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  الملخص التنفيذي
  

تردد كثيرا على ألسنة نواب المجلس السادس عشر بأن مجلسھم م�ن أفض�ل المج�الس النيابي�ة من�ذ 
ھ�ذه المقول�ة كثي�را، ربم�ا ف�ي إط�ار ال�دفاع ع�ن مجلس�ھم تشريعا ورقابة، وقد ترددت  ١٩٨٩عام 

الذي دخل في إختبار مبك�ر لش�عبيته عق�ب منح�ه ثق�ة غي�ر مس�بوقة لحكوم�ة س�مير الرف�اعي، وم�ا 
تHھا من استحقاقات سريعة دفعت بالمتظاھرين والمحتجين في الش�ارع والن�اخبين للمطالب�ة بح�ل 

  المجلس.

  

جل�س الس�ادس عش�ر بع�د أن ب�دا واض�حا ل�ديھم أنھ�م خ�ارج وتعززت تلك القناعات لدى ن�واب الم
دائرة الفعل فيما يتعلق بمسيرة اTصHح السياسي، بعد أن وجد مجلس النواب نفسه خارج تركيب�ة 
لجنة الح�وار ال�وطني الت�ي ش�كلتھا الحكوم�ة، وھ�و م�ا دف�ع المجل�س للمب�ادرة لتش�كيل لجن�ة ح�وار 

  ما تخلى عنھا والغاھا بعد ثHثة أيام من تشكيلھا.نائبا لكن المجلس سرعان  ٢٥موازية ضمت 

  

ھذه الدراسة تعتبر ا_ول�ى م�ن نوعھ�ا الت�ي تح�اول اختب�ار قناع�ات الن�واب ب�ان مجلس�ھم الس�ادس 
او منذ المجلس الحادي عشر الذي يعتبر  ١٩٨٩عشر ھو افصل المجالس رقابة وتشريعا منذ عام 

افض�ل المج�الس الت�ي ت�م انتخابھ�ا من�ذ ع�ودة الحي�اة  في نظر الكثير من المراقبين والمواطنين م�ن
  .١٩٨٩الديمقراطية للمملكة عام 

  

وتكشف الدراسة بوضوح عن جملة مميزات للمجلس السادس عش�ر ك�ان م�ن بينھ�ا ان�ه  ي�أتي ف�ي 
المرتب�ة الثالث��ة م��ن ب��ين المج�الس النيابي��ة إنج��ازا لع��دد التش��ريعات الت�ي اقرھ��ا ف��ي دورت��ه العادي��ة 

  ا_ولى.

يعتبر المجل�س ا_ول م�ن ب�ين المج�الس النيابي�ة ف�ي توجي�ه ا_س�ئلة النيابي�ة للحكوم�ة، والمجل�س و
ا_ول أيضا في توجيه المذكرات النيابية، إلى جانب كونه المجلس ا_ول في توجي�ه اTس�تجوابات 

  للوزراء بالرغم من عدم مناقشتھا تحت القبة.

ناقشة العامة، ويأتي ف�ي المرتب�ة الثالث�ة ف�ي توجي�ه وھو المجلس الرابع في عدد توجيه  طلبات الم
اقتراحا بقانون" والمجلس الثاني عشر الذي  ١٤٥اTقتراحات بقانون بعد المجلسين الحادي عشر"

  اقتراحا. ١١اقتراحا بقانون بينما وجه المجلس السادس عشر  ١٢وجه في دورته العادية ا_ولى 

  

  

تب�ة م�ن ب�ين المج�الس النيابي�ة الس�ابقة م�ن حي�ث توجي�ه ويأتي المجلس السادس عشر في ادن�ى مر
اgقتراحات برغبة، فلم يسجل أي اقتراح من ھذا النوع في الدورة العادية ا_ولى للمجلس السادس 

اقتراح�ا برغب�ة،  ١٥٥عشر، بخHف المجلس الثاني عش�ر ال�ذي ح�ل ف�ي المرتب�ة ا_ول�ى بتوجي�ه 
اقتراحا برغبة، وحل المجلس الثال�ث  ١٤٢نية بتوجيه وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثا

اقتراحات، بينما تساوى المجلسان الراب�ع عش�ر والخ�امس ف�ي  ٩عشر في المرتبة الثالثة بتوجيھه 
  المرتبة الرابعة بتوجيه اقتراحين لكل منھما، ليحل المجلس السادس عشر في المرتبة الخامسة.

  

  

ش�فت الدراس�ة ع�ن ان المجل�س الس�ادس عش�ر تس�اوى م�ن وفيم�ا يتعل�ق بالجان�ب التش�ريعي فق�د ك
مش�روع ق�انون وق�انون  ٢٦حيث المنجز التشريعي م�ع المجل�س الح�ادس عش�ر بمن�اقش ةواق�رار 

مؤقت في الدورة العادية ا_ولى لكل منھما، وح�ل المجل�س الس�ادس عش�ر ف�ي المرتب�ة الثالث�ة م�ن 
ولى بعد المجلس الرابع عشر الذي ظر في حيث عدد التشريعات التي نظرھا في دورته العادية ا_



 

 ٣ 

مش��روع  ٤٠قانون��ا، وح��ل ف��ي المرتب��ة ا_ول��ى، ت��Hه المجل��س الخ��امس عش��ر ال��ذي نظ��ر ف��ي  ٤٢
  قانون وقانون مؤقت.

  

وتكشف الدراسة عن ان المجلس السادس عشر في دورته العادية ا_ولى قدم منج�زات مھم�ة فيم�ا 
المج��الس النيابي��ة الس��ابقة، إg أن��ه بق��ي يع��اني م��ن ذات يتعل��ق ب��دوره الرق��ابي والتش��ريعي قياس��ا ب

المشكلة الراسخة التي تتوارثھا المجالس عن بعضھا البعض من حيث التراخي ف�ي تطبي�ق النظ�ام 
  الداخلي، وفي عدم اgلتزام به والتجاوز عليه، سواء من المجلس او من اللجان الدائمة.

  

ات المطالبين بحله، كما أنه تعرض لض�غط مناقش�ة وتكشف الدراسة عن المجلس تأثر كثيرا بدعو
الثقة بحكومتين في دورته العادية اgولى، وھو أمر لم يحدث من قبل في أي من المج�الس النيابي�ة 
السابقة، كما انه تأثر مباشرة بما يجري في المملكة م�ن دع�وات لHص�Hح السياس�ي بت�أثر مباش�ر 

س، ليبي��ا، ال��يمن "، وھ��و م��ا دف��ع بن��واب لمھاجم��ة بم��ا يج��ري ف��ي المنطق��ة واgقليم"مص��ر، ت��ون
المطالبين باgصHح السياسي مما أثر سلبا عل�ى موق�ف المجل�س م�ن اTص�Hح السياس�ي، وظھ�ر 
وكأنه ضد اgصHح السياسي بالرغم من تك�رار التص�ريحات والبيان�ات ل�رئيس المجل�س ولن�واب 

  بانھم مع اgصHح السياسي ويدعمونه بقوة.

  

دراسة امام الضغط الكبير على المجلس فيما يتعلق بالشعور والخوف من تعرضه للحل وتتوقف ال
المبكر، حيث تؤكد الدراس�ة ھن�ا عل�ى ان ھ�ذا الش�عور أبق�ى المجل�س خائف�ا، ويع�يش تح�ت ض�غط 
فوبيا الحل، وھو ذات الضغط الذي تولد مبكرا عندما وجد المجلس نفسه يخضع لفوبي�ا الثق�ة الت�ي 

يوم�ا  ٦٥مير الرفاعي، وھو ما كانت الدراسة التقييمية ا_ولى للمجل�س ف�ي اول منحھا لحكومة س
  من عمره التي وضعھا مركز القدس للدراسات السياسية اثناء انعقاد الدورة.
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  الفصل ا�ول

  خارطة 3ستقراء المشھد البرلماني
  

ي قاع�ة المس�رح قب�ل ظھ�ر ي�وم كان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ياخ�ذ مكان�ه عل�ى مقع�ده ف�
ليتل��و عل��ى الن��واب نس��خة م��ن تقري��ر رس��مي يحص��ي منج��زات  ٢٠١١اذار م��ارس  ٣٠الخم��يس 

المجل��س ف��ي دورت��ه العادي��ة اgول��ى الت��ي انتھ��ت دس��توريا ف��ي الث��امن والعش��رين م��ن ش��ھر اذار 
ي ، وبع��د م��رور اربع��ة اش��ھر شمس��ية عل��ى انعقادھ��ا، حي��ث ت��م افتتاحھ��ا بخطب��ة الع��رش ف��٢٠١١

  .٢٠١٠الثامن والعشرين من شھر تشرين ثاني من عام 

  

وانھى الفايز تقريره ليفتح المجال ام�ام الن�واب للتفكي�ر بص�وت مرتف�ع عم�ا يمك�ن ان يفعلون�ه ف�ي 
فترة اجازة المجلس بانتظ�ار انعق�اد ال�دورة اgس�تثنائية اgول�ى الت�ي رج�ت مص�ادر نيابي�ة متع�ددة 

المقب�ل، وفق�ا لتوقع�اتھم الشخص�ية ول�يس بن�اء عل�ى معلوم�ات الدعوة gنعقادھا في شھر حزي�ران 
  رسمية موثقة.

