحصاِن على أعلى األصوات يفوزاِن بموقع املساعدين.

بعــد افتتــاح رئيــس املجلــس بــاب الترشــح ملنصــب املســاعدين، تقــدم بالترشــح كل مــن النــواب )عبدالقــادر األزايــدة، 

محمــود العــدوان، نــواف النعيمــات، ابراهيــم القرعــان، رجــا الصرايــرة، صفــاء املومنــي، ابراهيــم ابــو الســيد، شــاهة 

العماريــن(، وحصــل كل مــن املترشــحين علــى األصــوات التاليــة:

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

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

1.5	توزيع	املكتب	الدائم	على	الكتل	النيابية	خالل	الدورة	العادية	األولى

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

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

امــرأة لتنافــس علــى مقعــد داخــل املكتــب الدائــم كمــا أن النســاء أنفســهّن لــم يقمــن باختيــار امــرأة لدعمهــا، وعلــى 

خــاف ذلــك فــإن املجلــس الســابع عشــر احتــوى فــي تركيبتــه علــى نســاء داخــل املكتــب الدائــم إال أن مــن الجديــر ذكــره 

أن عــدد املقاعــد التــي كانــت تحصــل عليهــا النســاء لــم يتجــاوز املقعــد الواحــد فقــط.

28
ً
صوتا

النائب عبدالقادر األزايدة 

كتلة ال��ضة

34
ً
صوتا

النائب محمود العدوان 

كتلة وطن
26
ً
صوتا

النائب ابراهيم ابو السيد

كتلة االصالح

31
ً
صوتا

النائب ابراهيم القرعان

كتلة املستقبل

28
ً
صوتا

النائب شاهة العمار�ن

كتلة ا��داثة والتنمية

21
ً
صوتا

النائب صفاء املوم��

كتلة ال��ضة

8
أصوات

النائب نواف النعيمات

كتلة وطن

25
ً
صوتا

النائب رجا الصرايرة

كتلة وطن
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الشكل التالي يبين توزيع الكتل على املكتب الدائم: 

87
ً
صوتا

النائب عاطف الطراونة

كتلة وطن 

رئ�س ا��لس

النائب الثا�ي النائب األول

34
ً
صوتا

النائب محمود العدوان 

كتلة وطن 

املساعد الثا�ي املساعد األول

59
ً
صوتا

النائب نصار الق���� 

كتلة ال��ضة

69
ً
صوتا

النائب احمد اللوزي 

كتلة الشعب

31
ً
صوتا

النائب ابراهيم القرعان

كتلة املستقبل
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1.6	اللجان	الدائمة

ل فــي بدايــة 
َ
شــك

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

 كحــد أعلــى وســبعة أعضــاء كحــد أدنــى.
ً
كل دورة عاديــة والتــي تتألــف مــن أحــد عشــر عضــوا

ويتــم انتخــاب أعضــاء اللجــان الدائمــة وفــق حــق الترشــيح لجميــع النــواب والتصويــت العــام علــى تلــك اللجــان، حيــث 

يبلــغ عددهــا 15 لجنــة يتــم التصويــت عليهــا باالقتــراع الســري إذا زاد عــدد املرشــحين عــن العــدد املقــرر، وال يجــوز أن 

 فــي أكثــر مــن لجنتيــن دائمتيــن، كذلــك منــع النظــام الداخلــي الجمــع بيــن عضويــة 
ً
يكــون النائــب رجــل او امــرأة عضــوا

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

اللجــان النيابيــة الدائمــة.

وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق راصــد، تبيــن أن 26 نائــب منهــم نائــب امــرأة لــم ينضمــوا إلــى أي لجنــة مــن اللجــان الدائمــة، 

  منهــم 4 
ً
 نســاء انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن والبقيــة هــم نــواب رجــال، و35 نائبــا

ً
 منهــم 15 نائبــا

ً
كذلــك تبيــن أن 64 نائبــا

نــواب نســاء انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة.

 ،
ً
ومــن خــال دراســة تشــكيلة اللجــان الدائمــة يتبيــن أن هنــاك 13 لجنــة ضمــت الحــد األعلــى مــن األعضــاء وهــو 11 نائبــا

بينمــا ضمــت كل مــن اللجــان الدائمــة التاليــة عشــرة أعضــاء وهــي: االقتصــاد واالســتثمار، الســياحة واآلثــار والخدمــات 

 بــأن هــذه املعلومــات مســتخلصة مــن املوقــع اإللكترونــي الرســمي ملجلــس النــواب.
ً
العامــة، علمــا

 وقــد لوحــظ عنــد مراجعــة تركيبــة اللجــان مــن منظــور النــوع االجتماعــي تركــز النســاء فــي لجنــة املــرأة وشــؤون االســرة 

) بواقــع 10 نــواب نســاء ونائــب رجــل( ولجنتــي الصحــة والبيئــة واالداريــة  )بواقــع 4 نــواب نســاء و7 نــواب رجــال( فــي كل 

لجنــة،  فــي املقابــل فــإن لجــان املاليــة والقانونيــة  وفلســطين والطاقــة والثــروة املعدنيــة والعمــل والتنميــة االجتماعيــة 

والســكان  يوجــد فيهــا تركــز للنــواب الرجــال ممــا يبــزر اهتمامهــم بهــذه اللجــان فــي حيــن أن تواجــد النــواب النســاء فــي هــذه 

اللجــان مــا بيــن )0–3( نائــب امــرأة ، ويمكــن الحديــث هنــا أن النســاء قــد ال يكــون لديهــم رغبــة فــي االنضمــام ملثــل هــذه  

اللجــان  ويعــزى ذلــك ألن ١٦ امــرأة دخلــوا مجلــس النــواب ألول مــرة وليســت لديهــم الخبــرة الكبيــرة بــأدوار وواجبــات 

اللجــان بشــكل تفصيلــي. 

ومــن اســباب عــدم انضمــام النــواب النســاء لهــذه اللجــان قــد يكــون  أن اغلــب النســاء النــواب يتــم انتخابهــّن مــن قبــل 

قواعدهن االنتخابية في كل مجلس نيابي جديد أي ان نسبة تغيير النواب النساء اكبر من نسبة التغيير في صفوف 
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النــواب الرجــال، وهــذا يعنــي عــدم معرفــة النــواب الرجــال لهــن ألنهــم يفضلــون التحالــف مــع الرجــال فــي هــذه اللجــان 

مــن اجــل انتخابــات رئاســة اللجــان وضمــان الفــوز بهــا.

كمــا ياحــظ أن هنــاك 26 نائــب رجــال منهــم نائــب امــرأة  ليســوا اعضــاء فــي اي لجنــة، وهنــا ال بــد ان نســال ســؤاال هــل 

الســبب فــي أن مــا نســبته %90 مــن النــواب النســاء منضمــات الــى اللجــان هــل هــو فعليــا شــغفهن للعمــل داخــل لجــان 

او هــل هــن يشــعرن باالســتقرار داخــل اللجــان؟ او هــل يملكــن الوقــت الكافــي للعمــل داخــل اللجــان؟ أو ملعرفتهــن أن 

الــوزراء واملســؤولين يحضــرون اعمــال اللجــان بشــكل مســتمر؟

أمــا عــدم انضمــام 26 نــواب للجــان قــد  يعــود إمــا ألن بعــض النــواب هــم مــن النــواب القدامــى وال يفضلــون ان يكــون فــي 

اللجــان كونهــم اصبحــوا اصحــاب خبــرة، أو قــد يعــود الــى  الخافــات االنتخابيــة علــى اللجــان ورئاســتها وبالتالــي  يفضلــون 

العــزوف عــن املشــاركة.

ويبين الجدول التالي اسماء النواب اللذين لم ينضموا الى أي لجنة:

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

الكتلةالدائرة	االنتخابيةاملحافظةالعمرالجنسالنائب

الشعبالرابعة/العاصمةالعاصمة53ذكراحمد ابراهيم سامة الهميسات

االصاحالرابعة/العاصمةالعاصمة51ذكراحمد سليمان عوض الرقب

النهضةالخامسة/العاصمةالعاصمة68ذكربركات كامل عبدالكريم املهيرات

االصاحالخامسة/العاصمةالعاصمة46ذكرتامر شاهر سيد محمد بينو

الشعبالثالثة/اربداربد54ذكرحسني محمد فندي الشياب

الشعباالولى/العاصمةالعاصمة63ذكرخليل حسين خليل عطية

الحداثة والتنميةالثالثة/العاصمةالعاصمة55ذكرخميس حسين خليل عطية

الشعببدو الجنوب63ذكرصالح ساري محمد ابوتايه

االصاحالثالثة/العاصمةالعاصمة71ذكرصالح عبدالكريم العرموطي

العدالةالكركالكرك51ذكرصداح احمد محمد الحباشنه

النهضةاالولى/الزرقاءالزرقاء54ذكرطارق سامي حنا خوري

املستقبلالثانية/اربداربد53ذكرعبد هللا قاسم محمد عبيدات

الحداثة والتنميةالثانية/العاصمةالعاصمة50ذكرعبد علي محمد عليان املحسيري

مستقلاملفرقاملفرق66ذكرعبدالكريم فيصل الدغمي

االصاحالثانية/العاصمةالعاصمة76ذكرعبدهللا علي عودة العكايلة
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الكتلةالدائرة	االنتخابيةاملحافظةالعمرالجنسالنائب

الحداثة والتنميةالكركالكرك59ذكرعبدهللا غانم سليمان زريقات

املستقبلالثانية/الزرقاءالزرقاء55ذكرعلي فاضل سالم الخايلة

الحداثة والتنميةبدو الشمالبدو الشمال64ذكرمازن تركي سعود القا�سي

الحداثة والتنميةالعقبةالعقبة40ذكرمحمد علي حسن الرياطي

مستقلاالولى/الزرقاءالزرقاء52ذكرمحمد نوح علي معابده القضاة

الحداثة والتنميةالكركالكرك57ذكرمحمود خلف حمد النعيمات

وطنالكركالكرك50انثىمنال علي عبدالرحمن الضمور

االصاحالثالثة/العاصمةالعاصمة73ذكرمنصور سيف الدين سجاجه

مستقلالثانية/الزرقاءالزرقاء56ذكرمو�سى بركات سعود الزواهره

مبادرةمادبامادبا64ذكرنبيل ميخائيل عوده الغيشان

املستقبلالكركالكرك46ذكرهيثم جريس عوده الزيادين

أمــا فيمــا يخــص منصــب الرئيــس واملقــرر فــي كل لجنــه، ياحــظ أن منصــب رئيــس لجنــة جــاء مــن نصيــب  النــواب الرجــال 

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

3 مقاعــد كمقــررات للجــان الدائمــة، فيمــا حصــل الرجــال علــى 12 مقعــد كمقرريــن للجــان الدائمــة، ولــم يبيــن التحليــل 

األســاس الــذي مــن خالــه تــم اختيــار النســاء للجــان اللواتــي يــوّدن أن ينضممــّن لهــّن.

ويبين الجدول اآلتي تركيبة اللجان)1( النيابية حسب النوع االجتماعي:

الجدول رقم )2(: يبين تركيبة اللجان النيابية حسب النوع االجتماعي 

العدد	الكليعدد	اإلناثعدد	الذكوراللجنة

4711االدارية

01010االقتصاد واالستثمار

2911التعليم والشباب

3811التوجيه الوطني واإلعام والثقافة 

2911الحريات العامة وحقوق األنسان 

01111الزراعة واملياه والبادية 

3710السياحة واآلثار والخدمات العامة 

2911الشؤون الخارجية 

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

املقرر: يضع تقارير اللجنة عن القضايا املودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في املجلس.
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العدد	الكليعدد	اإلناثعدد	الذكوراللجنة

4711الصحة والبيئة

11011الطاقة والثروة املعدنية 

11011العمل والتنمية االجتماعية والسكان

11011القانونية 

01111املالية 

10111املرأة وشؤون األسرة 

11011فلسطين

ويبــدو بشــكل واضــح ان تركيبــة اللجــان تعــزز الصــور النمطيــة حيــال أدوار النســاء والرجــال؛ إذ يســتحوذ الرجــال علــى 

اللجــان ذات الطابــع االقتصــادي والسيا�ســي، فــي حيــن تتمركــز النســاء فــي شــؤون املــرأة واألســرة.
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1.7	الكتل	البرملانية

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

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

تشــكيل ائتــاف نيابــي.

،  وهــي كتلــة حزبيــة باألصــل ودخــل اعضاؤهــا إلــى مجلــس النــواب الثامــن عشــر 
ً
كتلــة االصــاح والتــي تتكــون مــن 14 نائبــا

كتلــة مشــكلة جاهــزة ألســباب حزبيــة وضمــت ثاثــة نــواب نســاء، وبخصــوص كتلــة الحداثــة والتنميــة ينضــوي فيهــا  14 

 مــن بينهــم نائبتيــن فقــط، أمــا كتلــة العدالــة 
ً
 مــن بينهــم  3 نــواب نســاء ، وفيمــا يخــص كتلــة الشــعب تضــم 14 نائبــا

ً
نائبــا

 ضّمــت نائبتيــن فقــط ،  أمــا كتلــة 
ً
 مــن بينهــم نائبتيــن فقــط، أمــا كتلــة املســتقبل  والتــي ضمــت 19 نائبــا

ً
تضــم 15 نائبــا

 مــن بينهــم نائــب امــرأة فقــط، 
ً
 ويوجــد فيهــا 4 نــواب نســاء، وفيمــا يخــص كتلــة مبــادرة ضمــت 14نائبــا

ً
النهضــة  18 نائبــا

 مــن بينهــم 3 نــواب نســاء باإلضافــة الــى رئيــس املجلــس ، ومــن الجديــر ذكــرة انــه جميــع 
ً
وكتلــة وطــن ضمــت  14 نائبــا

النــواب النســاء هــن أعضــاء فــي الكتــل النيابيــة علمــا أن عــدد النــواب املســتقلين 7 نــواب رجــال.