  

واقت��رح رئ��يس المجل��س عل��ى الن��واب التف��رغ للتواص��ل م��ع الم��واطنين ك��ل ف��ي دائرت��ه اgنتخابي��ة 
ومحاورتھم، gستكشاف مواقفھم من اgصHح السياسي، وما يريدونه م�ن اgص�Hح اgقتص�ادي، 

والحياتية، ووضع تقارير من قبل كل نائب بھ�ذه المطال�ب ورفعھ�ا ال�ى وتدوين مطالبھم الخدماتية 
المجل��س ال��ذي س��يتولى ب��دوره رفعھ��ا ال��ى لجن��ة الح��وار ال��وطني، وال��ى الحكوم��ة كمس��اھمة م��ن 
المجلس في وضع مطالب المواطنين امام لجنة الحوار التي تتولى وضع وصياغة مشروع ق�انون 

  شعبية امام الحكومة.انتخاب جديد، ووضع خارطة المطالب ال

  

واحتج نواب حضروا اgجتم�اع ف�ي قاع�ة المس�رح عل�ى م�ا قال�ه رئيس�ھم، وت�ولى ن�واب عدي�دون 
التاكيد عل�ى ان المجل�س g يعم�ل عن�د لجن�ة الح�وار ال�وطني، وان المجل�س تع�رض ال�ى م�ا يش�به 

عن موق�ف  اgقصاء في ورشة الحوار الوطني، وغير ذلك من اgنتقادات اgحتجاجية التي كشفت
نيابي g يبدو انه ينظر بعين الرضا الى لجنة الح�وار ال�وطني الت�ي تعرض�ت من�ذ تش�كيلھا لموج�ة 

  انتقادات وصلت الى حد ان قال نواب عنھا في قاعة المسرح "انھا g تمثل اgردنيين..".

  

ذار ولم يستطع رئيس المجلس ضبط ايقاع اجتماع قاعة المسرح في الحادي والثHث�ين م�ن ش�ھر ا
مارس الماضي، وربما لم يرغب بتكرار مطالبه ورجائه من النواب الت�زام الھ�دوء لHس�تماع ال�ى 
بعضھم البعض، وقبل ان تستشري موازين الفوضى في تل�ك الجلس�ة ق�رر رئ�يس المجل�س فض�ھا 
ومغادرة اgجتم�اع عل�ى عج�ل، ف�ي الوق�ت ال�ذي ل�م يب�دي الن�واب في�ه أي اس�ف عل�ى ض�ياع تل�ك 

ج��اءت ف��ي س��ياق التش��اور والح��وار الني��ابي ال��داخلي لوض��ع خارط��ة افك��ار نيابي��ة  الجلس��ة الت��ي
للخروج من ازمة داخلية محلية تدور في فلك المطال�ب اgص�Hحية، الت�ي تعرض�ت لمواجھ�ة م�ن 
قب��ل اخ��رين وص��لت ال��ى ح��د الع��دوان عل��ى المعتص��مين المط��البين باgص��Hح السياس��ي ف��ي دوار 

١الداخلية 
.  

  

ماع اعلن رئيس مجلس النواب بصفته الشخصية امام النواب عن أن المجلس ب�اقي وفي ذلك اgجت
٢ولن يتم حله، وبشر بدور مقبل ومحوري للمجلس اg انه لم يقدم اية تفسيرات أخرى

.  
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 ٢٠١١اذار  ٢٥الداخلية الى اعتداء من قبل "بلطجية" ومن رجال ا3م:ن ي:وم الجمع:ة ــ نعرض المعتصمون في دوار  

  وتم فض اعتصامھم بالقوة وادى الى وفاة مواطن.
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  . ٣١/٣/٢٠١١ــ راجع جريدة العرب اليوم عدد الجمعة  
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ومن الواضح ان مجلس النواب السادس عشر مر في مراحل عديدة من الضغط ادت بالنتيجة ال�ى 
  ريعي والرقابي، ويمكن إجمال تلك المراحل فيما يلي :ــالتاثير سلبا على ادائه التش

  

  أو3 : مرحلة تعظيم التوقعات: 
  

وسبقت ھذه المرحلة انتخاب�ات المجل�س الت�ي اجري�ت ف�ي التاس�ع م�ن ش�ھر تش�رين ث�اني م�ن ع�ام 
، وقد خض�ع المجل�س قب�ل وgدت�ه ال�ى ماكين�ة إعHمي�ة عمل�ت عل�ى التبش�ير بمجل�س مقب�ل ٢٠١٠

كاف�ة ش�رائح المجتم�ع اgردن�ي، وسيرض�ي جمي�ع الم�واطنين، وق�د تعاظم�ت ھ�ذه مختلف، ويمثل 
الماكينة اgعHمية الى حد انھا رفعت عاليا من سقف التوقعات من المجل�س المقب�ل ال�ذي ك�ان ف�ي 

  حينه g يزال جنينا ولم تتحدد ھويته بعد.

  

عتم��اد م��ا يس��مى بال��دوائر وراف��ق تل��ك الماكين��ة اgعHمي��ة تع��ديل عل��ى ق��انون اgنتخ��اب ت��م في��ه ا
الوھمية، وقد ادت بالنتيحة الى نشوب العديد من المشكHت الكبرى التي رافقت العملية اgنتخابي�ة 
ونتائجھا، كما ادت بالنتيجة أيضا الى ما يشبه الصدمة التي وقع الناخبون تحت تاثيرھا ق�ادت ال�ى 

ع اgردن�ي، وق�ادت المجل�س gن نشوب مشكHت من نوع العنف اgجتماعي ال�دخيل عل�ى المجتم�
يكون مستھدفا بالنقد والتشكيك حتى قبل ان يتم افتتاح دورته العادية اgولى ف�ي الث�امن والعش�رين 

  .٢٠١٠من شھر تشرين ثاني عام 

  

وأظھرت النتائج عدم رضى حقيقي لقطاعات كبيرة من المجتمع اgردني عنھ�ا، بس�بب م�ا يس�مى 
د المجل���س الس���ادس عش���ر نفس���ه يخض���ع لموج���ة تش���كيك متس���عة ب���ـ" ال���دوائر الوھمي���ة "، وليج���

٣استحضرت بقوة موجة التشكيك في شرعية المجلس الخامس عشر وإن كانت بدرجة اقل منه
.  

  

  ثانيا : مرحلة الثقة المفرطة :
  

وبالرغم من ان مجلس النواب السادس عشر كان يملك العديد من الروافع التي تؤھله gن يتج�اوز 
ف��ان المجل��س نفس��ه ل��م يع��اني كثي��را م��ن تل��ك المش��كلة الت��ي بقي��ت اوg ف��ي إط��ار تل��ك العقب��ة، 

  اTحتجاجات المناطقية، وانتھت بعد وقت ليس بالقصير.

  

وق�د تمت��ع المجل�س ف��ي ب�واكير دورت��ه بھ�دوء واض��ح س�واء عل��ى ص�عيده ال��داخلي، او حت�ى عل��ى 
صحفي على منح المجلس فرص�ة الصعيد اTعHمي، فقد كان ھناك ما يشبه اTجماع اTعHمي وال

  واسعة لكي يثبت جدارته، وقوته، ولكي يخرج من امتحان"تعظيم التوقعات " مظفرا.

إg ان المجلس وقع في أزمة كبرى كان g بد له gحقا من دفع ثمنھا عندما منح ثقة لحكومة سمير 
ت اكث�ر م�ن % )، وھي نس�بة ب�د ٩٣,٢٧صوتا وبنسبة مئوية بلغت (  ١١١الرفاعي وصلت الى 
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ائ:ب لدائرت:ه ا3نتخابي:ة ف:ي ــ يمكن مراجعة كامل التفاصيل حول ھذه القضية وحول نتائج ا3نتخابات ونسبة تمثيل كل ن 
يوم::ا"، ال::ذي اع::ده  ٦٥التقري::ر ا3ول ال::ذي اص::دره مرك::ز الق::دس للدراس::ات السياس::ية بعن::وان"مجلس الن::واب ف::ي اول 

الصحفي وليد حسني لصالح المركز، فقد تم التوقف مط:و3 ھن:اك ح:ول نت:ائج ا3نتخاب:ات وت:داعياتھا و3 داع:ي لتكرارھ:ا 
  ھنا.
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ص��ادمة ل��يس للعدي���د م��ن الن��واب انفس���ھم، وانم��ا لقطاع��ات عريض���ة م��ن الن��اخبين والم���راقبين 
٤والمھتمين

.  

  

وبالرغم من ان حكومة الرفاعي خرجت بنصيب اgسد من ھذه الثقة غير المسبوقة، فقد كان على 
ع�ن ع�دم رض�اھم  مجلس النواب ان يدفع ثمن تلك الثقة مبكرا، وھو ما ادى الى اعHن المواطنين

ع��ن ھ��ذه الثق��ة وب��دات موج��ة اgحتجاج��ات عل��ى المجل��س تاخ��ذ موقعھ��ا ف��ي ھتاف��ات المحتج��ين 
  والمتظاھرين المطالبين بحله.

  

  ثالثا : مرحلة الخسارة غير المتوقعة :
  

وجد مجلس النواب نفسه امام فاتورة استحقاقات عديدة يجب عليھا دفعھا سريعا، تمثل�ت ف�ي حج�م 
جاجية المطالبة بحل المجلس واقالة الحكومة، والمطالبة باgصHح السياسي، ووجد المطالب اTحت

المجلس نفسه يقف وجھا لوجه أمام المحتجين والمتظاھرين، مما دفعه Tصدار ع�دد م�ن البيان�ات 
تصدى فيھا بالنقد للحركة اTسHمية وللمحتجين، وصوg الى اعHن نواب تحت القبة عدم رغبتھم 

  السياسي.باgصHح 

  

وبالرغم من ان مثل ھ�ذه اTص�Hحات كان�ت تمث�ل م�واقفھم الشخص�ية، وg تعب�ر بالض�رورة ع�ن 
موقف المجلس بكامل اعضائه، فقد ساھمت مثل ھذه ا_صوات في تعزيز المطالبة بحل المجل�س، 

  وإظھاره بانه يقف ضد اTصHح السياسي.

  

ر والوش�يك، وھ�و م�ا دف�ع اكث�ر م�ن نائ�ب لقد بقي المجلس يعيش تحت ضغط الشعور بالحل المبك
وفي مناسبات مختلفة وتحت القبة وخارجھ�ا للح�ديث مباش�رة ع�ن ھ�ذا الض�غط ال�ذي تواص�ل م�ع 
المجلس حتى لحظة ما بعد فض الدورة العادية ا_ولى في الثامن والعشرين من ش�ھر آذار م�ارس 

٢٠١١ .  

  

  رابعا : مرحلة البحث عن دور :
  

ار الوطني برئاسة رئيس مجلس ا_عيان طاھر المص�ري أث�را كبي�را عل�ى كان لتشكيل لجنة الحو
المجلس، وعلى مدى دوره المس�تقبلي ف�ي اTص�Hح السياس�ي، ولھ�ذا ذھ�ب المجل�س ل�تلمس دوره 

  والبحث عن مكان له في مسيرة اTصHح المقبلة.

  

المجل�س س�ارع ال�ى  نائب�ا، اg ان ٢٥لقد بادر المجلس لتشكيل لجنة نيابية للحوار ال�وطني ض�مت 
حلھا، بانتظار ما ستخرج به لجنة الحوار الوطني م�ن نت�ائج وتوص�يات تتعل�ق بق�انوني اgنتخ�اب 

  واgحزاب.

  

وانتھ��ت ال��دورة العادي��ة ا_ول��ى والمجل��س يق��وم بمھم��ة المتلق��ي والباح��ث ع��ن دور، وھ��ذا م��ا دف��ع 
Hجتماع في قاعة المسرح للتداول برئيسه فيصل الفايز لدعوة النواب بعد فض الدورة بثHثة ايام ل

فيما يمك�ن ان يق�وم المجل�س ب�ه، داعي�ا الن�واب gج�راء ح�وارات م�ع الم�واطنين لمعرف�ة مط�البھم 
  الخدماتية والسياسية.

                                                 
٤

نائبا، بس:بب وف:اة النائ:ب راش:د البرايس:ه، وق:د  ١١٩لى اساس ان عدد مجلس النواب في حينه كان ــ حسبت النسبة ع 
يلجأ أي نائب 3ستخدام حقه با3متن:اع ع:ن التص:ويت، وب:ذلك اص:بحت نس:بة  لمنواب فقط، و ٨حجب الثقة عن الحكومة  

 .١٩٨٩ودة الحياة الديمقراطية عام الثقة بحكومة الرفاعي اعلى نسبة ثقة في تاريخ الحكومات ا�ردنية منذ ع



 

 ٧ 

  

  

  الفصل الثاني

  

  المجلس بين حكومتين
  

تميزت ال�دورة العادي�ة اgول�ى لمجل�س الن�واب الس�ادس عش�ر بكون�ه المجل�س الني�ابي اgول ال�ذي 
وجد نفسه يخضع gختبار مناقشة الثقة بحكومتين متتاليتين ھما حكومة سمير الرف�اعي، وحكوم�ة 

  د. معروف البخيت.

  

، مم�ا م�نح المجل�س ١٩٨٩وھذا اgختبار لم يتكرر في أي م�ن المج�الس النيابي�ة الس�ابقة من�ذ ع�ام 
بحكوم�ة الرف�اعي خمس�ة الثق�ة إذ القت عبئا إضافيا عليه بعد انقضى في مناقشة ميزة مضافة اليه،

/  ١٢/ ٢٣ثق��ة غي��ر مس��بوقة ف��ي ، وانتھ��ت بالتص��ويت ومنحھ��ا ٢٠١٠/ ١٢/ ١٩اي��ام ب��دات ف��ي 

، ٢٠١١/  ٣/ ٢ف�ي ب�دات مناقشة الثقة بحكومة د. معروف البخي�ت ، كما قضى يومين في ٢٠١٠
  ومنحھا الثقة في اليوم التالي.

  

 ٥٦ينما قض�ى م�ع حكوم�ة د. البخي�ت يوما مع حكومة سمير الرفاعي، ب ٦٥وقضى المجلس اول 

٥يوما ھي مجمل ما تبقى من دورته العادية ا_ولى
.  

  

  او3 : الثقة بحكومة الرفاعي :
  

يوم�ا م�ن عم�ر دورت�ه العادي�ة اgول�ى م�ع حكوم�ة س�مير  ٦٥قضى مجلس النواب السادس عش�ر 
ن شھر تش�رين ث�اني الرفاعي التي تشكلت قبيل دعوة مجلس اgمة لHنعقاد في الثامن والعشرين م

، وب��ذلك ب��دأ مجل��س الن��واب الس��ادس عش��ر دورت��ه العادي��ة اgول��ى م��ع حكوم��ة جدي��دة ھ��ي ٢٠١٠
  الحكومة الثانية التي يشكلھا الرفاعي.

  

/  ١٢/  ١٥وقدم الرفاعي بيان حكومته لنيل ثقة المجلس ف�ي الجلس�ة الرابع�ة الت�ي عق�دھا بت�اريخ 

ابة حكومته لطلب النواب بتاجيل العمل بالمادة الخامسة ، واعلن فيھا امام النواب عن استج٢٠١٠
  . ٢٠١١/  ١٢/  ٣٠من قانون المالكين والمستاجرين سنة أخرى تنتھي في 

  

وجاء اعHن الرفاعي عن ھذا القرار بعد ان قدم العديد من النواب مطالب تتعلق بھذا القانون، فق�د 
ب�دء مناقش�ات الثق�ة بالحكوم�ة دع�وا فيھ�ا  نائب�ا م�ذكرة ل�رئيس المجل�س فيص�ل الف�ايز قب�ل ١٣قدم 

الحكومة الى تعديل قانون المالكين والمستاجرين قبل ان يصبح ناف�ذ المفع�ول ف�ي اgول م�ن ش�ھر 
لما سيترتب عل�ى تنفي�ذه م�ن مش�اكل اجتماعي�ة واقتص�ادية، بينم�ا ق�دمت  ٢٠١١كانون اgول عام 

عضوا دعاو  ١٢عضاء الكتلة البالغ عددھم كتلة حزب التيار الوطني اقتراحا بقانون وقعه جميع ا
  فيه لتعديل القانون بصفة اgستعجال وقبل ان يصبح نافذ المفعول.

  

                                                 
٥

يوم:ا م:ن ال:دورة  ٦٥ــ يتكيء ھذا التقرير عل:ى التقري:ر ا�ول ال:ذي أع:ده مرك:ز الق:دس للدراس:ات السياس:ية ع:ن اول  
العادية ا�ولى للمجلس والذي يغطي فيه عmقة المجلس بحكومة سمير الرفاعي منذ افتتاح الدورة العادية ا�ولى للمجلس 

 ، وحتى لحظة استقالتھا وتكليف د. معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة.٢٠١١/ ١١/ ٢٨في 



 

 ٨ 

وقدمت النائب ريم بدران بيانا للحكومة دعت فيه الى اصدار قانون تعلن فيه تاجيل العم�ل بالم�ادة 
جل�س الن�واب اع�ادة الخامسة من ق�انون الم�الكين والمس�تاجرين س�نة اص�افية ليتس�نى للحكوم�ة وم

مناقشة القانون واجراء حوار وطن�ي حول�ه لتHف�ي ح�دوث اي�ة مش�كHت اجتماعي�ة واقتص�ادية ق�د 
  . ٢٠١١تظھر نتيجة تطبيق القانون في اgول من شھر كانون الثاني من عام 

  

وجاء قرار الحكومة ليسحب البساط من تحت اقدام النواب لتسھيل مھمة حص�وله عل�ى ثق�ة نيابي�ة 
  ة.عالي

  

، وس�بقھا اج�راء العدي�د م�ن ٢٠١١/  ١٢/  ١٩وبدأ المجلس مناقشات الثقة بحكوم�ة الرف�اعي ف�ي 
اللقاءات والحوارات على مادب عشاء اقامھا رئيس الوزراء الرفاعي للكتل النيابية ك�ل عل�ى ح�دة 
في نادي الملك حسين لHستماع ال�ى مطال�ب الن�واب الخدماتي�ة وللتع�رف ع�ن كث�ب عل�ى م�واقفھم 

  وميولھم السياسية والخدماتية.