وهنــا ال بــد مــن التســاؤل عــن  العوامــل التــي قــد تحــدد عــدد أعضــاء كل كتلــة مــن الكتــل املذكــورة هــل هــي عوامــل 

 ونســاًء وهــل 
ً
شــخصية رئيــس الكتلــة والتــي مــن املمكــن أن تلعــب دورا كبيــرا فــي اســتقطاب النــواب ســواء كانــوا رجــاال

هــو مــن األســباب الرئيســية التــي تحــدد عــدد االعضــاء؟ ام هــل تعــود إلــى العاقــات الشــخصية بيــن النــواب فيمــا بينهــم 

والــذي يســهم فــي اســتقطاب بعضهــم؟ أم هــل تعــود إلــى توجهــات كل كتلــة داخــل البرملــان، وفيمــا يتعلــق بنســب النــواب 

النســاء هــل تتفــاوت بيــن كتلــة وأخــرى لــذات العوامــل؟

 شــعور النائــب املــرأة بقــوة أكبــر إذا كانــت ضمــن 
ً
وقــد تكــون  األســباب التــي تدفــع النــواب النســاء التوجــه للكتــل اوال

 رغبــة رؤســاء الكتــل بضــم نســاء إلظهــار الكتلــة 
ً
مجموعــة كتلويــة برملانيــة أفضــل مــن البقــاء لوحدهــا مســتقلة، ثانيــا

بصــورة الكتلــة الديموقراطيــة املهتمــة بــدور املــرأة، علمــا بــأن الكتــل لــم ترأســها وال نائــب امــرأة، كمــا مــن املاحــظ أن 

انضمــام النســاء للكتــل البرملانيــة قــد يكــون مبنــي علــى أســاس أيدولوجــي أو فكــري وال علــى أســاس جغرافــي أو ديموغرافــي 

وهــذا يتمثــل ببنــاء جميــع أعضــاء الكتــل وليــس فقــط النســاء.

وفــي العــام الرابــع ملجلــس النــواب الثامــن عشــر، نجحــت كتلتــا املســتقبل والنهضــة بالحصــول علــى أكبــر عــدد مــن 

 بالتوالــي أي بنســبة % 15 و % 14 بالتوالــي لــكل منهمــا مــن مجمــوع أعضــاء 
ً
النــواب األعضــاء والــذي بلــغ 19 و 18 عضــوا

املجلــس، ووصــل عــدد النســاء فــي كتلــة املســتقبل )2 نســاء(، وفــي كتلــة النهضــة  )4 نســاء(. 
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أمــا بالنســبة للمعــدل العمــري داخــل الكتــل النيابيــة فقــد كانــت كتلــة االصــاح هــي األعلــى عمــرا بمعــدل 62 ســنة تلتهــا 

52 ســنة  وعنــد مراجعــة  فــي حيــن انــه كانــت كتلــة النهضــة هــي االقــل عمــرا بمعــدل  59 ســنة  كتلــة مبــادرة  بمعــدل 

املعــدل العمــري للكتــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن ان اعلــى معــدل عمــري للنــواب النســاء كان فــي كتلــة الحداثــة 

والتنميــة ب معــدل 56 ســنة تلتهــا كتلــة االصــاح واملســتقبل ب معــدل 54 ســنة فــي حيــن انــه كانــت كتلــة مبــادرة هــي 

 بمــا يتعلــق بالنــواب النســاء بمعــدل 42 ســنة.
ً
األقــل عمــرا

عدد أعضاء الكتل النيابية حسب النواع االجتما��

وطن 

ضة 

ال��

الح 
ص

اال

الشعب

ل 
قب

ست
امل

العدالة 

رة 
مباد

لتنمية 
داثة وا

ا��

عدد أعضاء الكتلة

13
 3 سيدات

العدد 

7

املستقلون

 0 سيدة

 2 سيدتان

 2 سيدتان 3 سيدات

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

19

عدد أعضاء الكتلة

15

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

14

عدد أعضاء الكتلة

18
 4 سيدات

 2 سيدتان 3 سيدات

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

مجموع	االعمار	الكتلة	

مجموع	اعمار	

النواب	النساء	في	

الكتلة	

عدد	اعضاء	

الكتلة	

عدد	اعضاء	النواب	

النساء	في	الكتلة	
معدل	اعمار	الكتلة	

معدل	اعمار	النواب	

النساء	في	الكتلة	

8721611436254االصاح 

7841681435656الحداثة والتنمية 

783871425644الشعب

791931525347العدالة 

10251081925454املستقبل 

9471981845250النهضة 

830421415942مبادرة 

7581561335852وطن 

392070560مستقل 

وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة، حصلــت كتلــة الحداثــة والتنميــة  علــى أكبــر عــدد 

مــن مناصــب رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع 6 رؤســاء، بينمــا لــم تحصــل كتلتــا اإلصبــاح والشــعب علــى رئاســة أي لجنــة 

دائمــة. 

 للنســاء علــى الكتــل بمعــدل 2  - 3 نــواب نســاء فــي 
ً
امــا علــى مســتوى الكتــل الثمانيــة فياحــظ التوزيــع املتســاوي نســبيا

كل كتلــة وبالتالــي ال يوجــد فروقــات نوعيــة تذكــر، ويبيــن الجــدول رقــم )4( التوزيــع الجنــدري حســب الكتــل البرملانيــة 

واملناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل فــي اللجــان الدائــم.
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الجدول رقم )4(: يبين التوزيع الجندري حسب الكتل البرملانية واملناصب التي حصلت عليها الكتل في اللجان الدائمة

الكتلة

عدد	

أعضاء	

الكتلة

النسبة	

عدد	

النواب	

النساء	

عدد	

االعضاء	

اللذين	

لم	

ينضموا	

الى	أي	

لجنة	

عدد	

االعضاء	

اللذين	لم	

ينضموا	

الى	أي	

لجنة-	

نساء	

عدد	

األعضاء	

في	لجنة	

واحدة

عدد	

االعضاء	

في	لجنة	

واحدة	

نساء

عدد	

األعضاء	

في	

لجنتين

عدد	

االعضاء	

في	لجنتين	

نساء

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

رئيس	

لجنة

عدد	

االعضاء	

في	

منصب	

رئيس	

لجنة	

نساء

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

مقرر	

لجنة

عدد	

األعضاء	

في	

منصب	

مقرر	

لجنة	

نساء

35051420021%1411االصاح

الحداثة 

والتنمية 

1411%36021621022

25020720000%1411الشعب 

21080623110%1512العدالة 

250401025010%1915املستقبل 

420501142030%1814النهضة 

110201112030%1411مبادرة 

03030111010%75مستقل 

31142801020%1310وطن 
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1.8	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 50-54 و 60-64 ســنة حيــث وصــل عــدد النــواب الذيــن تقــع أعمارهــم ضمــن هاتيــن 

 
ً
، أمــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي،  يتبيــن أن الفئــة العمريــة مــا بيــن 50 – 54 هــي األكثــر تواجــدا

ً
الفئتيــن إلــى 29 نائبــا

 رجال، فيما 
ً
للنساء البرملانيات بواقع 6 نساء مقابل 23 نائبا رجل ، تلتها الفئة العمرية 60-64 ب 4 نساء مقابل 25 نائبا

، ويذكــر بــأن أصغــر عضــو 
ً
تبيــن النتائــج مجلــس النــواب الثامــن عشــر لــم يتواجــد فيــه أي امــرأة يتجــاوز عمرهــا 64 عامــا

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

امــرأة أردنيــة تتدخــل مجلــس النــواب منــذ بــدء الحيــاة البرملانيــة فــي األردن.

وتعقيبــا علــى ان الفئتيــن العمريتيــن 50-54 و 60-64 االعلــى مــن حيــث عــدد النــواب قــد يعــود ذلــك لعــدد مــن االســباب 

االجتماعية ومنها أن الناخبين ما زالوا يميلون في املحافظات للرجال االكبر عمرا سواء كانوا متقاعدين من مؤسسات 

حكوميــة مدنيــة أو عســكرية، باإلضافــة إلــى أن حملــة الدكتــوراة مــن الرجــال اعمارهــم ضمــن هــذه الفئــة، ومــا زالــت نظــرة 

الناخبيــن للنــواب الشــباب لــم تتغيــر كثيــرا خصوصــا أن الحمــات االنتخابيــة تحتــاج كلــف ماليــة عاليــة تدفــع بالشــباب 

العــزوف عــن الترشــح للبرملــان.

ويذكــر أنــه عنــد احتســاب توزيــع اعمــار النــواب الرجــال تبيــن أنــه معــدل اعمارهــم كان 57 ســنة  وبمــا يخــص توزيــع أعمــار  

. ويبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم.
ً
النــواب النســاء تبيــن ان معــدل اعمــار هــن كان 51 ســنة  تقريبــا

توز�ع النواب حسب أعمارهم والنوع االجتما�� 

55 - 59 سنة
ذكور

24
إناث

2

أك�� من  64
ذكور

17
إناث

0

60 - 64 سنة
ذكور

25
إناث

4

50 - 54 سنة
ذكور

23
إناث

6

45 - 49 سنة
ذكور

13
إناث

3

40 - 44 سنة
ذكور

4
إناث

3

35 - 39 سنة
ذكور

2
إناث

2
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2.1	مقدمة

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

خــال العــام الرابــع مــن عمــر مجلــس النــواب الثامــن عشــر، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد املداخــات 1220 مداخلــة تــم 

تقديمهــم مــن قبــل 123 نائــب، حيــث ان النــواب النســاء قدمــن مــا نســبته %21 مــن مجمــوع املداخــات التــي قدمــت 

خــال العــام الرابــع مــن عمــر البرملــان حيــث قدمهــن 20 نائــب امــرأة وتــم تصنيــف املداخــات حســب نــوع املداخلــة 

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

ترأســهم للجلســات.

تم	تصنيف	املداخالت	من	حيث	نوعها	إلى	ثالثة	أقسام	وهي:

 ونســاًء أثناء الجلســات التشــريعية واملتعلقة بإجراء 
ً
املداخالت	التشــريعية: وهي املداخات التي ألقاها النواب رجاال

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

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

 ونســاًء أثنــاء الجلســات الرقابيــة واملتعلقــة بالرقابــة علــى 
ً
املداخــالت	الرقابيــة: هــي املداخــات التــي ألقاهــا النــواب رجــاال

أداء الحكومة ووزاراتها واملؤسســات والهيئات التابعة في الجلســات املخصصة لذلك.

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

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

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

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

أو أثــر جوهــري علــى طبيعــة الحــوار.

 ونســاًء والتــي تصــب 
ً
املداخــالت	النوعيــة:  وهــي التــي تتمثــل بمــا يتــم ابــداؤه مــن آراء واقتراحــات مــن قبــل النــواب رجــاال

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

مــن مجــرى ومســار الحــوار فــي املوضــوع العــام املطــروح للنقــاش إلــى البحــث والنقــاش حــول نقطــة معينــه تصــب فــي ذات 

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

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

ابداؤهــا للتصويــت عليهــا مــن قبــل النائــب إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة بمعنــى آخــر ال ينجــح املقتــرح.

املداخــالت	املفصليــة: وهــي عبــارة عــن املداخلــة التــي يقدمهــا النائــب رجــل أو امــرأة  وتتضمــن مقتــرح أو توصيــة ويتــم 

التصويــت عليهــم وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجــح املقتــرح.
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 ونســاًء فــي اثنــاء الجلســات الرســمية العامــة 
ً
ويتضمــن هــذا البــاب إحصــاًء لعــدد املداخــات التــي قدمهــا النــواب رجــاال

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

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

 ونســاًء وأظهــرت البيانــات انــه تــم تقديــم 754 مداخلــة نوعيــة منهــم 122 مداخلــة 
ً
وتقســيمها حســب مقدمهــا رجــاال

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

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

2.2	املداخالت	ذات	الصلة	بالنوع	االجتماعي	

 ونســاًء وتكــون ذات صلــة ب األدوار والحقــوق والواجبــات لــكل مــن الرجــال 
ً
هــي املداخــات التــي يقدمهــا النــواب رجــاال

والنســاء فــي املجتمــع والعاقــات بينهــم والطــرق التــي تحــدد بهــا خصائصهــم وســلوكياتهم وهوياتهــم التــي تحكمهــا عوامــل 

اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية وبيئيــة مختلفــة وتأثيــر هــذه العاقــة علــى مكانــة املــرأة والرجــل فــي املجتمــع، 

ومــن بيــن هــذه القضايــا  أبنــاء االردنيــات  والغارمــات  وحقــوق املــرأة األردنيــة العاملــة  وحقــوق الشــباب، والعدالــة 

واملســاواة.

ومــن الجديــر ذكــره أن هــذه املداخــات تــم تتبعهــا مــن خــال مراجعــة محاضــر الجلســات الرســمية املنشــورة علــى 

املوقــع الرســمي ملجلــس النــواب والتأكــد مــن مراعاتهــا وحساســيتها للنــوع االجتماعــي وصلتهــا بالقضايــا املتعلقــة بالنــوع 

االجتماعــي، وباإلضافــة الــى ذلــك تــم اســتخدام مجموعــة مــن الكلمــات املفتاحيــة والتــي تعــد  ذات صلــة أو تدلــل علــى 

النــوع االجتماعــي مثــل: مــرأة ، أبنــاء األردنيــات، الغارمــات، الجنــدر، الشــباب، املــزارع/)ة(، فتــاه، األســرة، ربــة األســرة، 

طفــل/)ة(، أمومــة، التحــرش، الطــاق، النفقــة، العامــات، امليــراث، رجــل، ذكوريــة، املســاواة، العدالــة، امــرأة، نســاء، 

زوج/)ة(،  جرائــم الشــرف، القاصــرات، الاجئيــن/)ات(، ذوي اإلعاقــة، الــزواج املبكــر، كبــار الســن، فاقــدي الدعــم 

األســري، معتقلــي الــرأي، البــدون.
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2.3	املداخالت	حسب	نوعها	

 لنوعها إلى ما يلي: 
ً
تم تصنيف املداخات وفقا

2.3.1	املداخالت	الرقابية

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

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

وعملهــا وعمــل مؤسســاتها ضمــن الجلســات الرقابيــة وبلــغ مجموعهــا العــام 260 مداخلــة وبنســبة % 21 مــن مجمــوع 

املداخــات التــي قدمهــا النــواب خــال العــام الرابــع، وقــد قدمــت مــن قبــل 89 نائــب، كمــا ويذكــر أن النــواب النســاء 

قدمــن مــا نســبته %15 مــن مجمــوع املداخــات الرقابيــة، ويذكــر ان النائــب وفــاء بنــي مصطفــى احتلــت املركــز الثانــي 

مــن حيــث أكثــر النــواب اللذيــن قدمــوا  مداخــات رقابيــة ب 9 مداخــات رقابيــة، وكذلــك النائــب ديمــة طهبــوب احتلــت 

املركــز الســادس مــن حيــث أكثــر النــواب اللذيــن قدمــوا مداخــات رقابيــة ب 6 مداخــات رقابيــة.