  

المبكرة تشير الى ان حكومة الرفاعي ستحصل عل�ى ثق�ة عالي�ة ج�دا ستص�ل  التوقعاتوكانت كل 
اصوات وقد تزيد عن ذلك، بينما ذھبت احدى الصحف لنشر تقري�ر موس�ع تح�دثت في�ه  ١١٠الى 

الوق�ت نفس�ه م�ن بوضوح عن المخاطر التي قد تترتب عل�ى م�نح ثق�ة عالي�ة للحكوم�ة مح�ذرة ف�ي 
٦اgستحقاقات السلبية التي قد يدفعھا المجلس من رصيده الشعبي

 .  

  

ن�واب  ٨نائب�ا، وحج�ب الثق�ة عنھ�ا  ١١١وكانت المفاج�أة ان الن�واب منح�وا حكوم�ة الرف�اعي ثق�ة 
،  ١٩٨٩، لتكون نسبة التصويت على الثقة ھي اgعلى من بين الحكومات المتعاقبة منذ عام ٧فقط

% ) ٩٣,٢نسبة المئوية للتصويت الى ( فقد وصلت ال
٨
.  

  

لقد ادت ھذه الثقة غير المسبوقة الى تعرض مجلس النواب للمزيد من اgنتقادات التي وصلت الى 
حد مطالبة المحتجين والمتظاھرين بحل المجلس، الى جانب توجيه انتقادات مباشرة للنواب بسبب 

ع�بء ثقي�ل عل�ى المجل�س دف�ع ثمن�ه م�ن رص�يده ، لتتحول ھذه الثقة الى ١١١منحھم الحكومة ثقة 
الشعبي، قبل ان تلحق الحكومة به وتدفع ھي ا_خرى من رصيدھا بعد ان ارتفعت وتيرة المنادين 

  من المحتجين والمتظاھرين بحل مجلس النواب واقالة الحكومة.

  

مباش�ر  وليس لكل مراقب او باحث ان يتجاھل الظروف اgقليمي�ة والمحلي�ة الت�ي س�اعدت بطري�ق
عل��ى تس��ريع اقال��ة الحكوم��ة، فق��د ك��ان gس��تحقاقات الث��ورات الش��عبية ف��ي ك��ل م��ن مص��ر وت��ونس 
تاثيراتھ�ا المباش��رة لHس��تجابة الس��ريعة لمطال��ب المحتج��ين المط��البين باقال��ة الحكوم��ة، فيم��ا بقي��ت 

ط المطالب بحل مجلس النواب قائمة حتى اgن، اg ان الدولة ذھبت للبحث في وضع خطط وخرائ
  طرق لHصHح السياسي، وجد مجلس النواب نفسه خارجھا تماما.

  

  ثانيا : الثقة بحكومة د. معروف البخيت :
  

                                                 
٦

  . ٢٠١١/  ١٢/  ١٩ــ راجع جريدة العرب اليوم عدد ا3حد /  

  
٧

سيدات ھن وفاء بن:ي مص:طفى، ميس:ر الس:ردية، تم:ام الري:اطي، عبل:ه اب:و  ٤نواب منھم  ٨ــ حجب الثقة عن الحكومة  
  نواب ھم عبد هللا النسور، صmح المحارمه، حازم العوران، موسى الزواھره. ٤كور علبه، ومن النواب الذ

 
٨

  نائبا بسبب وفاة النائب المرحوم راشد البرايسه. ١١٩ــ تم احتساب اعضاء المجلس باعتبارھم  



 

 ٩ 

، مم�ا اص�طر رئ�يس المجل�س ٢٠١١اقيلت حكومة سمير الرفاعي في اgول من شھر ش�باط ع�ام 
والي فيصل الفايز لHعHن عن تاجيل جلسات المجلس الى ما بعد تشكيل الحكومة التي استغرق ح

  عشرة ايام.

  

وقضى رئيس الوزراء المكلف د. معروف البخيت يومين في محاورته مع الكتل البرلماني�ة داخ�ل 
المجلس قبHن ينطلق في محاورة قطاعات أخرى، وحضرت الحكومة اول جلسة لمجل�س الن�واب 

س�ئلة ا ٣، وكان مدرجا على جدول اعمالھا اسئلة واجوب�ة، وت�م فيھ�ا تحوي�ل ٢٠١١/  ٢/  ١٣في 
الى استجوابات ورفض النواب طلبا للحكومة الجديدة بتاجي�ل بح�ث اgس�ئلة حت�ى يس�تعد ال�وزراء 

  الجدد لمناقشتھا واgطHع عليھا.

  

لقد بدا واضحا وبشكل مبكر ان عHقة مجلس النواب م�ع حكوم�ة البخي�ت ل�ن تك�ون عHق�ة ناعم�ة 
م�ر المجل�س، وب�دا واض�حا ج�دا ان على نحو ما كانت عليه في مع حكومة الرفاعي ف�ي ب�واكير ع

مجلس النواب يعمل جديا على استعادة ثقة الناخبين به بع�د ان فق�د ج�زءا كبي�را منھ�ا بس�بب منح�ه 
  الثقة العالية لحكومة الرفاعي.

  

ووجد مجلس النواب نفسه امام لحظة راى فيھا فرصة gستعادة ثقته بنفسه اوg، وثقة الناخبين ب�ه 
بخيت ثق�ة عل�ى الحاف�ة، فيم�ا نش�ط قط�اع واس�ع م�ن الن�واب للت�رويج ال�ى من خHل منح حكومة ال

  توجه يدعوا الى إسقاط الحكومة في البرلمان وحجب الثقة عنھا.

  

ع��ن س��حب مش��روع ق��انون الموازن��ة العام��ة للدول��ة لس��نة  ٢٠١١/ ٢/  ٢٠واعلن��ت الحكوم��ة ف��ي 
لت��ه ال��ى المجل��س وقطع��ت م�ن المجل��س وھ��و الق��انون ال��ذي كان��ت حكوم��ة الرف��اعي ق��د احا ٢٠١١

  اللجنة المالية واgقتصادية شوطا طويH في مناقشته.

  

، بعد ان ك�ان د. البخي�ت ق�د تق�دم ٢٠١١/  ٣/  ٢وبدا المجلس مناقشة الثقة بحكومة د. البخيت في 
  .٢٠١١/  ٢/  ٢٧للمجلس ببيان طلب الثقة في 

  

نائبا  ٦٣ثقة متدنية حيث منحھا وقضى المجلس يومين فقط في مناقشة بيان الحكومة لتحصل عل 
  نواب، وغاب نائبان. ٧نائبا، وامتنع عن التصويت  ٤٧الثقة، وحجبھا عنھا 

  

ة تحص��ل عل��ى ادن��ى ثق��ة م��ن المج��الس م��ويHح��ظ ان حكوم��ة د. البخي��ت الثاني��ة كان��ت ث��اني حكو
لت عل�ى النيابية منذ المجلس الحادي عشر، بعد حكومة د. عبد الس�Hم المج�الي اgول�ى الت�ي حص�

 ٢٩عضوا، وحج�ب الثق�ة عنھ�ا  ٨٠نائبا في المجلس الثاني عشر الذي كان عدد اعضائه  ٤١ثقة 

  % ). ٥١,٨٩عضوا، وبلغت نسبة ما حصلت عليه من ثقة ( 

  

وبلغ��ت نس��بة الثق��ة الت��ي حص��لت عليھ��ا حكوم��ة د. البخي��ت الثاني��ة م��ن المجل��س الس��ادس عش��ر ( 
د. البخيت اgولى في المجلس الرابع عشر عن�دما  )، بخHف ما حصلت عليه حكومة  % ٥٢,٩٤

  % ). ٨٠,٣٧حصلت على ثقة بلغت نسبتھا ( 

  



 

 ١٠ 

ويكشف الجدول التالي بالتفصيل اتجاھات تصويت الكت�ل النيابي�ة عل�ى الثق�ة بحكوم�ة د. مع�روف 
% )، بينم�ا بلغ�ت  ٨٧,٥البخيت، حي�ث بلغ�ت اعل�ى نس�بة حج�ب ف�ي كتل�ة التجم�ع ال�ديمقراطي ( 

% ) ١٦,٦٦ة حجب في كتلة حزب التيار الوطني وبنسبة ( ادنى نسب
٩
.  

  

ويHحظ ان جميع الكتل النيابية باس�تثناء كتل�ة التجم�ع ال�ديمقراطي تج�اوزت نس�بة م�نح الثق�ة فيھ�ا 
% ، مما يؤشر على ان مزاج الكتل النيابية الداخلي اظھر في معظمھا انقس�اما ب�ين م�نح الثق�ة ٥٠

  وجبھا او اgمتناع. 

  

  )١رقم ( جدول

  اتجاھات الكتل النيابية والمستقلين للتصويت على الثقة بحكومة  د. البخيت 

  الكتلة

  

  غياب  امتناع  حجب  ثقه  العدد

  نسبه  عدد  نسبه  عدد  نسبة  عدد  

  ــ  %٨,٣٣  ١  %١٦,٦٦  ٢  %٧٥  ٩  ١٢  التيار 

  ــ  ــ  ــ  %٨٧,٥  ٧  % ١٢,٥  ١  ٨  التجمع 

  ــ  %٦,٦٦  ١  %٣٣,٣٣  ٥  % ٦٠  ٩  ١٥  الشعب

  ١  %٩,٠٩  ١  %٢٧,٢٧  ٣  %٥٤.٥٤  ٦  ١١  المستقله

  ١  % ٤,٥٤  ١  %٤٠,٩  ٩  %٥٠  ١١  ٢٢  الوفاق 

  ــ  %٧,١٤  ١  %٣٥,٧  ٥  %٥٧,١٤  ٨  ١٤  العمل

  ــ  ــ  ــ  %٥٠  ٦  %٥٠  ٦  ١٢  التغيير

  ــ  % ٨  ٢  %٤٠  ١٠  % ٥٢  ١٣  ٢٥  المستقلون

  ٢  % ٥,٨٨  ٧  % ٣٩,٥  ٤٧  % ٥٢,٩٤  ٦٣  ١١٩  المجموع

  

  )١شكل البياني رقم (

  تجاھات الكتل النيابية والمستقلين للتصويت على الثقة بحكومة  د. البخيت3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٩

اح:د، بينم:ا يبل:غ اعضاء، ومنح الثقة نائب و ٧اعضاء حجب الثقة منھم  ٨ــ يبلغ عدد اعضاء كتلة التجمع الديمقراطي  
اعض:اء، وحج:ب الثق:ة م:نھم نائب:ان وامتن:ع نائ:ب  ٩عض:وا م:نح الثق:ة م:نھم  ١٢عدد اعضاء كتلة ح:زب التي:ار ال:وطني 

 ٧٥واحد، كما سجلت كتلة التيار الوطني اعلى نسبة منح ثقة من بين جميع الكتل النيابي:ة فق:د وص:لت النس:بة فيھ:ا إل:ى (

.( %  

  



 

 ١١ 

  

  

  

  

ويكشف الجدول التالي عن نتائج التصويت على الثقة في كل الحكومات ا_ردنية التي تشكلت منذ 
للثق�ة ، وعدد ا_صوات التي حصلت عليھ�ا، والنس�بة المئوي�ة ١٩٨٩عودة الحياة الديمقراطية عام 

١٠في كل منھا
.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
١٠

ا ف:ي في وضع ھ:ذا الج:دول بص:ورته النھائي:ة والموثق:ة بع:د قض:اء فت:رة زمني:ة طويل:ة ج:د ــ وجدنا صعوبة بالغة جدا 
وحتى المجلس السادس عشر  ١٩٨٩جالس النيابية في دوراتھا العادية ا3ولى منذ عام ملمراجعة جداول اعمال جلسات ا

او حت:ى لتس:ھل عل:ى الن:واب الحالي بسبب عدم وجود معلومات مفھرس:ة ومنظم:ة تس:ھل عل:ى الب:احثين الرج:وع اليھ:ا، 
  مراجعتھا.

  

  ) ٢رقم (جدول 

  ٢٠١١ــ  ١٩٨٩حجم الثقة التي حصلت الحكومات عليھا منذ عام يكشف 

  النسبة%  الحضور  غياب  امتناع  حجب  ثقة  المجلس  الحكومة

 %80,25 80 ــ 6 9 65 11  مضر بدران

 %59,49 79 1 1 31 47 11  طاھر المصري

 %60,52 76 4 3 27 46 11  الشريف زيد بن شاكر

 %51,89 79 1 9 29 41 12  عبد السmم المجالي

 %69,23 78 2 2 22 54 12  الشريف زيد بن شاكر

 %74 77 3 1 19 57 12  عبد الكريم الكباريتي

 %65,38 78 2 12 15 51 13  عبد السmم المجالي

 %80 80 ــ 2 12 64 13  فايز الطراونه

  %82,5  80  0 2  12  66  13  عبدالرؤوف الروابدة

  %  92,5 80 0 0 6  74 13  ي ابو الراغب ا�ولىعل

  %  77 109 1 1 23 84 14  علي ابو الراغب الثانية

  % 77,27 110  0  3  22 85 14  فيصل الفايز

  % 60,55 109 1 6 37 66 14  عدنان بدران

  % 80,37 107 3 1 20 86  14  معروف البخيت ا3ولى

  % 88,9 109 1 1 11 97  15  نادر الذھبي

  %93,2 119 ١ 0 8 111 16  لرفاعي الثانيةسمير ا

  % 53,84 117 2 7 47 63 16  معروف البخيت الثانية



 

 ١٢ 

 

  )٢رقم ( الشكل البياني

 ٢٠١١ــ  ١٩٨٩حجم الثقة التي حصلت الحكومات عليھا منذ عام يكشف 

 

  
 

 
  )٣رقم (الشكل البياني 

 ٢٠١١ــ  ١٩٨٩منذ عام  التي حصلت الحكومات عليھاو الحضور في جلسات الثقة

 

  

  

  

لق�����د ت�����أثر المجل�����س الني�����ابي 
الس����ادس عش����ر ف����ي دورت����ه 
العادي��������ة ا_ول��������ى بتغيي��������ر 
الحك������ومتين، ووق������ع تح������ت 
ض��غوط عدي��دة ص��احبت ھ��ذا 
التغيير إلى جان�ب ت�أثره الب�الغ 
بالتظ�����اھرات الت�����ي ش�����ھدتھا 
المملك���ة الت���ي طالب���ت باقال���ة 
حكومة الرفاعي وح�ل مجل�س 

المطال�ب النواب، وما تبع تل�ك 
م��ن اس��تحقاقات ظ��ل المجل��س 
طيل���ة دورت���ه العادي���ة ا_ول���ى 

  يعيش في ظHلھا.

  

وتأتي في مقدمة تلك التحديات 
الض������غوط المطالب������ة بح������ل 
المجل��س، واض��طرار المجل��س 



 

 ١٣ 

للعيش تحت الشعور بحل مبكر ووشيك له، وھو ما ظھر واضحا في الكثير من م�داخHت الن�واب 
  تحت قبة المجلس وخارجھا.

  

ين اھم تلك الضغوط استمرار فقدان شعبية المجل�س ال�ذي ظھ�ر وكان�ه يق�ف ض�د اTص�Hح ومن ب
السياسي، خاصة بعد تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس ا_عيان طاھر المص�ري، 
وعدم تمثيل المجلس في تلك اللجنة باستثناء تمثي�ل اللجن�ة القانوني�ة في�ه م�ن خ�Hل رئيس�ھا النائ�ب 

  الدغمي. عبد الكريم

  

لقد حاول المجلس  تشكيل لجنة حوار وطني نيابية، وقام رئيس المجلس فيصل الف�ايز بط�رح ھ�ذا 
، وواف�ق المجل�س ٢٠١١/  ٣/  ٩التوجه على المجلس في جلسته السادسة عشرة المنعق�دة بت�اريخ 

/  ٣/  ١٣عض�وا، اg ان المجل�س ع��اد ف�ي الجلس�ة التالي��ة المنعق�دة بت��اريخ  ٢٥عل�ى تش�كيلھا م��ن 

١١والغى لجنة الحوار تماما ٢٠١١
 .  

  

وأثيرت شكوك عديدة حول موقف المجلس من اTص�Hح السياس�ي، بع�د ان ق�ام المجل�س باص�دار 
بيان��ات ھ��اجم فيھ��ا الحرك��ة اTس��Hمية والمتظ��اھرين، كم��ا ق��ام ن��واب ب��اgعHن ع��ن ع��دم رغب��تھم 

ن انتخ��اب وق��انون اح��زاب باgص��Hح السياس��ي، داع��ين لت��وفير الوظ��ائف ب��دg م��ن وض��ع ق��انو
١٢وغيرھا

.  

  

  

  الثالثالفصل 

  

  المنجزات التشريعية
  

  

ب�دأ مجل��س الن��واب الس��ادس عش��ر اعمال��ه دس��توريا ف�ي الث��امن والعش��رين م��ن ش��ھر تش��رين ث��اني 
مش�روع ق�انون وق�انون مؤق�ت مرحل�ة م�ن مج�الس س�ابقة وموج�ودة ف�ي  ٦٢وكان امام�ه  ٢٠١٠

  ادراج لجانه الدائمة.

  

قانونا ومشروع قانون من بينھا  ٥٥مة الى المجلس في مطلع دورته العادية اgولى واحالت الحكو
، قام المجلس بادراجھا جميعھا عل�ى ج�دول اعم�ال جلس�ته ١٣مشاريع قوانين ٧قانونا مؤقتا، و ٤٨

  . ٢٠١٠التشريعية اgولى التي عقدھا في اgول من شھر كانون اgول عام 

                                                 
١١

ــ تلقى رئيس المجلس فيصل الفايز رسالة من النائب صmح المحارمه طالبا فيھا تكليفه بتشكيل للحوار الوطني وممن  
  يرغب من النواب، وقام رئيس المجلس با3ستجابة لھذا المطلب.

١٢
 mح المحارمه، بينما ذھب النائب محمد الكوز الى ابعد من ــ اعلن عن ذلك بوضوح النائب محمد المراعية، والنائب ص

ذل::ك حي::ث ھ::اجم المتظ::اھرين بش::دة ق::ائm ان ك::ل م::ن يري::د التظ::اھر فلين::زل ال::ى الجس::ر، واس::تغلتھا العدي::د م::ن المواق::ع 
  ا3لكترونية وظلت تعيد بث كلمته المصورة لفترة طويلة.