وتم	تصنيف	املداخالت	الرقابية	إلى:

مداخالت	كمية: وهي جميع املداخات التي قدمت من قبل النواب، في أثناء النقاش على املستوى الرقابي.

 أو ثنــاء مــن قبــل النــواب أو املداخــات 
ً
مداخــالت	نوعيــة: وهــي املداخــات التــي قدمــت مــن قبــل النــواب والقــت تأييــدا

التــي احتــوت علــى مقترحــات تــم التصويــت عليهــا ولــم تنجــح.

املداخــالت	املفصليــة: وهــي املداخــات التــي قــدم فيهــا النــواب مقترحــات ونجحــت، أو غيــرت فــي مســار الحديــث العــام. 

 للمداخــات الرقابيــة.
ً
ويبيــن الجــدول رقــم )9( أكثــر 10 نــواب تقديمــا

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

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

6ديمه محمد طارق طهبوب9صالح عبدالكريم العرموطي

6سليمان حويله عيد الزبن9وفاء سعيد بني مصطفى

6نبيل ميخائيل عوده الغيشان8عبدالكريم فيصل الدغمي

5ابراهيم محمد ابوالسيد7يحيى محمد محمود السعود

5حياه حسين علي مسيمي6خالد رمضان محمد عواد
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املداخــات  نســبة  بلغــت  فيمــا  الرقابيــة،  املداخــات  مجمــوع  مــن   99% الكميــة  الرقابيــة  املداخــات  نســبة  وبلغــت 

.0.4  % املفصليــة  الرقابيــة  املداخــات  ونســبة    1% النوعيــة  الرقابيــة 

وعنــد تحليــل املداخــات الرقابيــة علــى مســتوى النــواب النســاء فتبيــن ان النــواب النســاء قدمــن مداخــات رقابيــة 

كميــة مــا نســبته %15 مــن مجمــوع املداخــات الرقابيــة الكميــة ومداخــات رقابيــة نوعيــة مــا نســبته %0.5 مــن مجمــوع 

املداخــات الرقابيــة النوعيــة ولــم تقــدم النــواب النســاء أي مداخلــة رقابيــة مفصليــة.

2.3.2	املداخالت	التشريعية

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

للبــت فيهــا أو التعديــل أو اإلضافــة أو الحــذف أو اإلحالــة إلــى اللجــان املختصــة، حيــث بلغــت 902 مداخلــة وبنســبة 

 ونســاًء ، والتــي امتــد تقديمهــا علــى امتــداد عــام 
ً
% 74 مــن مجمــوع املداخــات، وقدمــت مــن قبــل 121 نــواب رجــاال

برملانــي كامــل، ضمــن الــدورة العاديــة الرابعــة، حيــث أن النــواب النســاء قدمــن مــا نســبته %24 مــن مجمــوع املداخــات 

التشــريعية، وقــد وزعــت املداخــات التشــريعية إلــى مداخــات تشــريعية كميــة وقــد بلغــت نســبتها % 65 مــن مجمــوع 

املداخات التشريعية، واملداخات التشريعية النوعية بلغت نسبتها % 30، ونسبة املداخات التشريعية املفصلية 

كانــت % 5 مــن مجمــل املداخــات املقدمــة. 

وعنــد تحليــل املداخــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن أن النــواب النســاء قدمــن مــا نســبته %24 مــن مجمــوع 

%14 مداخــات تشــريعية كميــة مــن مجمــوع  مــا نســبته  النــواب النســاء قدمــن  املداخــات التشــريعية، ويذكــر أن 

املداخــات التشــريعية الكميــة و%8 مداخــات تشــريعية مــن مجمــوع املداخــات التشــريعية النوعيــة و%1 مداخــات 

تشــريعية مفصليــة مــن مجمــوع املداخــات التشــريعية املفصليــة.

 للمداخــات التشــريعية، حيــث ان النائــب وفــاء 
ً
ومــن الجديــر ذكــره أنــه 3 نــواب نســاء مــن ضمــن أكثــر 10 نــواب تقديمــا

 للمداخــات التشــريعية ب61 مداخلــة، وحلــت 
ً
بــن مصطفــى قــد حلــت فــي املركــز االول مــن حيــث أكثــر النــواب تقديمــا

النائــب هــدى العتــوم فــي املركــز التاســع ب29 مداخلــة، وحلــت النائــب ريــم ابــو دلبــوح فــي املركــز العاشــر مــن حيــث 

 تقديمــا للمداخــات 
ً
 للمداخــات التشــريعية ب 23مداخلــة. ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نوابــا

ً
اكثــر النــواب تقديمــا

التشــريعية. 



39

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

 تقديما للمداخات التشريعية  
ً
 الجدول رقم )10(: يبين أكثر 10 نوابا

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

30مصطفى رمضان ياغي61وفاء سعيد بني مصطفى

30نبيل ميخائيل عوده الغيشان59صالح عبدالكريم العرموطي

29بركات كامل املهيرات52احمد سليمان عوض الرقب

29هدى حسين محمد عتوم50نبيل كامل احمد الشيشاني

23ديمه محمد طارق طهبوب41عبدهللا علي عودة العكايلة

2.3.3	املداخالت	التنظيمية	

وفــي ذات املنهــج تــم جمــع املعلومــات الخاصــة باملداخــات التنظيميــة وهــي املداخــات التــي تعنــى بتنظيــم عمــل املجلــس 

58 مداخلــة  بلــغ عددهــا خــال العــام الرابــع ب   واللجــان والكتــل النيابيــة، وانتخــاب أعضــاء املكتــب الدائــم فقــد 

وبنســبة %5مــن مجمــوع املداخــات خــال العــام الرابــع وقــد قدمــت مــن قبــل 39 نائــب رجــل ، حيــث قدمــن النــواب 

النســاء مــا نســبته %10 مــن مجمــوع املداخــات التنظيميــة، وصنفــت إلــى تنظيميــة كميــة بنســبة %93 مــن مجمــوع 

املداخــات، ، ومداخــات تنظيميــة مفصليــة بنســبة 7%.

التنظيميــة  املداخــات  مجمــوع  مــن  كميــة  تنظيميــة  مداخــات   10% نســبته  مــا  قدمــن  النســاء  النــواب  أن  ويذكــر 

ومفصليــة.  نوعيــة  تنظيميــة  مداخلــة  أي  النســاء  النــواب  تقــدم  ولــم  الكميــة، 

 للمداخــات التنظيميــة، وهــذا قــد يؤشــر إلــى أن نســبة النســاء اللواتــي 
ً
وياحــظ أن النــواب الرجــال هــم األكثــر تقديمــا

يخضــن العمــل البرملانــي ألول مــرة مقارنــة بالنــواب الرجــال، حيــث لــم يكــّن لديهــّن معرفــة تامــة النظــام الداخلــي ومجريــات 

الجلســات داخــل القبــة البرملانيــة، وهــذا يتطلــب بــأن يكــون هنــاك بنــاء لقــدرات النســاء وزيــادة وعيهــّن فــي النظــام الداخلــي 

 للمداخــات التنظيميــة.
ً
وآليــة عمــل البرملــان، كمــا يبيــن الجــدول التالــي الــذي يحــوي أكثــر 10 نــواب تقديمــا

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

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

2احمد محمد علي الصفدي4سليمان حويله عيد الزبن

2خميس حسين خليل عطية3خالد زاهر العبد الفناطسة

2صالح عبدالكريم العرموطي3مرزوق حمد عواد الهبارنه

2صفاء عبد هللا محمد املومني3مصطفى رمضان ياغي

2حسين عطية القي�سي 2ابراهيم حسين العلي بني هاني
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2.3.4	املداخالت	الكمية

 رجــال 
ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 897 مداخلــة كميــة خــال العــام الرابــع، قدمــت مــن قبــل )121( نائبــا

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

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

كونها فقد تدور في دائرة الحوار الطبيعي وقد تأخذ شــكل اآلراء والتعليقات والتي يســتمر بعد االســتماع إليها الحوار 

دون أي نتيجــة أو أثــر جوهــري علــى طبيعــة الحــوار، وعنــد تحليــل املداخــات الكميــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي تبيــن 

أن النــواب النســاء قدمــن مــا نســبته %24 مــن مجمــوع املداخــات الكميــة ويذكــر أن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى كانــت 

االكثــر مــن حيــث املداخــات الكميــة  مــن حيــث عــدد املداخــات الكميــة ب 40 مداخلــة تاهــا النائــب أحمــد الرقــب ب 

38 مداخلــة كميــة، ويذكــر أن النائــب هــدى العتــوم جــاءت املركــز الثامــن مــن حيــث عــدد  املداخــات الكميــة ب 22 

مداخلــة كميــة، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر عشــرة نــواب تقديمــا للمداخــات الكميــة.

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

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

25بركات كامل املهيرات40وفاء سعيد بني مصطفى

24يحيى محمد محمود السعود38احمد سليمان عوض الرقب

22هدى حسين محمد عتوم37صالح عبدالكريم العرموطي

20خليل حسين خليل عطية30نبيل كامل احمد الشيشاني

20عبد املنعم صالح العودات26نبيل ميخائيل عوده الغيشان

2.3.5	املداخالت	النوعية

 رجــال 
ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 273 مداخلــة نوعيــة خــال العــام الرابــع، قدمــت مــن قبــل 39 نائبــا

 بــأن املداخــات النوعيــة 
ً
ونســاء، حيــث قــدم النــواب النســاء مــا نســبته %28 مــن مجمــوع املداخــات النوعيــة، علمــا

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 ومســار الحــوار فــي 

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

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

آخريــن، أمــا النتيجــة الثانيــة فهــي تتمثــل مــن خــال طــرح املقتــرح املقــدم خــال املداخلــة التــي تــم ابداؤهــا للتصويــت 

عليهــا مــن قبــل النائــب إلــى التصويــت وال يحصــل علــى األغلبيــة بمعنــى آخــر ال ينجــح املقتــرح.



41

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

 للمداخــات النوعيــة ب 30 مداخلــة 
ً
وبمــا يخــص تحليــل النتائــج يتبيــن أن النائــب صالــح العرموطــي األكثــر تقديمــا

 كان 3 نســاء ضمــن هــذه القائمــة، وهــذا يؤشــر علــى األداء الخــاص 
ً
نوعيــة، وضمــن العشــر النــواب األكثــر تقديمــا

بالنســاء فــي الداخــات النوعيــة، حيــث كانــت النــواب وفــاء بنــي مصطفــى وهــدى العتــوم وديمــه طهبــوب فــي املراكــز 

نــواب قدمــوا   10 9 مداخلــة نوعيــة علــى التوالــي. ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر   ،10  ،25 الثالــث والثامــن والتاســع ب 

مداخــات نوعيــة خــال العــام الرابــع.

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

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

17مصطفى رمضان ياغي30صالح عبدالكريم العرموطي

12سعود سالم علي ابو محفوظ28عبدهللا علي عودة العكايلة

10هدى حسين محمد عتوم25وفاء سعيد بني مصطفى

9ديمه محمد طارق طهبوب22نبيل كامل احمد الشيشاني

9نبيل ميخائيل عوده الغيشان19احمد سليمان عوض الرقب

2.3.6	املداخالت	املفصلية	

 رجــال 
ً
قــدم أعضــاء مجلــس النــواب مــا مجموعــه 50 مداخلــة مفصليــة خــال العــام الرابــع، قدمــت مــن قبــل 28 نائبــا

ونســاء، حيــث قــدم النــواب النســاء مــا نســبته %24 مــن مجمــوع املداخــات املفصليــة ويذكــر أن النائــب عبدالكريــم 

الدغمــي  كان أكثــر نائــب قــدم مداخــات مفصليــة ب 7 مداخــات مفصليــة ويذكــر أن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى 

احتلــت املركــز الثالــث مــن حيــث عــدد املداخــات املفصليــة ب 5 مداخــات وكذلــك تواجــدت النائبتيــن ديمــة طهبــوب 

 للمداخــات املفصليــة فــي ب مداخلتيــن مفصليــات لــكل منهمــا.
ً
وريــم ابــو دلبــوج  فــي قائمــة أكثــر 10 نــواب تقديمــا

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

عليهــم، وتحظــى علــى أصــوات األغلبيــة، أي بمعنــى آخــر ينجــح املقتــرح. ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب قدمــوا 

مداخــات مفصليــة.

 للمداخات املفصلية  
ً
الجدول رقم )14(: يبين أكثر 10 نواب تقديما

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

2خير عبدهللا ابو صعيليك7عبدالكريم فيصل الدغمي

2ديمه محمد طارق طهبوب5عبد املنعم صالح العودات

2ريم عقله نواش ابو دلبوح5وفاء سعيد بني مصطفى

2عقله غمار مفلح الزبون3صالح عبدالكريم العرموطي

2خالد زاهر العبد الفناطسة
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ويبين الجدول التالي توزيع املداخات على جميع أعضاء مجلس النواب.

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

النائب
تشريعية	

كمية	

تشريعية	

نوعية	

تشريعية	

مفصلية	
املجموع	

رقابية	

كمية	

رقابية	

نوعية		

رقابية	

مفصلية	
املجموع	

	تنظيمية	

كمية	

	تنظيمية	

نوعية

	تنظيمية	

مفصلية
املجموع

300300000000ابتسام النوافلة

530820022002ابراهيم بني هاني

200220020000ابراهيم ابو العز

200200000000ابراهيم البدور

400450050000ابراهيم ابوالسيد

100130030000ابراهيم القرعان

300330030000احمد الهميسات

200230030000احمد الفريحات

120300000000احمد اللوزي

331905240041001احمد الرقب

000000002002احمد الصفدي

100100000000انتصار حجازي

100110010000اندريه حواري

100110010000انصاف الخوالده

21802940040000بركات املهيرات

100130031001تامر بينو

200220130000جمال قموه

210320020000جودت الدرابسه

100110010000حابس الشبيب

200200001001حابس الفايز

400420020000حازم املجالي

100130030000حسن السعود

100110011001حسن العجارمة

200210010000حسني الشياب
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النائب
تشريعية	

كمية	

تشريعية	

نوعية	

تشريعية	

مفصلية	
املجموع	

رقابية	

كمية	

رقابية	

نوعية		

رقابية	

مفصلية	
املجموع	

	تنظيمية	

كمية	

	تنظيمية	

نوعية

	تنظيمية	

مفصلية
املجموع

400440040000حسين القي�سي

000000000000حمود الزواهره

6801450050000حياه مسيمي

12111460061001خالد عواد

202410013003خالد الفناطسة

000000000000خالد الحياري

10011130030000خالد البكار

200200001001خالد العبد هللا

15311950050000خليل عطية

200230031012خميس عطية

10021230030000خير ابو صعيليك

12922360060000ديمه طهبوب

100100000000راشد الشوحه

630930031001رائد الخزاعله

100130030000رجا الصرايره

8401220020000رسميه الكعابنه

400440041001رمضان الحنيطي

410520020000رنده الشعار

100100000000رياض العزام

13722220020000ريم ابو دلبوح

400410010000زيد الشوابكه

101200000000زينب الزبيد

101212310011001سعود ابو محفوظ

601760064004سليمان الزبن

100100000000شاهه ابو شوشه

420620021001شعيب الشديفات

100100000000صالح ابوتايه
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النائب
تشريعية	

كمية	

تشريعية	

نوعية	

تشريعية	

مفصلية	
املجموع	

رقابية	

كمية	

رقابية	

نوعية		

رقابية	

مفصلية	
املجموع	

	تنظيمية	

كمية	

	تنظيمية	

نوعية

	تنظيمية	

مفصلية
املجموع

273025990091012صالح العرموطي

100110011001صباح الشعار

200230030000صداح الحباشنه

300330032002صفاء املومني

100110011001صوان الشرفات

100100000000طارق خوري

000000000000عبالرحمن العوايشة

100130030000عبد القادر الفشيكات

100100001001عبد هللا عبيدات

18052320020000عبد املنعم العودات

100100000000عبد املحسيري

11452071080022عبدالكريم الدغمي

100110012002عبدهللا عبد الدايم

132804150051001عبدهللا العكايلة

100100000000عبدهللا زريقات

000000000000عدنان الركيبات

100100000000عزيز العبيدي

322710011001عقله الزبون

100120020000علي حجاحجه

601750051001علي الخايلة

14802200001001عليا ابو هليل

311510010000عمر قراقيش

701820021001عواد الزوايده

100140040000عي�سى خشاشنه

400450050000غازي الهوامله

510630031001فضيل العبادي

100100000000فضيه ابو قدوره



45

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

النائب
تشريعية	

كمية	

تشريعية	

نوعية	

تشريعية	

مفصلية	
املجموع	

رقابية	

كمية	

رقابية	

نوعية		

رقابية	

مفصلية	
املجموع	

	تنظيمية	

كمية	

	تنظيمية	

نوعية

	تنظيمية	

مفصلية
املجموع

300320020000فواز الزعبي

100130030000فوزي داود

630920020000فيصل االعور

001100000000ق�سي الدمي�سي

700700000000قيس زيادين

200200000000كمال الزغول

100100000000ماجد قويسم

100100000000مازن القا�سي

100120020000مجحم الصقور

250700000000محاسن الشرعه

200220020000محمد الظهراوي

420610010000محمد ابو سته

002200000000محمد البرايسة

200210012002محمد العتايقه

600620020000محمد الفاحات

100130030000محمد هديب

100110010000محمد الرياطي

410510010000محمد الزعبي

000010010000محمد القضاة

100100000000محمود العدوان

100110011001محمود الفراهيد

200240041001محمود النعيمات

200220020000محمود الطيطي

100100000000مرام الحيصه

300300003003مرزوق الهبارنه

121713040043003مصطفى ياغي

9601520021001مصطفى العساف
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النائب
تشريعية	

كمية	

تشريعية	

نوعية	

تشريعية	

مفصلية	
املجموع	

رقابية	

كمية	

رقابية	

نوعية		

رقابية	

مفصلية	
املجموع	

	تنظيمية	

كمية	

	تنظيمية	

نوعية

	تنظيمية	

مفصلية
املجموع

200200000000مصطفى الخصاونة

211450050000مصلح الطراونة

520750050000معتز ابو رمان

400410010000مفلح الخزاعله

521830030000منال الضمور

220430030000منتهى البعول

100120020000منصور سجاجه

000000000000مو�سى الزواهره

120330030000مو�سى الوحش

100120020000مو�سى هنطش

272215030030000نبيل الشيشاني

20913060060000نبيل الغيشان

200200001001نضال الطعاني

100120020000نواف النعيمات

400410012002نواف الزيود

181012930031001هدى عتوم

100100001001هيا مفلح

120350050000هيثم الزيادين

100110010000وائل رزوق

100100000000وصفي حداد

322456181090000وفاء بني مصطفى

15401970072002يحيى السعود

100100000000يوسف الجراح
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2.5	املداخالت	املراعية	للنوع	االجتماعي	

 
ً
قــام فريــق راصــد بتتبــع مداخــات النــواب مــن حيــث صلتهــا بقضايــا النــوع االجتماعــي وتبيــن النتائــج: ان النــواب رجــاال

ونســاًء قدمــوا مــا مجموعــه 88 مداخلــة ذات صلــة بقضايــا النــوع االجتماعــي مــن أصــل 1220 مداخلــة أي مــا نســبته 

%7. ويبيــن الجــدول التالــي املداخــات ذات الصلــة بالنــوع االجتماعــي.

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

الكلمة	املفتاحيةنص	املداخلةاالسم

النساء العاطات عن العمللن اتحدث عن املوازنة ألنها تحصيل حاصلابتسام يوسف خليل النوافلة

االسرةاتصل بنا مجموعة كبيرة من املواطنين األسر الفقيرةابراهيم حسين العلي بني هاني

معتقلي الرأينطالب باإلفراج الفوري عن هؤالء املعتقلين واصحاب الرأيابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

اؤجل اجابتي على هذا االستحقاق الدستوري الى حين تزويدي احمد سليمان الرقب

باستكمال كامل االجابات

العدالة

مشاريع نساء في الرمثامكافحة الفقر والبطالةانتصار بادي مصطفى حجازي

عدد املباني الحكومية املستأجرة داخل الحكومة وخارجها، انا جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

اكتفي باإلجابة

الزميات

وعلى معرفة تامة بالبدون الذين ال يحملون االرقام الوطنية حابس ركاد خليف الشبيب

البدو الرحل الذي اصبحوا في مهب

البدون )الذين ال يحملون 

االرقام الوطنية البدو الرحل(

مشاريع وفرص عمل للنساءانتقاد للموازنةحابس ركاد خليف الشبيب

اال انه وبمجرد خروجنا من هذه القاعة وإيداع هذه املخالفات حسن عصري السعود

الى الجهات املعنية إال اننا جميعا ال نتابع هذه املخالفات والى 

أين وصلت هذه املخالفات؟

الشباب

قضية الطول لإلناث والذكور أنا اعتقد بعد مطالبات نيابية حياة حسين علي مسيمي

متعددة ولذلك ان كنت أميل شخصيا الى بقاء الطول كما جاء 

في النص األصلي

إناث

اقتراحي أن يضاف الى )أ( ال يجوز للفرد الزواج من غير اردني اال حياة حسين علي مسيمي

بموافقة مسبقة

الزواج

الغارماتالغاز اتفاقية الغازحياة حسين علي مسيمي

ان نعطي التسيب والتعيين ملجلس السلطة نضرب الرقابة، خالد رمضان محمد عواد

التنسيب ملجلس الوزراء

زميات
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الكلمة	املفتاحيةنص	املداخلةاالسم

زمياتمتظلمين حول منتجع البحيرة السياحيخالد رمضان محمد عواد

زمياتهل يحق لنا ان نشرع بتعطيل سلطة القضاء في اي مكان كانخالد رمضان محمد عواد

اطالب بإصدار بيان والذهاب الى جلسة طارئة تحدد لهذا خالد رمضان محمد عواد

املوضوع التخاذ قرار محدد اتجاه هذه السياسة الرعناء

زمياتي

موضوع العنف ضد املرأة التحية للمرأة االردنية على اختاف خالد رمضان محمد عواد

موقعها

املرأة

زمياتانا مع التحويل الى اللجنة املاليةخالد رمضان محمد عواد

التمس من املجلس الكريم ومن اللجنة القانونية ان نصوت خالد رمضان محمد عواد

على احالة الوزير السابق الى املحكمة املختصة

زميات

إذن ادفع بالتأييد مقترح أبو فيصل ان نؤجل اقرار هذا خالد رمضان محمد عواد

القانون ألسبوعين وعلى الحكومة ان تجيبنا بكل التفاصيل

زميات

زمياتأؤيد ما طرحته الزميلة وفاء بني مصطفىخالد رمضان محمد عواد

علينا ان نواجه املرض بعينه وإن هبنا الى رد القانون نسقط خالد رمضان محمد عواد

حقنا باملناقشة

زميات

اضافة نقيب املهندسين ليس لشخصه انت تقرأ 170 الف قلنا خالد رمضان محمد عواد

سابقا وهذه اللجنة تجتمع كل 6 شهور مرة تتوافق مع مبدأ أن 

إدارة النفايات تضع سياسة عامة وعلى كل الوزارات أن تنفذ

زميات

اطالب دولة الرئيس املحترم ضرورة االفراج عن جميع معتقلي خليل حسين خليل عطية

الراي

معتقلي الرأي

راجعني العديد من أبناء االردنيات بسبب وجود معيقات او خميس حسين خليل عطية

تعقيدات في حصولهم على املزايا التي أقرها مجلس الوزراء 

سابقا

أبناء االردنيات

انا صراحة مع التعريف كما ورد في نص القانون ألنه اشمل مع رائد عقله مفلح الخزاعله

مراعاة ايضاح عبارة والقوات االخرى املرتبطة بوزارة الدفاع

انثى

دعم املراكز الشبابية اعادة جدولة الديون املترتبة على قطاع املزارعينرمضان محمد فاح الحنيطي

واملشاريع االنتاجية ملرأة في 

مختلف مناطق اململكة
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الكلمة	املفتاحيةنص	املداخلةاالسم

واذا تجاوزنا الصفات العامة الى قراءة 2020، نقول جاءت لتزيد ريم عقله نواش ابو دلبوح

العجز ومن جانب االيرادات ياحظ فرق بإجمالي االيرادات 

مقارنة مع عام 2019 وعام 2020 وفي جانب النفقات لوحظ 

رفع في النفقات الجارية حوالي 370 مليون ورفع في النفقات 

الرأسمالية واملشاريع 180

املرأة األردنية

نطالب بتنمية املوارد البشرية تنمية حقيقية وليست شعارات زينب حمود سالم الزبيد

دعائية واعامية

الغارمات

معتقلي الرأياالفراج عن معتقلي الرأي ومنهم عبد الرحمن شديفاتشعيب خلف املحمد الشديفات

أنا أدعو املجلس كل القوانين االن املوجودة لغاية 57 إحالتها صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

إلى اللجنة القانونية واللجنة االدارية

شاب

أنا مع الغاء هذا النص يا سيدي؟ انا مع الغاء النص وأن أي صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

اعتداء على الحريات وحقو املرأة والحياة الخاصة للمواطنين 

جريمة يعاقب عليها القانون سندا للمادة 7 من الدستور

الزوج، الزوجة، املرأة

االنثىانا اعتقد انها اضافة املرأة لغو واللغو ال يجوز في القانونصالح عبدالكريم شحادة العرموطي

لم اسمع من الحكومة فزعة لبناتنا واعراضنا املسجونات صالح عبدالكريم شحادة العرموطي

نتيجة الظروف االقتصادية ملاذا لم يكن هنالك مراقبة 

للشركات اإلقراض التي تقدم لبناتنا وتزجهم بالسجون؟

بناتنا املسجونات )الغارمات(

فتاةاطالب برد ال اسقاط هذا القانونصالح عبدالكريم شحادة العرموطي

املرأةالفقرة ج، انا مع شطب هذه العبارةصالح عبدالكريم شحادة العرموطي

بناتنا واخواتناانا مع رد هذه املادةصالح عبدالكريم شحادة العرموطي

االطفالدعم املزارعينصباح سهو فريج الشعار

غارمين وغارماتاعلن رف�سي لهذه املوازنة جملة وتفصياصداح احمد محمد الحباشنة

الفتاةاملريضة بلقيس بني هاني في مركز الحسين للسرطانصداح احمد محمد الحباشنة

معتقلي الرأياملجمع الجديد في الكركصداح احمد محمد الحباشنة

هنالك ازدواجية في االقتطاع في التأمين الصحي في األسرة صوان طلب مريبيع الشرفات

الواحدة الزوج والزوجة لكل منهم يتم خصم التأمين الصحي

األسرة، الزوجة

كان من األولى أن تأتي بحلول استثنائية وابداعية تحاكي عبد القادر سلمان نوري الفشيكات

الهم الوطني فهذه املوازنة لم تعالج الخلل في العبء الضريبي 

والوعاء الضريبي

تدريب النساء الريفيات
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الكلمة	املفتاحيةنص	املداخلةاالسم

املرأةالحد من العبء الضريبيعبد علي محمد عليان املحسيري

الشباب10 االف فرصة عمل لألردنيين من قطر، املنصة القطريةعبدهللا بديع عبد الدايم القرامسة

الغارمين والغارماتحجب الثقة عن املوازنةعبدهللا علي عودة العكايلة

هنالك حقوق في ديوان الخدمة املدنية لألبناء املوظفين الذكور علي سالم الخايلة

واإلناث والتجنيد في االجهزة األمنية

الذكور واإلناث

املرأةانا مع قرار اللجنةعليا عوده نصار ابو هليل

الغارماتسؤال يتعلق في اخواتنا باألردن او ما يسمى بالغارماتغازي محمد سالم الهواملة