  
١٣

مش:روع ة الت:ي احيل:ت الي:ه مطل:ع دورت:ه العادي:ة ا3ول:ى وھ:ي ،ــ لم يناقش المجلس أي م:ن مش:اريع الق:وانين الس:بع 
مش:روع ق:انون مع:دل و ، ٢٠٠٩مشروع قانون تنظيم قطاع ا{نشاءات لسنة و ،٢٠٠٩قانون معدل لقانون الطرق لسنة 

مشروع قانون معدل ،و ٢٠٠٩مشروع قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة ،و ٢٠٠٩لقانون العمل لسنة 
،  ٢٠٠٩مش::روع ق::انون مع::دل لق::انون حماي::ة ح::ق المؤل::ف لس::نة ، و  ٢٠٠٩انون تش::كيل المح::اكم الش::رعية لس::نة لق::
  . ٢٠٠٨مشروع قانون الھيئة الوطنية ل�سعاف والطوارئ لسنة و

  



 

 ١٤ 

  

مشاريع قوانين احالتھ�ا حكوم�ة س�مير  ٣مشاريع قوانين منھا  ٨ته وتلقى المجلس اثناء انعقاد دور
م::ن ق::انون الم::الكين والمس::تاجرين ال:::ى  ٥العم:::ل بالم::ادة الرف��اعي الي��ه وھ��ي مش��روع ق��انون تاجي��ل 

ق���انون موازن���ات  ، ومش:::روع٢٠١١، ومش:::روع ق:::انون الموازن:::ة العام:::ة للدول:::ة لس:::نة  ٣١/١٢/٢٠١١
  . ٢٠١١الوحدات الحكومية للسنة المالية 

  

مش��روع ق��انون مع��دل واحال��ت حكوم��ة د. مع��روف البخي��ت للمجل��س خمس��ة مش��اريع ق��وانين ھ��ي 
مش��روع ق��انون التص��ديق عل��ى ، وم��ع ص��فة اgس��تعجال ٢٠١١لق��انون اgجتماع��ات العام��ة لس��نة 

اتفاقي��ة امتي��از التقطي��ر الس��طحي للص��خر الزيت��ي ب��ين حكوم��ة المملك��ة ا_ردني��ة الھاش��مية ممثل��ة 
ادر الطبيعي��ة وش��ركة الك��رك الدولي��ة للبت��رول الخاص��ة المس��اھمة المح��دودة لس��نة بس��لطة المص��

،  ٢٠١١مشروع قانون الغاء قانون تنمية البيئة اgستثمارية واgنشطة اgقتصادية لس�نة، و٢٠١١
مش��روع ق��انون التص��ديق عل��ى ، و ٢٠١١لق��انون رعاي��ة الثقاف��ة لس��نة مش��روع الق��انون المع��دل و

قطي��ر الس��طحي للص��خر الزيت��ي ب��ين حكوم��ة المملك��ة ا_ردني��ة الھاش��مية ممثل��ة  اتفاقي��ة امتي��از الت
بس��لطة المص��ادر الطبيعي��ة وش��ركة الك��رك الدولي��ة للبت��رول الخاص��ة المس��اھمة المح��دودة لس��نة 

٢٠١١.  

  

وبلغ المجموع الكلي للق�وانين المؤقت�ة ومش�اريع الق�وانين الموج�ودة ل�دى المجل�س س�واء المرحل�ة 
  .مشروع قانون وقانون مؤقت ١٢٥سابقة او المحالة اليه من الحكومة منھا من مجالس 

  

وكان لدى مجلس اgعيان ثHثة قوانين مؤقتة مرحلة من مجالس سابقة مختلف عليھا بين اgعي�ان 
 ،٢٠٠٢المعدل لقانون اgتصاgت لسنة  ٢٠٠٢) لسنة  ٨وھي القانون المؤقت رقم (والنواب، 

والقانون  ،٢٠٠٢المعدل لقانون اgحوال المدنية لسنة  ٢٠٠٢) لسنة  ١٧والقانون المؤقت رقم ( 
وتم  ، ٢٠٠١المعدل لقانون مؤسسة اgذاعة والتلفزيون اgردنية لسنة  ٢٠٠٢)  ٧٥المؤقت رقم (

١٤اقرارھا في جلسة مشتركة بين المجلسين
   ، الى جانب قانون اخر كان معلقا بين المجلسين. 

  

ل��ى المجل��س م��ن مش��اريع ق��وانين وق��وانين مؤقت��ة والب��الغ ع��ددھا وقياس��ا عل��ى م��ا ھ��و مع��روض ع
قانون�ا ومش�روع ق�انون  ٢٦المجل�س منھ�ا  ناقشمشروع قانون وقانون مؤقت فقد  ١٢٥اgجمالي 

  %). ٢٠,٨وبنسبة انجاز كلية بلغت ( 

  

م�ن قانون�ا مؤقت�ا  ٢١المجل�س ف�ي دورت�ه العادي�ة اgول�ى  ناقش�ھاوبلغ ع�دد الق�وانين المؤقت�ة الت�ي 
  % ). ٨٠,٧٦قانونا ومشروع قانون وبنسبة بلغت (  ٢٦اصل 

  

المجلس من ض�من الق�وانين المؤقت�ة الت�ي احالتھ�ا الحكوم�ة  ناقشھاوبلغ عدد القوانين المؤقتة التي 
اق�ر  بينم�ا% )،  ٣٣,٣٣قانونا مؤقتا، وبنسبة انج�از بلغ�ت (  ١٦اليه مطلع دورته العادية اgولى 

  مشاريع قوانين. ٥الى جانب اقراره  من مجالس سابقة قوانين مؤقتة ٥المجلس 

  

وبلغت نسبة مشاريع القوانين التي ناقش�ھا المجل�س والب�الغ ع�ددھا خمس�ة ق�وانين فق�ط م�ا نس�بته (  
١٩,٢٣ .( %  

  

                                                 
١٤

، وسبق انعقاد الجلسة سلسلة اجتماعات ب:ين اللج:ان المختص:ة  ٢٠١١/ ٣/ ١٧عقدت الجلسة صباح يوم الخميس ــ  
مجلسين للتوافق على صيغ توفيقية تجاه تلك القوانين، وتم حسم الخmف ب:ين المجلس:ين داخ:ل اللج:ان وقب:ل انعق:اد في ال

  الجلسة.
  



 

 ١٥ 

 ١٩.٢٣قوانين وبنسبة بلغت (  ٥وبلغ عدد القوانين المعادة من مجلس اgعيان الى مجلس النواب 

  اب عليھا بحسب ما اعيدت اليه من مجلس اgعيان.% ) ووافق مجلس النو

  

واضطر مجلس اgمة بشقيه النواب واgعيان لعقد جلسة مش�تركة لحس�م خ�Hف ق�ديم بينھم�ا عل�ى 
وھ�ي الق�وانين المؤقت�ة المعدل�ة لق�وانين  ٢٠٠٢ثHثة ق�وانين مؤقت�ة تع�ود ت�واريخ اص�دارھا لس�نة 

gت، واgتصاgذاعة والتلفزيون، واgحوال المدنية.مؤسسة ا  

  

وبلغت نسبة القوانين التي اقرھا المجلس في جلسته المشتركة مع اgعي�ان قياس�ا بمجم�ل منجزات�ه 
  % ). ١١,٥٣التشريعية (  

  

قانون�ا عرض�ت علي�ه واقرھ�ا مجل�س اgعي�ان كم�ا احيل�ت الي�ه، وبنس�بة  ١٥ووافق المجلس عل�ى 
  % ). ٥٧,٦٩بلغت ( 

  

% )، واض�طر للتراج�ع ع�ن موقف�ه  ٤٢,٣٠جمالي�ة بلغ�ت ( قانون�ا وبنس�بة ا ١١ورفض المجلس 
تجاه خمسة قوانين اعادھا مجلس اgعيان اليه ليوافق عليھا gحق�ا ووفق�ا لم�ا جاءت�ه م�ن اgعي�ان، 

%)، ليص�بح المجم�وع الكل�ي  ٢٣ق�وانين فق�ط وبنس�بة (  ٦ليتقلص عدد الق�وانين المرفوض�ة ال�ى 
  قوانين. ٦قانونا، ورفض  ٢٠دورته العادية اgولى للقوانين التي وافق المجلس عليھا خHل 

  

% ) ، بينم��ا تبل��غ نس��بة الق��وانين الت��ي ٧٦.٩٢وتبل��غ نس��بة الق��وانين الن��ي واف��ق المجل��س عليھ��ا ( 
  % )٢٣.٨رفضھا ( 

  

وفيما يلي استعراض لسيرة مش�اريع الق�وانين والق�وانين المؤقت�ة الت�ي ناقش�ھا المجل�س ف�ي دورت�ه 
  : العادية اgولى

  

  مشاريع القوانين التي اقرھا المجلس :و3 : ا
  

% )،  ١٩,٢٣اقر المجلس مشاريع خمسة قوانين فقط في دورته العادية اgول�ى، وبنس�بة بلغ�ت ( 
 ،٢٠١١والموازن��ة العام��ة لس��نة  ،وھ��ي مش��اريع ق��وانين تع��ديل ق��انون الم��الكين والمس��تاجرين

قانون الغاء قانون تنمية البيئ�ة ، و٢٠١١نة مشروع القانون المعدل لقانون اgجتماعات العامة لسو
وق�انون التص�ديق عل�ى اتفاقي�ة التقطي�ر الس�طحي ،٢٠١١اgقتص�ادية لس�نة اgستثمارية واgنش�طة

للصخر الزيتي بين حكومة المملكة ا_ردنية،  الھاشمية ممثل�ة بس�لطة المص�ادر الطبيعي�ة وش�ركة 
 .٢٠١١لسنة  الكرك الدولية للبترول الخاصة المساھمة المحدودة

  

  ــ قانون المالكين والمستاجرين: ١

  

مشروع تعديل قانون المالكين والمستاجرين مبكرا وف�ي مطل�ع ال�دورة العادي�ة اgول�ى عن�دما جاء 
، اضطرت حكومة سمير الرفاعي لHستجابة لمطال�ب عش�رات الن�واب للمس�ارعة بتع�ديل الق�انون

يھا لتعديله، ثم قدمت كتلة حزب التيار ال�وطني نائبا مذكرة لرئيس المجلس يدعون ف ١٣حيث قدم 
مش��روع اقت��راح بق��انون لتعديل��ه، ث��م ق��دمت النائ��ب ري��م ب��دران م��ذكرة مماثل��ة، ال��ى جان��ب تركي��ز 

  النواب في مناقشتھم للثقة بحكومة الرفاعي على ضرورة المسارعة بتعديل القانون.