هل اي غارمة بحدود الفين دينار او ما دون هل تستطيع غازي محمد سالم الهواملة

التقديم لهذا الصندوق

الغارمات

فضيل منور فضيل النهار املناصير 

العبادي

غارماتانتقد موازنة 2019 وفشل الحكومة في تنفيذها

من حيث البيانات واألرقام ال يمثل اساسا صالحا للرقابة على فوزي شاكر الطعيمه داود

موازنة دولة

املرأة

الغارماتما زلنا ندور بذات الحلقة املفرغةقيس خليل يعقوب زيادين

ابناء االردنياتايجاد حل للتوقيف االداريمحمد جميل محمد الظهراوي

نحن نرى في كل عام تقرير ديوان املحاسبة ولألسف هذا محمد سعد سامه العتايقة

الكتاب يزداد بالتخمة ويزداد بالصحة

الغارمات

زمياتيوهذا املجلس زمائي وزمياتي األكارم ناقش كثير من القضايامحمد عبدالفتاح محمود هديب

على أن ال يقل الطول عن 165 للذكور و155 لإلناث واقتراحي محمد ناصر سليم الزعبي

بأن يبقى كما في القانون األصلي

إناث

كنا نتمنى ان نسمع من كل وزير ما هي خطته لتطوير وزارته محمد ناصر سليم الزعبي

وليس ارقام صرف نفقات جارية صماء روتينية

األرامل واليتامى

الشبابزيارة امللك ألربد، انس الجمرة، البسطاتمحمود عطا هللا يونس الطيطي

اتمنى ان نصوت على هذه املادة واملادة جاءت مادة حصيفة مرزوق حمد عواد الهبارنة

وممتازة

اإلناث

الفقرة ج النص فيها نهايتها اال بموافقة خطية من البنك مصطفى رمضان ياغي

املركزي، اقتراحي املحدد شطب العبارة

زمياتي

زمياتيانا مع العودة الى النص االصلي في املطلعمصطفى رمضان ياغي
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الكلمة	املفتاحيةنص	املداخلةاالسم

الشكر موصول لكل من طوق عنقي بثقة اعتز بها والشكر مصطفى رمضان ياغي

موصول ايضا لكل من حجب هني لرأيه الخاص الذي احترمه 

وأجله

الزميات

اتمنى على اللجنة شطب كلمة الشرقية والبقاء على كلمة مصطفى رمضان ياغي

القدس

الشباب، االطفال

 مع استاذي األستاذ صالح العرموطي مصطفى رمضان ياغي
ً
وان كنت اتفق جزأ

ومن ذهب معه بتحويل كل هذه مشاريع القوانين الى اللجان 

املختصة اال انه ال يجوز ان تسجل سابقة في تاريخ هذا املجلس 

اال وهي حق النواب في القراءة األولى

زمياتي

شبابرد القانونمصطفى عبدالرحمن مازن العساف

مستقبل اطفالنا واجيالناخيط الثقة بين الشعب وبين الحكومة ضعيف ويزداد ضعفامصطفى عبدالرحمن مازن العساف

تمويل واقراض املرأةال تسر الصديق وال تغيظ العدومصطفى فؤاد محمد الخصاونة

تصحيح واقعة وردت على لسان الزميلة وفاء والتمس من مصلح احمد مو�سى الطراونة

املجلس الكريم شطبها عندما تحدثت عن زواج االطفال في 

االردن

اطفال

اناثاكثر من 3000 طلب تجنيد من ذكور واناث من ابناء املدينةمعتز محمد مو�سى ابو رمان

الطالبات املتزوجاتاالنتقال من االقتصاد التقليدي الى االقتصاد الرقميمعتز محمد مو�سى ابو رمان

 من 160 للذكور ليصبح منتهى عبد الجواد احمد البعول
ً
املطلوب تخفيض الطول ليصبح بدال

 من 150 سم ليصبح 145 سم
ُ
155 سم لإلناث بدال

اإلناث

االجابة صماء وهي عبارة عن جداول، اوجه صرف املنح منتهى عبد الجواد احمد البعول

واملساعدات

املرأة

انا مع أن تضاف كلمة كان بعد كلمة ذكرا الوارد فيها وهو نبيل كامل احمد الشيشاني

النص الشائع

انثى

يعني اذا قلنا تستحق االنثى ونكمل تستحق الفرد األنثى نبيل كامل احمد الشيشاني

واملستخدم الى آخرة حقيقة هنا نحن ننسجم مع تعريفات هذا 

القانون

االنثى

أنا لدي استفسار للحكومة على ما ورد في املادة 15 من الفصل نبيل كامل احمد الشيشاني

الثالث من االتفاقية عن الشروط والضوابط التي حددتها 

الحكومة كدولة

امليراث
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الكلمة	املفتاحيةنص	املداخلةاالسم

اناثجامعة الزرقاء اعتذرت عن النشاطنبيل كامل احمد الشيشاني

اقترح رد هذه الصيغة الى اللجنة والطلب من اللجنة إعادة نبيل ميخائيل عوده الغيشان

دراسة صيغتها واالخذ بآراء النساء والسادة النواب

النساء

وأن نقول الضابط كل من كان حائزا على رتبة مازم ثاني وما نبيل ميخائيل عوده الغيشان

 كان أم أنثى
ً
فوق بإرادة ملكية سامية ذكرا

انثى

انا أعتقد هنا بضرورة شطب حالة الضرورة أو توضيحها أكثر نبيل ميخائيل عوده الغيشان

مما هي واردة بهذا النص

إناث

أود ان اقترح على الرئاسة الجليلة أن يتم انشاء مكتب او قسم نبيل ميخائيل عوده الغيشان

او مديرية في مجلس النواب من اجل أن يكون مهمة هذا القسم 

متابعة تقارير ديوان املحاسبة

زميات

استغال الصخر الزيتي والبوتاس والفوسفات والغاز والنحاس نواف حسين فرحان النعيمات

ومادة السيلكا

نسائي وسادتي

مركز شاباتتنظر الى الحالة االردنية بتفاؤلهيا حسين علي مفلح

االناثأنا اذهب مع قرار اللجنة القانونية وأجده بأنه موافق للدستوروفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

انا اتمنى من الزماء ان نصوت مع اللجنة القانونية الن قرارهم وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

في )د( حصيف ومناسب

اطفال، شباب

النساءملاذا وضع هذا الشرط كل منهم من عمر 25-18وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

الغارماتانتقاد الحكومةوفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

بناتدعم حرية الرأي والتعبيريوسف محمد يوسف الجراح

 للمداخــات املراعيــة للنــوع االجتماعــي كان النائــب خالــد رمضــان األكثــر تقديمــا 
ً
وفيمــا يخــص النــواب األكثــر تقديمــا

للمداخــات املراعيــة للنــوع االجتماعــي ب 11 مداخلــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي تــاه النائــب صالــح العرموطــي ب 7 

مداخــات مراعيــة للنــوع االجتماعــي، وعلــى صعيــد النــواب النســاء كانــت النائــب وفــاء بنــي مصطفــى والنائــب حيــاة 

 
ً
 للمداخــات املراعيــة للنــوع االجتماعــي حيــث احتلــن املركــز الســادس والســابع تواليــا

ً
املســيمي مــن أكثــر النــواب تقديمــا

ب4, 3  مداخــات علــى التوالــي، ويبيــن الجــدول التالــي أكثــر 10 نــواب تقدمــوا بمداخــات مراعيــة للنــوع االجتماعــي.
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الجدول رقم )17(: يبين أكثر 10 نواب تقدموا بمداخات مراعية للنوع االجتماعي  

عدد	املداخالت	اسم	النائب	عدد	املداخالتاسم	النائب	

4وفاء سعيد بني مصطفى11خالد رمضان محمد عواد

3حياة حسين علي مسيمي7صالح عبدالكريم العرموطي

3صداح احمد محمد الحباشنة5مصطفى رمضان ياغي

2حابس ركاد خليف الشبيب4نبيل كامل احمد الشيشاني

20عبد املنعم صالح العودات4نبيل ميخائيل عوده الغيشان

 ونســاًء فــي مداخاتهــم ذات 
ً
وفيمــا يخــص املحــاور ذات الصلــة بقضايــا النــوع االجتماعــي والتــي تطــرق لهــا النــواب رجــاال

 
ً
 فــي املداخــات املقدمــة مــن النــواب رجــاال

ً
الصلــة بالنــوع االجتماعــي  فلقــد كان محــور املــرأة  مــن أكثــر املحــاور ورودا

ونســاًء بنســبة %61  تــاه محــور الغارمــات بنســبة %13، ويبيــن الجــدول التالــي محــاور املداخــات ذات الصلــة بالنــوع 

 ونســاًء. 
ً
االجتماعــي التــي قدمهــا النــواب رجــاال

 ونساًء
ً
الجدول رقم )18(: يبين محاور املداخات ذات الصلة بالنوع االجتماعي التي قدمها النواب رجاال

النسبةالعدداملحور

%5461املرأة 

%1113الغارمات

%89الشباب

%45معتقلي الرأي 

%33االطفال

%22أبناء االردنيات

%22األسرة 

%11البدون

%11الزواج

%11العدالة

%11امليراث
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2.6	املداخالت	حسب	الكتل	النيابية

مجمــوع  مــن   93  % نســبته  مــا  شــكلوا  نيابيــة  كتــل   8 علــى  الرابــع  عامــه  خــال  عشــر  الثامــن  النيابــي  املجلــس  ضــمَّ 

أعضــاء مجلــس النــواب، فيمــا بقــي 9 نــواب دون االنضمــام ألي كتلــة نيابيــة، وبحســب تحليــل الــذي أجــراه راصــد علــى 

املداخــات تبيــن أن كتلــة اإلصــاح هــي أكثــر الكتــل تقديمــا للمداخــات ب 377 مداخلــة تلتهــا كتلــة مبــادرة  ب 205 

63 مداخلــة وبمــا يخــص املداخــات املفصليــة كانــت كتلــة   للمداخــات ب 
ً
مداخلــة وكان املســتقلين األقــل تقديمــا

 للمداخــات املفصليــة ب 11 مداخلــة تلتهــا كتلــة العدالــة  ب 9 مداخــات. ويبيــن الجــدول 
ً
مبــادرة أكثــر الكتــل تقديمــا

التالــي عــدد املداخــات التــي قدمتهــا الكتــل.

الجدول رقم )19(: يبين عدد املداخات التي قدمتها الكتل

املجموعتنظيمية	رقابية		تشريعية	الكتل

النسبة	
من	

املجموع	
الكلي

املجموعنوعية	مفصلية	كمية	

النسبة	
من	

املجموع	
الكلي

%223814637731%31653837731االصاح

الحداثة 
والتنمية 

54156756%56118756%

%7337837%55208837الشعب

%10191112110%8726812110العدالة 

%903121059%633481059املستقبل

%10141111610%8229511610النهضة

%137115720517%15642720517مبادرة 

%4986635%40203635املستقلون

%6735756%49215756وطن

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

 فــي كتلــة 
ً
فــي كتلــة مبــادرة بنســبة %34 مــن مجمــوع مداخــات الكتلــة، ويذكــر هنــا أن النائــب وفــاء بنــي مصطفــى عضــوا

مبــادرة، تلتهــا كتلــة وطــن بنســبة %23 مــن مجمــوع املداخــات كمــا ويذكــر أن أعلــى عــدد مداخــات للنــواب الرجــال فــي 

الكتــل كان فــي كتلــة االصــاح بـــ 296 مداخلــة بنســبة %79 مــن مجمــوع مداخــات الكتلــة تاهــم النــواب الرجــال فــي كتلــة 

مبــادرة ب 135 مداخلــة بنســبة %66 مــن مجمــوع مداخــات الكتلــة. يبيــن الجــدول التالــي توزيــع املداخــات حســب 

الكتــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي.
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الجدول رقم )20(: يبين توزيع املداخات على الكتل حسب النوع االجتماعي

الكتلة
عدد	

األعضاء

مجموع	

املداخالت

عدد	النواب	

الرجال

عدد	

املداخالت
النسبة

عدد	النواب	

النساء

عدد	

املداخالت
النسبة

%38121%143771129679االصاح

الحداثة 

والتنمية 
1475114459%33141%

%234%1483128096الشعب

%22521%15121139679العدالة 

%21514%19105179086املستقبل

%41916%18116149784النهضة

%17034%142051313566مبادرة 

%000%763763100املستقلون

%31723%1375105877وطن

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

ذكــــــــــــــــور | 79%

إنــــــــــــــــــــاث | 21%
ا��داثة االصالح

والتنمية

العدالةالشعب

ال��ضةاملستقبل

ذكــــــــــــــــور | 59%

إنــــــــــــــــــــاث | 41%

ذكــــــــــــــــور | 96%

إنــــــــــــــــــــاث | 4%

ذكــــــــــــــــور | 79%

إنــــــــــــــــــــاث | 21%

ذكــــــــــــــــور | 86%

إنــــــــــــــــــــاث | 14%

ذكــــــــــــــــور | 84%

إنــــــــــــــــــــاث | 16%

وطن
ذكــــــــــــــــور | 77%

إنــــــــــــــــــــاث | 23%

املستقلونمبادرة
ذكــــــــــــــــور | 66%

إنــــــــــــــــــــاث | 34%

ذكــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــاث | 0%
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2.7	نقاط	النظام

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

عامــه الرابــع، فيتبيــن أن نقــاط النظــام التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل فريــق راصــد وصــل عددهــا إلــى 175 نقطــة نظــام منهــا 

60 نقطــة غيــر صحيحــة، ويذكــر أن النــواب النســاء قدمــن 5 نقــاط نظــام صحيحــة مقدمــات مــن النائــب وفــاء بنــي 

مصطفــى والنائــب ديمــة طهبــوب، وهــذه هــي النقــاط التــي طلــب فيهــا النائــب تقديــم نقطــة نظــام إال أنــه وبعــد تقديمــه 

للمداخلــة تبيــن أنهــا ليســت مندرجــة ضمــن نقــاط النظــام املنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب. 

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

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

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

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

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

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

بأنــه يقــدم نقطــة نظــام غيــر صحيحــة يضــم عــدد كبيــر مــن النــواب الجــدد، امــا الســبب الثالــث قــد يكــون اعتــراض 

النائــب علــى حديــث أحــد زمائــه.

 منهــم 2 
ً
ويتبيــن مــن خــال قــراءة املعلومــات تلــك، أن عــدد النــواب الذيــن تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة هــم 37 نائبــا

 منهــم 2 نــواب نســاء قدمــن نقطــة نظــام وحيــدة لــم تكــن صحيحــة، ويذكــر أن النائــب 
ً
نــواب نســاء فيمــا قــدم 24 نائبــا

عبدالكريم الدغمي  كان من أكثر النواب تقديما لنقاط النظام الصحيحة حيث تقدم ب 16 نقطة نظام صحيحة، 

ويبيــن الجــدول التالــي اكثــر 10 نائــب تقدمــوا بنقــاط نظــام صحيحــة.
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 لنقاط النظام الصحيحة  
ً
الجدول رقم )21(: يبين أكثر 12 نائب تقديما

عدد	نقاط	النظام	الصحيحةاسم	النائب	عدد	نقاط	النظام	الصحيحةاسم	النائب	

5مصلح احمد مو�سى الطراونة16عبدالكريم فيصل الدغمي

4خليل حسين خليل عطية11مصطفى رمضان ياغي

4صالح عبدالكريم العرموطي9حسين عطيه مو�سى القي�سي

4عبد املنعم صالح العودات9خالد محمود البكار البشتاوي

4وفاء سعيد بني مصطفى6يحيى محمد محمود السعود

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

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

االسم
غير	

صحيحة
االسمصحيحة

غير	

صحيحة
صحيحة

02عبدهللا علي عودة العكايلة00ابتسام يوسف خليل النوافلة

01عبدهللا غانم سليمان زريقات02ابراهيم حسين العلي بني هاني

00عدنان سعيد محمد الركيبات01ابراهيم عبدالرزاق ابو العز

00عزيز محمد علي سلمان العبيدي00ابراهيم محفوظ عطا هللا البدور

30عقله غمار مفلح الزبون10ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد

00علي خلف رضوان حجاحجة00ابراهيم مشرف القرعان

03علي فاضل سالم الخايلة00احمد ابراهيم سامة الهميسات

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

175 نقطة نظام
تقدم ��ا 61 برملا�ي و�رملانية

115 نقطة نظام ��يحة

ذكــــــــــــــــور | 35

إنــــــــــــــــــــاث | 2

ذكــــــــــــــــور | 22

إنــــــــــــــــــــاث | 2

60 نقطة نظام غ�� ��يحة
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االسم
غير	

صحيحة
االسمصحيحة

غير	

صحيحة
صحيحة

00عليا عوده نصار ابو هليل00احمد حسن سليمان الفريحات

00عمر صبحي شحادة قراقيش00احمد سامة فالح اللوزي

00عواد محمد سلمان الزوايدة01احمد سليمان عوض الرقب

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

02غازي محمد سالم الهواملة00انتصار بادي مصطفى حجازي

02فضيل منور فضيل العبادي00اندريه مراد محمود حواري

00فضيه عبد هللا فالح ابو قدوره00انصاف احمد سامه الخوالده

00فواز محمود مفلح الزعبي00بركات كامل عبدالكريم املهيرات

10فوزي شاكر الطعيمه داود10تامر شاهر سيد محمد بينو

10فيصل نايف جاد االعور00جمال عي�سى جريس قموه

00ق�سي احمد عبد الدمي�سي10جودت ابراهيم ناصر الدرابسة

02قيس خليل يعقوب زيادين00حابس ركاد خليف الشبيب

00كمال احمد محمد الزغول12حابس سامي مثقال الفايز

00ماجد محمود حسن قويسم10حازم صالح صالح املجالي

00مازن تركي سعود القا�سي00حسن عصري عبدالقادر السعود

10مجحم حمد حسين الصقور00حسن مفلح عودة هللا العجارمة

20محاسن منيزل عطيه الشرعة00حسني محمد فندي الشياب

00محمد جميل محمد الظهراوي49حسين عطيه مو�سى القي�سي

00محمد حسين محمد ابو سته00حمود ابراهيم احمد الزواهره

01محمد راشد عودة البرايسة00حياة حسين علي مسيمي

00محمد سعد سامه العتايقة01خالد رمضان محمد عواد

10محمد ضيف هللا الفاحات02خالد زاهر العبد الفناطسه

00محمد عبدالفتاح محمود هديب00خالد عبدالرزاق مو�سى الحياري

00محمد علي حسن الرياطي29خالد محمود البكار البشتاوي

00محمد ناصر سليم الزعبي12خالد مو�سى عي�سى العبد هللا

00محمد نوح علي معابده القضاة14خليل حسين خليل عطية

00محمود احمد السعود العدوان00خميس حسين خليل عطية

00محمود جميل خلف الفراهيد02خير عبدهللا عياد ابو صعيليك

00محمود خلف حمد النعيمات01ديمه محمد طارق طهبوب

00محمود عطا هللا يونس الطيطي00راشد محمد سليمان الشوحة
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االسم
غير	

صحيحة
االسمصحيحة

غير	

صحيحة
صحيحة

30مرام مسلم علي الحيصة23رائد عقله مفلح الخزاعله

00مرزوق حمد عواد الهبارنة00رجا جزاع علي الصرايره

111مصطفى رمضان عبد القادر ياغي00رسميه علي عوض الكعابنه

00مصطفى عبدالرحمن العساف00رمضان محمد فاح الحنيطي

00مصطفى فؤاد محمد الخصاونة00رنده عباطه عبد هللا الشعار

05مصلح احمد مو�سى الطراونة00رياض محمد عرسان العزام

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

10مفلح محمد مفلح الخزاعله30زيد محمد فاح الشوابكة

00منال علي عبدالرحمن الضمور00زينب حمود سالم الزبيد

00منتهى عبد الجواد احمد البعول00سعود سالم علي ابو محفوظ

00منصور سيف الدين سجاجه02سليمان حويله عيد الزبن

00مو�سى بركات سعود الزواهره00شاهه سالم سليم ابو شوشة

10مو�سى علي محمد الوحش00شعيب خلف املحمد الشديفات

30مو�سى علي محمد هنطش00صالح ساري محمد ابوتايه

01نبيل كامل احمد الشيشاني04صالح عبدالكريم العرموطي

01نبيل ميخائيل عوده الغيشان00صباح سهو فريج الشعار

00نضال محمود احمد الطعاني131صداح احمد محمد الحباشنة

10نواف حسين فرحان النعيمات10صفاء عبد هللا محمد املومني

02نواف مقبل سليمان املعلى الزيود00صوان طلب مريبيع الشرفات

10هدى حسين محمد عتوم00طارق سامي حنا خوري

00هيا حسين علي مفلح00عبالرحمن حسين العوايشة

00هيثم جريس عوده الزيادين00عبد القادر سلمان الفشيكات

30وائل مو�سى يوسف رزوق12عبد هللا قاسم محمد عبيدات

21وصفي هال عبد هللا حداد14عبد املنعم صالح العودات

04وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى01عبد علي محمد عليان املحسيري

06يحيى محمد محمود السعود116عبدالكريم فيصل الدغمي

01يوسف محمد يوسف الجراح00عبدهللا بديع القرامسة 
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تقـرير العام الرابع على أداء
مجلس النـواب الثامن عشر
من منظور النوع االجتماعي

2.6.1	نقاط	النظام	حسب	الكتل	البرملانية	

 لنقــاط 
ً
وفيمــا يتعلــق بتوزيــع نقــاط النظــام حســب الكتلــة النيابيــة فيظهــر أن كتلــة مبــادرة  هــي الكتلــة  األكثــر تقديمــا

النظــام الصحيحــة، بعــدد بلــغ 33 نقطــة نظــام وبنســبة %29 مــن مجمــوع نقــاط النظــام منهــا4 نقــاط نظــام للنائــب 

وفــاء بنــي مصطفــى، ثــم كتلــة املســتقبل والنــواب املســتقلين  بعــدد نقــاط نظــام بلــغ 19 نقطــة نظــام صحيحــة وبنســبة 

%17 مــن مجمــوع نقــاط النظــام املقدمــة والتــي تقــدم بهــا النــواب الرجــال  ، ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع نقــاط النظــام 

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

مــن قبــل نــواب رجــال فــي االغلــب.

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

الشعبا��داثة والتنمية العدالةاإلصالح

املستقلوناملستقبل مبادرة ال��ضة

نقاط النظام ال��يحة | 8

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 8

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 17

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 17

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 3

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 3

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 9

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 8

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 1

نقاط النظام ال��يحة | 33

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 29

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 4

نقاط النظام ال��يحة | 19

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 19

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 7

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 7

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

نقاط النظام ال��يحة | 19

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 19

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0

وطن

نقاط النظام ال��يحة | 0

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 0

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0
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 ملا أنجزه مجلس النواب على صعيد الجانب الرقابي، حيث أتاح النظام الداخلي 
ً
 واضحا

ً
يتضمن هذا الباب تقديما

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

يبيــن عــدد األســئلة واملذكــرات التــي تــم تقديمهــا خــال العــام الرابــع ملجلــس النــواب وتوزيعهــا حســب الكتــل البرملانيــة 

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

بــأن %65 مــن النســاء املتواجــدات فــي املجلــس تقدمــّن بأســئلة نيابيــة، فيمــا تقــدم %71 مــن البرملانييــن الرجــال بأســئلة 

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

يخــص الرجــال والنســاء متقــارب إلــى حــٍد مــا.
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3.1	األسئلة

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

  »بــدون األســئلة التــي تــم ســحبها وهــي 3 أســئلة«، 
ً
عــدد األســئلة النيابيــة التــي وجهــت ملجلــس الــوزراء بلغــت 228 ســؤاال

 أي 
ً
 فيمــا لــم يقــدم 69 نائبــا

ً
 )منهــم 6 نــواب نســاء( مــن أصــل 128 نائبــا

ً
 مــن نســاء، تقــدم بهــا 59 نائبــا

ً
منهــا )30( ســؤاال

ســؤال )منهــم 14 نائــب امــرأة(  خــال الــدورة العاديــة الرابعــة، حيــث أجابــت الحكومــة مــا نســبته %67 مــن األســئلة 

النيابيــة.

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

نســبة النــواب النســاء املوجهــات لألســئلة النيابيــة، وهــذا األمــر شــبيه بالنــواب الرجــال حيــث اقتصــر عــدد الســائلين 

علــى مجموعــة قليلــة مــن اعضــاء مجلــس النــواب. 

 وفيمــا يخــص األســئلة املجابــة التــي تمــت مناقشــتها يتبيــن أن عــدد األســئلة التــي أدرجــت علــى جــدول األعمــال وصــل 

عدد األسئلة ال�� تم تقديمها

30 م��ا تم تقديمها من 6 سيدات

عدد األسئلة ال�� ادرجت ع�� جدول األعمال

نوقش م��ا 66 سؤال

نا ئب لم يقدموا أي سؤال

من ضم��م 14 سيدة

�سبة األسئلة ال�� تمت اإلجابة عل��ا

األسئلة ال�� قدمها ال��ملان حسب النوع االجتما�� و�سبة اإلجابة عل��ا
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، وعلــى صعيــد متصــل تبيــن أن 8 اســئلة قــد ادرجــوا علــى جــدول أعمــال 
ً
عددهــا إلــى 69 ســؤال نوقــش منهــا 66 ســؤاال

جلســتان رقابيتــان، وتشــير التحليــات إلــى أن 17 ســؤال نوقشــوا واكتفــى نوابهــم باإلجابــة، فيمــا لــم يكتــِف باإلجابــة بمــا 

 ملــا ذكــره النائــب خــال الجلســة.
ً
يخــص 16 ســؤال وتــم تحويــل 9أســئلة إلــى اســتجواب وفقــا

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

مجموع	االسئلة	اسم	النائب	
النسبة	من	

املجموع	
مجموع	االسئلة	اسم	النائب	

النسبة	

املئوية	

%00.0عبدهللا غانم زريقات%00.0ابتسام يوسف النوافلة

%00.0عدنان سعيد الركيبات%00.0ابراهيم حسين بني هاني

%00.0عزيز محمد علي العبيدي%10.4ابراهيم ابو العز

%00.0عقله غمار مفلح الزبون%00.0ابراهيم محفوظ البدور

%20.9علي خلف حجاحجة%62.6ابراهيم محمد ابوالسيد

%20.9علي فاضل سالم الخايلة%10.4ابراهيم مشرف القرعان

%00.0عليا عوده نصار ابو هليل%52.2احمد ابراهيم الهميسات

%10.4عمر صبحي قراقيش%10.4احمد حسن الفريحات

%00.0عواد محمد الزوايدة%00.0احمد سامة فالح اللوزي

%83.5عي�سى علي خشاشنه%177.4احمد سليمان الرقب

%00.0غازي محمد سالم الهواملة%00.0احمد محمد علي الصفدي

%00.0فضيل منور العبادي%00.0انتصار بادي حجازي

%00.0فضيه عبد هللا ابو قدورة%41.7اندريه مراد محمود حواري

%20.9فواز محمود مفلح الزعبي%00.0انصاف احمد الخوالدة

%00.0فوزي شاكر الطعيمه داود%20.9بركات كامل النمر املهيرات

%114.8فيصل نايف جاد االعور%20.9تامر شاهر سيد بينو

%10.4ق�سي احمد الدمي�سي%00.0جمال عي�سى جريس قموه

%31.3قيس خليل يعقوب زيادين%10.4جودت ابراهيم الدرابسة

%00.0كمال احمد محمد الزغول%00.0حابس ركاد خليف الشبيب

%00.0ماجد محمود قويسم%00.0حابس سامي مثقال الفايز

%00.0مازن تركي سعود القا�سي%41.7حازم صالح صالح املجالي

%00.0مجحم حمد الصقور%00.0حسن عصري السعود

%00.0محاسن منيزل الشرعة%00.0حسن مفلح العجارمة

%31.3محمد جميل الظهراوي%00.0حسني محمد الشياب

%00.0محمد حسين ابو ستة%00.0حسين عطيه القي�سي
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مجموع	االسئلة	اسم	النائب	
النسبة	من	