  

ن في بيانھا لطلب الثقة من المجلس، ثم ة بتعديل القانوعرواعلنت حكومة الرفاعي التزامھا بالمسا
في رد رئيس الوزراء الرفاعي على مناقشات النواب قبي�ل التص�ويت، ووف�ت الحكوم�ة بالتزامھ�ا 



 

 ١٦ 

ودون غي��ر المس��بوقة، عل��ى الثق��ة  ھات للمجل��س بمش��روع التع��ديل وت��م اق��راره بع��د حص��ولموتق��د
١٥احالته على اللجان المختصة

.  

  

  : ٢٠١١لعامة للدولة لسنة قانون الموازنة امشروع ــ  ٢

  

ت�اثرا كبي�را بس�بب تغيي�ر حك�ومتين ف�ي  ٢٠١١تاثر مشروع ق�انون الموازن�ة العام�ة للدول�ة لس�نة 
الدورة العادية اgولى للمجلس وفي امر غير مسبوق من قبل، فقد وجد مشروع القانون نفسه ام�ام 

جل�س بمناقش�ة الثق�ة بحك�ومتين، حكومتين تدافعان عنه امام المجلس، الى جانب تاثره بانش�غال الم
  . ٢٠١١/  ٣/ ٢٠مما ادى الى تاخير اقراره حتى 

  

 ٢٠١٠/  ١٢/ ٢٩وكانت حكومة سمير الرفاعي قد ق�دمت مش�روع الق�انون ال�ى المجل�س بت�اريخ 

بخطاب تHه وزير المالية، وقرر المجلس احالة مشروع القانون الى لجنته المالية الت�ي قام�ت ھ�ي 
  نظر فيه gكثر من عشرة ايام بسبب انشغالھا بمناقشة مشاريع قوانين أخرى.ا_خرى بتاخير ال

  

وفي جلسة المناقشة العامة التي عقدھا المجلس لمناقشة ارتفاع اgسعار والي�ة تس�عير الوق�ود الت�ي 
اعل�ن  رئ�يس ال�وزراء س�مير الرف�اعي ع�ن زي�ادة الم�وظفين  ٢٠١١/  ١/ ٢٠عقدھا المجلس ف�ي 

   ، مما ادى الى وجود اختgHت في الموازنة.نارا دي ٢٠والمتقاعدين 

  

قدمت حكومة الرفاعي استقالتھا وتم تكليف د. معروف البخيت  ٢٠١١وفي اgول من شھر شباط 
طلبت حكومة البخيت من المجل�س الموافق�ة عل�ى  ٢٠١١/  ٢/ ٢٠بتشكيل الحكومة الجديدة، وفي 

س اللجن�ة المالي�ة ف�ي المجل�س النائ�ب ايم�ن سحب مشروع قانون الموازنة وباتفاق مس�بق م�ع رئ�ي
  المجالي الذي دعا الحكومة لسحب المشروع.

  

اع��ادت حكوم��ة البخي��ت احال��ة مش��روع ق��انون الموازن��ة للمجل��س وق��ام وزي��ر  ٢٠١١/  ٣/ ٦ف��ي 
المالية بتHوة بيان الموازنة امام المجلس الذي اع�اد المش�روع ال�ى لجنت�ه المالي�ة، الت�ي قام�ت ف�ي 

، ٢٠١١/ ٣/  ٢٠بتق���ديم تقريرھ���ا للمجل���س ال���ذي ب���دا بمناقش���ة الموازن���ة ي���وم  ٢٠١١/  ٣/ ١٦
حيث صوت عل�ى الثق�ة بھ�ا  ٢٠١١/  ٣/  ٢١واستغرق يومين فقط في المناقشة ليقرھا مساء يوم 

١٦شاركوا في جلسة التصويت ١١٠نائبا من اصل  ٩٥
.  

  

  : ٢٠١١ــ مشروع القانون المعدل لقانون ا3جتماعات العامة لسنة  ٣

  

 ٢٠١١احالت حكومة د. معروف البخيت مشروع القانون المعدل لقانون اgجتماعات العامة لسنة 

، ومنحت�ه ص�فة اgس��تعجال، وق�ام المجل�س بادراج��ه ٢٠١١/  ٢/  ٢٢ ال�ى مجل�س الن�واب بت��اريخ
، ورفض المجلس المسارعة بمناقش�ته ٢٠١١/  ٢/  ٢٧على جدول اعمال جلسته المنعقدة بتاريخ 

  ر احالته الى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين مبقيا على صفة اgستعجال.وقر

  

                                                 
١٥

، وقدمت مشروع تعديل القانون للمجل:س مباش:رة وق:ام ١٢/٢٠١٠/ ٢٣ــ حصلت حكومة الرفاعي على الثقة بتاريخ  
 . ٢٠١٠/  ١٢/ ٢٧باقراره في جلسته التي عقدھا في 

١٦
  نائبا. ٩١ــ بلغ عدد النواب الذين تحدثوا في جلسات مناقشة الموازنة  

 



 

 ١٧ 

، وادرج��ه المجل��س عل��ى ج��دول ٢٠١١/ ٣/ ٢٢وتراخ��ت لجن��ة الحري��ات ف��ي مناقش��ته حت��ى ي��وم 
٢٠١١١٧/  ٣/  ٢٣اعمال جلسته التي سيعقدھا في اليوم التالي، حيث اقره في 

.  

  

  ٢٠١١ا3قتصادية لسنة البيئة ا3ستثمارية وا3نشطةالغاء قانون تنمية ــ مشروع قانون  ٤

  

، وق��ام المجل��س ٢٠١١/  ٣/ ١٥احي��ل مش��روع ھ��ذا الق��انون ال��ى المجل��س م��ن قب��ل الحكوم��ة ف��ي 
وواف��ق عل��ى ق��رار الغ��اء  ٢٠١١/ ٣/  ٢٣بادراج��ه عل��ى ج��دول اعم��ال جلس��ته المنعق��دة بت��اريخ 
  نه المختصة.القانون في نفس الجلسة ودون ان يقوم باحالته الى لجا

  

ــ مشروع قانون التصديق على اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكوم:ة المملك:ة  ٥
ا�ردنية،  الھاشمية ممثل:ة بس:لطة المص:ادر الطبيعي:ة وش:ركة الك:رك الدولي:ة للبت:رول الخاص:ة 

 .٢٠١١المساھمة المحدودة لسنة 

  

، وادرج عل��ى ج��دول اعم��ال ٢٠١١/ ٣/ ٦احال��ت الحكوم��ة مش��روع الق��انون ال��ى المجل��س ف��ي 
، ووجه رئيس اللجن�ة القانوني�ة النائ�ب عب�د الك�ريم ال�دغمي ٢٠١١/  ٣/ ٩الجلسة المنعقدة بتاريخ 

عدة انتقادات  لمشروع القانون لكونه يخلو من اgسباب الموجبة الحقيقية ودعوا الى تاجيل النظ�ر 
  بة أخرى.فيه الى حين قيام الحكومة بتزويد المجلس باسباب موج

  

وتدخل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد سرور مطالبا بتاجيل بحثه الى حين قيام الحكومة 
  بارسال اgسباب الموجبة.

  

قامت الحكومة بتزويد المجلس باgسباب الموجبة وقرر المجلس احالت�ه ال�ى  ٢٠١١/ ٣/ ١٦وفي 
اعمال جلس�ته اgخي�رة المنعق�دة بت�اريخ لجنة الطاقة، ووافق المجلس عليه بعد ادراجه على جدول 

٢٠١١/ ٣/ ٢٧ .  

  

  ثانيا : القوانين المؤقتة التي صادق المجلس عليھا :
  

  : قانون معدل لقانون ا�من العام ٢٠١٠) لسنة ٢٧قانون مؤقت رقم (ــ  ١

  

وافق المجلس عليه وفقا لتوصية اللجنة اgدارية، وعرض على جدول اعمال جلسته الخامسة التي 
وجاءت مباشرة بع�د جلس�ة التص�ويت عل�ى الثق�ة بحكوم�ة س�مير  ١٢/٢٠١٠/ ٢٣نعقدت بتاريخ ا

  الرفاعي.