املجموع	
مجموع	االسئلة	اسم	النائب	

النسبة	

املئوية	

%00.0محمد راشد عودة البرايسة%00.0حمود ابراهيم الزواهرة

%00.0محمد سعد العتايقة%31.3حياه حسين علي مسيمي

%00.0محمد ضيف هللا الفاحات%10.4خالد رمضان محمد عواد

%20.9محمد عبدالفتاح هديب%00.0خالد زاهر الفناطسة

%10.4محمد علي حسن الرياطي%10.4خالد عبدالرزاق الحياري

%10.4محمد ناصر سليم الزعبي%00.0خالد محمود محمد البكار

%00.0محمد نوح علي القضاة%10.4خالد مو�سى العبد هللا

%00.0محمود احمد العدوان%93.9خليل حسين خليل عطية

%00.0محمود جميل الفراهيد%10.4خميس حسين خليل عطية

%10.4محمود خلف النعيمات%31.3خير عبدهللا ابو صعيليك

%41.7محمود عطا هللا الطيطي%73.1ديمه محمد طارق طهبوب

%00.0مرام مسلم علي الحيصه%00.0راشد محمد الشوحة

%00.0مرزوق حمد عواد الهبارنة%10.4رائد عقله مفلح الخزاعلة

%00.0مصطفى رمضان ياغي%00.0رجا جزاع علي الصرايرة

%93.9مصطفى العساف%00.0رسميه علي الكعابنة

%00.0مصطفى فؤاد الخصاونة%10.4رمضان محمد الحنيطي

%00.0مصلح احمد الطراونة%00.0رنده عباطه الشعار

%20.9معتز محمد ابو رمان%00.0رياض محمد العزام

%00.0مفلح محمد الخزاعلة%00.0ريم عقله نواش ابو دلبوح

%00.0منال علي الضمور%20.9زيد محمد فاح الشوابكة

%41.7منتهى عبد الجواد البعول%00.0زينب حمود سالم الزبيد

%62.6منصور سجاجة%73.1سعود سالم ابو محفوظ

%00.0مو�سى بركات الزواهرة%10.4سليمان حويله عيد الزبن

%93.9مو�سى علي محمد الوحش%00.0شاهه سالم ابو شوشة

%10.4مو�سى علي محمد هنطش%62.6شعيب خلف الشديفات

%20.9نبيل كامل احمد الشيشاني%00.0صالح ساري محمد ابوتايه

%73.1نبيل ميخائيل الغيشان%177.4صالح العرموطي

%00.0نصار حسن سالم القي�سي%00.0صباح سهو فريج الشعار

%00.0نضال محمود الطعاني%62.6صداح احمد الحباشنة

%00.0نواف حسين النعيمات%73.1صفاء عبد هللا املومني

%00.0نواف مقبل سليمان الزيود%00.0صوان طلب الشرفات
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مجموع	االسئلة	اسم	النائب	
النسبة	من	

املجموع	
مجموع	االسئلة	اسم	النائب	

النسبة	

املئوية	

%52.2هدى حسين محمد عتوم%10.4طارق سامي حنا خوري

%00.0هيا حسين علي مفلح%20.9عبالرحمن العوايشة

%10.4هيثم جريس الزيادين%31.3عبد القادر الفشيكات

%00.0وائل مو�سى يوسف رزوق%00.0عبد هللا قاسم عبيدات

%00.0وصفي هال عبد هللا حداد%00.0عبد املنعم صالح العودات

%41.7وفاء سعيد بني مصطفى%00.0عبد علي محمد املحسيري

%52.2يحيى محمد السعود%00.0عبدالكريم فيصل الدغمي

%00.0يوسف محمد الجراح%10.4عبدهللا بديع عبد الدايم

%73.1عبدهللا علي عودة العكايلة

تصــدر النائــب صالــح العرموطــي قائمــة النــواب االكثــر توجيهــا لألســئلة النيابيــة للحكومــة ب 17 ســؤال وضمــت قائمــة 

النــواب العشــرة االكثــر توجيهــا لألســئلة للحكومــة نائــب امــرأة وهــي النائــب ديمــة طهبــوب صفــاء املومنــي التــي احتلــت 

املركــز الســابع ب 7 اســئلة موجهــة للحكومــة.

وبشــكل عــام النــواب النســاء ال يتوجهــن للــدور الرقابــي بشــكل ممنهــج او مســتمر، خصوصــا ان 14 نائــب نســاء لــم 

يوجهــن اي ســؤال فيمــا 4 نــواب نســاء وجهــن اقــل مــن 4 اســئلة.

3.1.1	توزيع	األسئلة	حسب	الجهة	املوجه	لها	السؤال

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

 خــال الفتــرة مــا بيــن بــدء الــدورة العاديــة الرابعــة وحتــى 
ً
لوزيــر الصحــة، بعــد أن بلغــت األســئلة املوجهــة لــه 21 ســؤاال

 نيابيــا.
ً
نهايتهــا، تــاه وزيــر املاليــة والــذي وجــه لــه 19 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 الاحقة الجهات التي تقدم أعضاء مجلس النواب بالسؤال إليها وعدد تلك األسئلة.
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الجدول رقم )21(: يبين توزيع األسئلة حسب الجهة املوجه لها السؤال  

النسبة	عدد	االسئلة	الجهة	

%229.6وزارة الصحة

%219.2وزارة املالية

%135.7وزارة العمل

%125.3وزارة الطاقة والثروة املعدنية

%93.9وزارة الداخلية

%93.9وزارة السياحة واالثار

%83.5وزارة التربية والتعليم

%83.5رئاسة الوزراء

%73.1وزارة الزراعة

%73.1وزارة املياه والري

%62.6وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

%52.2وزارة النقل 

%41.8أمانة عمان

%41.8وزارة الصناعة والتجارة

%41.8وزارة االشغال العامة واالسكان

%41.8وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية

%31.3وزارة التنمية االجتماعية

%31.3وزارة الخارجية وشؤون املغتربين

%31.3وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

%20.9ديوان املحاسبة

%20.9وزارة الثقافة

%10.4ادارة بورصة عمان

%10.4البنك املركزي األردني

%10.4املركز الوطني لتطوير املناهج

%10.4الهيئة امللكية لألفام 

%10.4ديوان الخدمة املدنية

%10.4سلطة  منطقة العقبة االقتصادية 

%10.4شركة البوتاس العربية 

%10.4شركة مناجم الفوسفات

%10.4هيئة االستثمار 
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النسبة	عدد	االسئلة	الجهة	

%10.4هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

%10.4وازرة الطاقة والثروة املعدنية

%10.4وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

%10.4وزارة العدل 

الجدول رقم )22(: يبين توزيع األسئلة املوجهة ألكثر من جهة  

عدد	االسئلة	الجهة	

22أمانة عمان / وزارة الداخلية / وزارة الثقافة

21امانه عمان / وزارة  النقل

13امانه عمان / وزارة الثقافة 

12رئاسة الوزراء / أمانة عمان

9رئاسة الوزراء / وزارة الداخلية 

9رئاسة الوزراء / ديوان الخدمة املدنية 

8سلطة  منطقة العقبة االقتصادية / وزارة السياحة واالثار 

8هيئة االستثمار / وزارة الصناعة والتجارة 

7هيئة االوراق املالية/ بورصة عمان

7وزارة املالية/ وزارة البيئة / وزارة التخطيط

6وزارة  الصناعة والتجارة / البنك املركزي االردني

5وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية / وزارة النقل

4وزارة التخطيط والتعاون الدولي / وزارة املالية 

4وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وزير الدولة لشؤون االعام 

4وزارة التربية والتعليم / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

4وزارة التنمية االجتماعية / رئاسة الوزراء / وزارة الشباب / وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية 

3وزارة الخارجية وشؤون املغتربين / وزارة الطاقة والثروة املعدنية 

3وزارة الخارجية وشؤون املغتربين/ وزارة الداخلية

3وزارة الداخلية / وزارة االدارة املحلية 

2وزارة الداخلية / وزارة الشؤون الخارجية / وزارة العدل 

2وزارة الداخلية / وزارة العدل 

1وزارة الداخلية/ البنك املركزي االردني/ وزارة العدل / وزارة الصناعة والتجارة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

1وزارة الداخلية/ الهيئة املستقلة لانتخاب 
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عدد	االسئلة	الجهة	

1وزارة الداخلية/ وزارة العدل

1وزارة الزراعة / وزارة البيئة

1وزارة الزراعة/ وزارة املالية

1وزارة السياحة واالثار / سلطة منطقة العقبة االقتصادية

1وزارة السياحة واالثار/ وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية

1وزارة الشباب / وزارة الصحة

1وزارة الصحة / وزارة الصناعة والتجارة

1وزارة الصحة / وزارة االشغال 

1وزارة الصناعة والتجارة / وزارة النقل 

1وزارة الصناعة والتجارة / وزارة املياه والري  / هيئة االستثمار 

1وزارة الصناعة والتجارة / وزارة املالية / وزارة العمل / البنك املركزي االردني / وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

1وزارة الطاقة / وزارة االقتصاد الرقمي/ وزارة املالية / وزارة التخطيط / وزارة النقل 

1وزارة الطاقة والثروة املعدنية / وزير الصناعة والتجارة

1وزارة العدل / البنك املركزي

1وزارة العدل / وزارة الداخلية

1وزارة العدل / وزارة السياحة واالثارة

1وزارة العدل / البنك املركزي

1وزارة املالية  / ديوان الخدمة املدنية

1وزارة املالية / البنك املركزي االردني

1وزارة املالية / ديوان الخدمة املدنية 

1وزارة املالية / رئاسة الوزراء/ ديونا الخدمة املدنية / وزارة التنمية االجتماعية/  وزارة العدل

1وزارة املالية / وزارة االشغال / سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

1وزارة املالية / وزارة الصناعة والتجارة 

1وزارة املالية / وزارة املياه والري

1وزارة املالية/ وزارة التخطيط

1وزارة املياه والري / هيئة النزاهة ومكافحة الفساد / البنك املركزي االردني 

1وزير دولة لشؤون االعام / وزارة العمل

1وزير دولة للشؤون القانونية / وزارة الطاقة والثروة املعدنية
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3.1.2	حساسية	األسئلة	النيابية	للنوع	االجتماعي

 ونســاًء والتــي وصــل عددهــا الــى 228 ســؤال، تبيــن أن 
ً
عنــد مراجعــة جميــع األســئلة التــي ســئلت مــن قبــل النــواب رجــاال

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

والسياســات الخارجيــة هــي األعلــى مقارنــة بغيرهــا مــن القضايــا.

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

املــرأة والشــباب بواقــع ســؤالين لــكل فئــة.

3.1.3		األسئلة	النيابية	حسب	الكتل	البرملانية

عمــل فريــق راصــد علــي تتبــع أداء الكتــل البرملانيــة التــي قدمــت أســئلة نيابيــة خــال العــام الرابــع ليتبيــن أن كتلة االصاح 

 منهــا 15 ســؤال تقــدم بهــا نــواب 
ً
 بعــد أن بلــغ عــدد األســئلة التــي تقــدم اعضــاء الكتلــة بهــا 98 ســؤاال

ً
هــي  األكثــر ســؤاال

 نيابيــا كانــت جميعهــا مقدمــة مــن النــواب الرجــال.
ً
نســاء، تلتهــا كتلــة املســتقبل والتــي تقدمــت ب32 ســؤاال

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

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

رة
اد

مب
 

 مستقل

ا��داثة والتنمية

ب
شع

ال
ضة 

 ال��

املستقبلالعدالة

االصالح

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 85%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 15%

ذكـــــــــــــــــــــــور | 80%

إنــــــــــــــــــــــــاث | 20%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 56%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 44%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 11%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 89%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 78%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 22%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 76%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 24%

ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

34.0 %1.0 %

12.0 %14.0 %

10.0 %12.0 %

9.0 %

وطن 
2.0 %

6.0 %
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كتلــة االصــاح هــم االكثــر تقديمــا لألســئلة ب 15 ســؤال مــن مجمــوع االســئلة التــي قدمهــا اعضــاء الكتلــة  تلتهــا كتلــة 

النهضــة ب6 اســئلة مــن مجمــوع االســئلة التــي تقدمــت بهــا الكتلــة، فــي حيــن لــم تتوجــه اي نائــب امــرأة فــي كتــل ل الشــعب 

و العدالــة واملســتقبل ووطــن.

3.1.4		توزيع	األسئلة	حسب	الفئة	العمرية	

 حيــث 
ً
يتبيــن أن أكثــر مــن تقدمــوا بأســئلة نيابيــة للحكومــة هــم مــن الفئــة العمريــة التــي يتجــاوز اعمــار نوابهــا ال64 عامــا

، تاهــم النــواب املمثلــون مــن الفئــة العمريــة 50-54 ســنة  والفئــة العمريــة 45-
ً
 نيابيــا

ً
تقــدم نــواب هــذ الفئــة ب 51 ســؤاال

 لكل فئة )لم يقدم النواب النساء في هاتين الفئتين أي سؤال نيابي(، ويوضح الشكل التالي 
ً
49 سنة ب 40 سؤاال نيابيا

توزيــع األســئلة النيابيــة حســب الفئــة العمريــة.

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

 لألســئلة بنســبة %75 مــن مجمــوع االســئلة فــي الفئــة العمريــة تاهــا الفئــة العمريــة 
ً
العمريــة 40-44 هــم األكثــر تقديمــا

55-59 حيــث قدمــن النــواب النســاء فــي هــذه الفئــة مــا نســبته %40 مــن مجمــوع اســئلة الفئــة.

39 - 3554 - 50 44 - 4049 - 4559 - 55
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 25%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 75%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

أك�� من 64 64 - 60

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 100%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 0%

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 60%

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث | 40%

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

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

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

، تلتهــا محــاور مختلفــة جــاء تركيزهــا حســب األكثــر تكــراًرا علــى توضيحــات حــول محــور 
ً
% 70 مــن أصــل 228 ســؤاال

السياســات الخارجيــة  حيــث بلغــت نســبتها % 9 مــن مجمــوع األســئلة.

ويذكر ان النواب النساء كانت اكثر االسئلة التي قامن بتوجيهها في املحور االداري ب 21 سؤال من مجموع االسئلة 

الخاصــة بالقضايــا االداريــة و بنســبة %13 مــن مجمــوع االســئلة املتعلقــة بالقضايــا االداريــة، تاهــا محــور السياســات 

الخارجيــة ب 3 أســئلة لــكل محــور بنســبة %14 مــن مجمــوع االســئلة املتعلقــة بمحــورة السياســات الخارجيــة ، فــي 

 فــي املحــور  اإلداري  حيــث وجهــوا 138 ســؤال خــاص بالشــؤون االداريــة 
ً
املقابــل كان تركيــز النــواب الرجــال منصبــا

 خــاص بالسياســات الخارجيــة ، وهنــا ال بــد مــن التســاؤل هــل للنــوع االجتماعــي دور فــي توجــه النــواب 
ً
وقدمــوا 18 ســؤاال

 ونســاًء لطــرح اســئلة متعلقــة بقضايــا معينــة. ويبيــن الشــكل التالــي املحــاور الرئيســية حســبما وردت فــي االســئلة.
ً
رجــاال

الجدول رقم )23(: يبين املحاور الرئيسية حسبما وردت في االسئلة  

نسبة	اإلناثنسبة	الذكورعدد	االسئلة	املحور	الرئي�سي	

%13%15987اداري

%14%2186سياسات خارجية

%15%1385التعليم

%11%989املنظومة الصحية

%0%6100املنظومة االمنية 

%0%6100مالية

%25%475املنظومة السياحية 

%0%3100النقل

%0%3100قضايا مجتمعية

%0%1100االدارة املحلية

%0%1100االعام

%0%1100التنمية املحلية 

%100%10املنظومة البيئية
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ت
ً
3.2	املذكرا

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

 ونســاًء تقدمــوا ب  50 مذكــرة تمــت اإلجابــة علــى %54 منهــا فيمــا لــم يتــم اإلجابــة علــى 
ً
ان اعضــاء مجلــس النــواب رجــاال

%46 مــن املذكــرات.

دمــت 33 مذكــرات عــن طريــق مجموعــة مــن النــواب، 16 مذكــرة عــن 
ُ
وتوزعــت املذكــرات حســب مقدميهــا، حيــث ق

طريــق اللجــان النيابيــة، مذكــرة عــن طريــق نائــب منفــرد. وهنــا ال بــد مــن االشــارة الــى انــه ال يمكــن تحديــد إذا مــا كان 

 ونســاًء. وهنــا ال بــد مــن التســاؤل هــل للنــوع 
ً
اصحــاب هــذه املذكــرات ســواء املجــاب عليهــا او غيــر املجــاب عليهــا هــم رجــاال

االجتماعــي دور فــي تحديــد املذكــرات التــي يتــم االجابــة عليهــا؟

33

1

16

مجموع املذكرات

50

مذكرة واحدة قدمها
نائب فردي

مذكرة قدمها
مجموعة نواب

مذكرة قدم��ا
ال��ان الدائمة

�سبة اإلجابة عل��ا

54.0 %

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

 ونســاًء بتقديــم اســتجوابات ألعضــاء مجلــس الــوزراء، فيتضــح 
ً
وفيمــا يخــص األداة الرقابيــة الخاصــة للنــواب رجــاال

مــن خــال التحليــل الــذي أجــراه فريــق راصــد أن االســتجوابات املقدمــة بلــغ عددهــا 19 اســتجوابا منهــم اســتجوابين 

للنائــب وفــاء بنــي مصطفــى واســتجواب واحــد تقدمــت بــه النائــب ديمــه طهبــوب،  اجيــب علــى  %53 مــن االســتجوابات 

املقدمــة، كمــا يبيــن الشــكل التالــي.

 

االستجوابات ال�� تم تقديمها 

عدد االستجوابات

ال�� تم تقديمها

عدد االستجوابات

ال�� قدم��ا سيدات

2

�سبة االستجوابات

ال�� تمت اإلجابة عل��ا

53.0 % 19
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4.1	مقدمة

عمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة أداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر خــال عامــه الرابــع مــن حيــث إنجــازه التشــريعي وذلــك 

فــي الــدورة العاديــة الرابعــة والتــي بــدأت بتاريــخ 2019/11/10 وانتهــت بتاريــخ 2020/5/10 ، وتبيــن مــن خــال عمليــة 

  خــال الــدورة العاديــة الرابعــة.
ً
الرصــد أن مجلــس النــواب أقــر 27 قانونــا

القوانين	التي	أقرها	مجلس	النواب	خالل	العام	الرابع

القوانين	التي	أقرت	خالل	الدورة	العادية	الرابعة

قانون رقم )1( لسنة 2020 قانون معدل لقانون خدمة األفراد في القوات املسلحة   .1

قانون رقم )2( لسنة 2020 قانون معدل لقانون الزراعة   .2

قانون رقم )3( لسنة 2020 قانون إلغاء سجات األرا�سي   .3

قانون رقم )4( لسنة 2020 قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2020  .4

قانون رقم )5( لسنة 2020 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة املالية 2020  .5

قانون رقم )6( لسنة 2020 قانون معدل لقانون بنك تنمية املدن والقرى   .6

قانون رقم )7( لسنة 2020 قانون معدل لقانون املؤسسات التطوعية إلعمار املدن  .7

قانون رقم )8( لسنة 2020 قانون معدل لقانون نقابة اطباء االسنان  .8

قانون رقم )9( لسنة 2020 قانون معدل لقانون املؤسسة االستهاكية املدنية   .9

قانون رقم )10( لسنة 2020 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات املسلحة االردنية   .10

قانون رقم )11( لسنة 2020 قانون معدل لقانون املخابرات العامة   .11

قانون رقم )12( لسنة 2020 قانون التصديق على االتفاقية العربية ملنع ومكافحة االستنساخ البشري  .12

�� الدورة العادية الرا�عة

27تــــــــــــــــــــــم إقــرار

القوان�ن ال�� أقرت 
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نقــل وزراعــة االعضــاء  لتنظيــم  العربيــة  التصديــق علــى االتفاقيــة  قانــون   2020 )13( لســنة  قانــون رقــم    .13

فيهــا   االتجــار  مكافحــة  ومنــع  البشــرية  واالنســجة 

قانون رقم )14( لسنة 2020 قانون معدل لقانون االمن العام   .14

قانون  رقم )15( لسنة 2020 قانون معدل لقانون السير    .15

قانون  رقم )16( لسنة 2020 القانون اإلطاري إلدارة النفايات  .16

قانون رقم )17( لسنة 2020 قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص   .17

قانون رقم )18( لسنة 2020 قانون معدل لقانون الجنسية األردنية   .18

قانون رقم )19( لسنة 2020 قانون معدل لقانون سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي  .19

مشروع قانون معدل لقانون االستثمار لسنة 2019  .20

21.  مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019

مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة 2019  .22

مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي األردن لسنة 2019  .23

مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019  .24

مشروع قانون معدل لقانون استقال القضاء لسنة 2019  .25

مشروع قانون معدل لقانون التقاعد املدني لسنة 2019  .26

27.  االقتراح بقانون رقم 4 تاريخ 2019/12/10 واملتضمن منع استيراد الغاز من اسرائيل. 

مشاريع	القوانين	التي	سحبت	من	الحكومة	خالل	الدورة	العادية	الرابعة

مشروع قانون معدل لقانون املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 2019   » تفويض صاحيات«   .1

مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة االقراض الزراعي لسنة 2019  » تفويض صاحيات«   .2

مشروع قانون معدل لقانون التخطيط لسنة 2019     » تفويض صاحيات«   .3

مشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2019    » تفويض صاحيات«   .4

مشروع قانون معدل لقانون املفرقعات لسنة 2019    » تفويض صاحيات«   .5
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مقترحات	بمشاريع	قوانين	أرسلت	الى	الحكومة	

الجدول رقم )24(: يبين مقترحات بمشاريع قوانين أرسلت الى الحكومة   

الرقم
مقدمو	االقتراح	

بقانون

تاريخ	تقديم	

االقتراح	بقانون
موضوع	االقتراح	بقانون

الجهة	التي	احيلت	اليها	

االستدعاء

1
خميس عطية 

ووفاء بني مصطفى
اللجنة القانونية تعديل مواد من قانون الحماية من العنف األسري 18/11/2019

اللجنة القانونية تعديل الفقرة ج من املادة 5 من قانون الكسب غير املشروع 21/11/2019خميس عطية2

21/11/2019خميس عطية 3
تعديل املادة 3 واملادة 20 من قانون الضريبة العامة على 

املبيعات

لجنة االقتصاد 

واالستثمار

اللجنة القانونيةمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني10/12/2019وفاء بني مصطفى4

24/12/2019صالح العرموطي5
تعديل الفقرة من املادة 3 واملادة 2 والفقرة ز من املادة 9 

واملادة 21 واملادة 23  من أي قانون؟

لجنة االقتصاد 

واالستثمار

2/3/2020منصور مراد6
املطالبة بإعادة الفقرة ز من املادة 6 من قانون املجلس 

الطبي األردني
لجنة الصحة والبيئة 

4.2	أيام	العمل	التشريعية	

يــوم عمــل   28 الرابــع  الثامــن عشــر خــال عامــه  النــواب  التشــريعية، فقــد عقــد مجلــس  الجلســات  وعلــى مســتوى 

الرابعــة. العاديــة  الــدورة  تــم عقدهــا خــال  تشــريعية  13 جلســة  تشــريعي خــال 

4.3	املداخالت	التشريعية	

قــدم أعضــاء مجلــس النــواب خــال العــام األول 902 مداخلــة تشــريعية خــال الــدورة العاديــة الرابعــة، حيــث تقدمــت 

النــواب النســاء مــا مجموعــة 215 مداخلــة مــن املجمــوع الكلــي للمداخــات التشــريعية وبنســبة %24 مــن املجمــوع 

الكلــي. 
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4.4	األداء	البرملاني	خالل	اقرار	القوانين	

 ونســاًء علــى الصعيــد التشــريعي فــي إنجــاز القوانيــن املحالــة إلــى 
ً
فــي اطــار تحليــل املداخــات التــي قدمهــا النــواب رجــاال

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

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

التــي عــرض بهــا.

ويبين الجدول املرفق مداخات النواب املقدمة خال القوانين التي تم عرضها خال العام الرابع. 

الجدول رقم )25(: يبين مداخات النواب املقدمة خال القوانين التي تم عرضها خال العام الرابع   

املجموعرجلامرأةالقانون

21719قانون معدل لقانون املخابرات العامة لسنة 2019

3577102مشروع  قانون ادارة النفايات لسنة 2017

213مشروع قانون االدارة املحلية لسنة 2020

مشروع قانون التصديق على االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة االعضاء واالنسجة البشرية 

ومنع ومكافحة اإلتجار فيها لسنة 2019
11011

11314مشروع قانون التصديق على االتفاقية العربية ملنع ومكافحة االستنساخ البشري لسنة 2019

306696مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019

مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حرة بين اململكة االردني 

الهاشمية والجمهورية التركية لسنة 2019
134

مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية املشاركة في االنتاج لاستكشاف عن البترول 

وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة املصادر الطبيعية في اململكة األردنية الهاشمية 

وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط األردن لسنة 2017

21113

178مشروع قانون إلغاء قانون سجات األرا�سي لسنة 2019

1692108مشروع قانون املوازنة العامة  وموازنة الوحدات الحكومية للسنة املالية 2020

67146213مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019

066 مشروع قانون رخص املهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019

033 مشروع قانون معدل لقانون استقال القضاء لسنة 2019

055 مشروع قانون معدل لقانون االستثمار لسنة 2019

033 مشروع قانون معدل لقانون اإلعام املرئي واملسموع لسنة 2019

112637مشروع قانون معدل لقانون األمن العام لسنة 2019
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املجموعرجلامرأةالقانون

11314مشروع قانون معدل لقانون التقاعد املدني لسنة 2019

044 مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019

1910مشروع قانون معدل لقانون الجنسية االردنية لسنة 2019

011 مشروع قانون معدل لقانون الدفاع املدني لسنة 2019

11314مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 )املعاد من مجلس األعيان( 

459مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019

011 مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2019

044 مشروع قانون معدل لقانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2019

011 مشروع قانون معدل لقانون الفوائض املالية لسنة 2019

022 مشروع قانون معدل لقانون املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2019

112مشروع قانون معدل لقانون املحامين الشرعيين لسنة 2019

123مشروع قانون معدل لقانون املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 2019

112مشروع قانون معدل لقانون املفرقعات لسنة 2019

3811مشروع قانون معدل لقانون املؤسسات التطوعية إلعمار املدن لسنة 2019

022 مشروع قانون معدل لقانون املؤسسة االستهاكية املدنية لسنة 2019

055 مشروع قانون معدل لقانون الهيئة امللكية األردنية لألفام لسنة 2019

11011مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية املدن والقرى لسنة 2019

123مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2019

153853مشروع قانون معدل لقانون خدمة األفراد في القوات املسلحة لسنة 2019

066 مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات املسلحة األردنية لسنة 2019

175370مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2019

055 مشروع قانون معدل لقانون صكوك التمويل اإلسامي لسنة 2019

011 مشروع قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد في اململكة االردنية الهاشمية لسنة 2019

325مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على املعلومات لسنة 2019

123مشروع قانون معدل لقانون عمل لسنة 2020 

66 0مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة 2019

224مشروع قانون معدل لقانون منع اإلتجار بالبشر لسنة 2019

134مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء االسنان لسنة 2019
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وان كان مــن الصعــب بنــاء اســتنتاجات عمليــة اعتمــادا علــى الجــدول الســابق، إال أنــه ياحــظ عــزوف النــواب النســاء 

الجمــارك،  املتجــددة،  الطاقــة  مثــل  بالطاقــة،  واملتعلقــة  االقتصاديــة  القوانيــن  مشــاريع  فــي  مداخــات  تقديــم  عــن 

االســتثمار، رخــص املهــن وصكــوك التمويــل اإلســامي، ويســتثنى مــن ذلــك قانــون العمــل؛ إذ بلغــت نســبة املداخــات 

املقدمــة مــن النــواب النســاء فــي قانــون العمــل 33.3%. 

باملقابــل زادت نســبة مداخــات النــواب النســاء فــي مشــاريع القوانيــن ذات الجوانــب االجتماعيــة والخدماتيــة؛ إذ بلغــت 

%66.6 فــي اإلدارة املحليــة و%44 فــي الزراعــة و33.3 فــي املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 

وفيمــا يتعلــق بمشــاريع القوانيــن األخــرى التــي لــم يكــن للنــواب النســاء أيــة مداخــات، كانــت مداخــات النــواب الرجــال 

محــدودة كمداخلــة واحــدة أو مداخلتيــن مثــل الدفــاع املدنــي، الفوائــض املاليــة واملجلــس األعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا.  