  

  :قانون ھيئة تنظيم النقل البري ٢٠١٠) لسنة ٣٤قانون مؤقت رقم (ــ  ٢

  

                                                 
١٧

(يحدد رئيس المجلس ج:دول اعم:ال الجلس:ة، ويوزع:ه ) من النظام الداخلي لمجلس النواب على  ٨٠ــ تنص المادة (  
بع تقارير اللجان مرفق:ا ) على (تط ٧٠وعشرين ساعة على ا�قل)، بينما تنص المادة (  ربعأالجلسة بعلى ا�عضاء قبل 

بھا نصوص مشاريع القوانين وتعديmتھا وا�سباب الموجبة لھا واقتراحات اللجنة، وت:وزع تل:ك التق:ارير عل:ى ا�عض:اء 
قبل البدء ف:ي مناقش:تھا بم:دة 3 تق:ل ع:ن أرب:ع وعش:رين س:اعة ا3 اذا ق:رر المجل:س اعط:اء الموض:وع ص:فة ا3س:تعجال 

  فيبحثه فورا).

  

  
  



 

 ١٨ 

مح�اg م�ن لجن�ة الخ�دمات  ٢٠١١/ ١/ ٩عرض القانون على جدول اعمال الجلسة الثامنة بتاريخ 
، واقره كامH في ملحق جلس�ته الت�ي  ١١س في مناقشته عند مطلع المادة والسياحة، وتوقف المجل

  . ٢٠١١/  ١/  ١٢انعقدت في 

  

  : قانون معدل لقانون العقوبات ٢٠١٠) لسنة ١٢قانون مؤقت رقم (ــ  ٣

  

مح�اg م�ن  ٢٠١١/ ١/ ١٦عرض ھذا القانون على جدول اعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بت�اريخ 
، وتع�رض المجل�س ال�ى انتق�ادات م�ن قب�ل ٨٩، وتوقف المجلس عند مطل�ع الم�ادة اللجنة القانونية

الصحافة بعد ان اقر تخفيض عقوب�ة الزن�ا بالتراض�ي، ووص�لت تل�ك اgنتق�ادات ال�ى المتظ�اھرين 
  والمحتجين المطالبين بحل المجلس.

  

ظ��ر ف��ي تاجي��ل الن ٢٠١١/ ١/ ١٩وتح��ت ھ��ذا الض��غط ق��رر المجل��س ف��ي جلس��ته المنعق��دة بت��اريخ 
/ ١/ ٢٣مناقش��ة الق��انون، وع��اد gس��تكمال مناقش��ته ف��ي جلس��ته الحادي��ة عش��رة المنعق��دة بت��اريخ 

١٨نائبا ٢٢لمزيد من التشاور بعد ان طلب ، لكنه اجل التصويت عليه ٢٠١١
اعادة مناقشة الم�واد  

  .٣٤٠، والمادة ٨٨، والمادة ٧٦الى  ٥٦من 

  

gنتق�ادات الت�ي تعرض�وا اليھ�ا بس�بب تخف�يض تل�ك واشار العديد م�ن الن�واب ف�ي م�داخHتھم ال�ى ا
  العقوبات.

  

gع�ادة مناقش�ة تل�ك الم�واد  ١/٢٠١١/  ٢٦وعاد المجلس في جلسته اgس�تكمالية المنعق�دة بت�اريخ 
  وتراجع عن تخفيض العقوبات وصوت المجلس على القانون بمجمله.

  

يق على اتفاقية التنقيب عن قانون الغاء قانون التصد ٢٠١٠) لسنة ٤١قانون مؤقت رقم (ــ  ٤
البترول وتقييم اكتشافه وتطويره و إنتاج:ه ب:ين س:لطة المص:ادر الطبيعي:ة ف:ي المملك:ة ا�ردني:ة 

  الھاشمية وشركة بتريل للمصادر (ا�ردن) في منطقة شرق الصفاوي .

  

بت�اريخ  وافق المجلس على ھذا القانون وفقا لتوصية لجنة الطاقة في جلسته الثالثة عش�رة المنعق�دة
٢٠١١/ ٢/ ٢٠ .  

  

  : قانون معدل لقانون التقاعد العسكري ٢٠١٠) لسنة ١٩قانون مؤقت رقم (ــ  ٥

  

 ١٢/٢٠١١/ ٢٧عرض ھذا القانون على المجل�س مبك�را وف�ي جلس�ته الخامس�ة المنعق�دة بت�اريخ  

ه ال�ى محاg الى المجلس من لجنته اgداري�ة، وق�رر المجل�س بع�د مناقش�ته تح�ت القب�ة اع�ادة احالت�
  لجنة مشتركة تضم اللجنتين اgدارية والقانونية للمزيد من الدراسة.

  

/ ٣/ ٢٣اعيد عرض ھذا القانون على المجلس الذي اقره في جلسته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 

٢٠١١.  

  

                                                 
١٨

الجلسة تقديم م:ذكرتين منفص:لتين تطالب:ان بتاجي:ل التص:ويت عل:ى الق:انون واع:ادة بح:ث تل:ك الم:واد، وق:دم  ــ شھدت 
  نائبا، وقدمت المذكرة الثانية موقعة من عشرة نواب. ١٢المذكرة ا3ولى كتلة التغيير النيابية ووقع عليھا 



 

 ١٩ 

ق:انون التص:ديق عل:ى اتفاقي:ة امتي:از الص:خر الزيت:ي  ٢٠١٠) لسنة ٢٢قانون مؤقت رقم (ــ  ٦
المملكة ا�ردنية الھاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعي:ة وش:ركة الص:خر الزيت:ي بين حكومة 

  : ا�ردني للطاقة

  

  . ٢٠١١/ ٣/ ٢٧وافق المجلس عليه في اخر جلسة له في دورته العادية اgولى التي انعقدت في 

  

  

  ثالثا : القوانين المؤقتة التي رفضھا المجلس :
  

  : المعھد الدبلوماسي ا3ردنيقانون  ٢٠٠٢سنة  ٤٣مؤقت رقم ــ القانون  ١

  

، وھ��و م��ن ٢٠١١/ ١/ ٥ع��رض ھ��ذا الق��انون عل��ى المجل��س ف��ي جلس��ته الس��ابعة المنعق��دة بت��اريخ 
  القوانين الموجودة لدى اللجان الدائمة للمجلس من مجالس سابقة وقرر رفضه.

  

  : ت الكبرىقانون معدل لقانون محكمة الجنايا ٢٠١٠) لسنة  ١٣( قانون مؤقت رقم ــ  ٢

  

/ ١/ ١٩وافق المجلس على توصية لجنته القانونية برفض ھذا القانون في جلسته المنعق�دة بت�اريخ 

٢٠١١ .  

  

  : قانون النيابة العامة ٢٠١٠) لسنة ١١قانون مؤقت رقم (ــ  ٣

  

وافق المجلس على توصية لجنته القانونية برفض ھ�ذا الق�انون ف�ي نف�س الجلس�ة الت�ي رف�ض فيھ�ا 
  . ٢٠١١/ ١/ ١٩السابق والتي انعقدت بتاريخ  القانون

  

  : قانون ا�كاديمية ا�ردنية العليا للتعليم التقني ٢٠١٠) لسنة ٤٢قانون مؤقت رقم (ــ  ٤

  

  . ٢٠١١/  ٢/  ٢٣رده المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  

  :قانون معدل لقانون التقاعد المدني ٢٠١٠) لسنة ١٠قانون مؤقت رقم (ــ  ٥

  

١٩المجلس عل�ى ردهصوت 
/ ٣/ ٢٣اس�تجابة لق�رار اللجن�ة اgداري�ة، ف�ي جلس�ته المنعق�دة بت�اريخ  

٢٠١١.  

  :  قانون إدارة قضايا الدولة ٢٠١٠) لسنة ١٤قانون مؤقت رقم (ــ  ٦

  

،  ٢٠١١/ ٢/ ٢٣ع��رض ھ��ذا الق��انون عل��ى المجل��س ف��ي جلس��ته الرابع��ة عش��رة المنعق��دة بت��اريخ 
  تي اوصت برده.محاg من اللجنة القانونية ال

  

                                                 
١٩

ب:رده وذل:ك لكون:ه يتعل:ق با3متي:ازات الت:ي يحص:ل  ــ لم تتنبه الصحافة الى اھمية ھذا القانون وخطورة قرار المجل:س 
النواب عليھا، وبقرارا المجلس برد ھذا القانون فان الغاء امتيازات النواب الذي نص عليھا ھذا القانون اصبحت في حكم 

ض ھذا الملغاة، بعد ان صوت المجلس على استعادة تلك ا3متيازات، ويبقى في النھاية قرار مجلس ا3عيان، حيث لم يعر
  القانون عليه.



 

 ٢٠ 

رابعا : القوانين المؤقتة التي تراجع المجلس عن ردھا بعد اعادتھا اليه م:ن مجل:س 
  ا3عيان :

  

  ويبلغ عددھا خمسة قوانين ھي :

  

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون مؤقت رقم (ــ  ١
٢٠٠٩.  

  

  .٢٠١٠قانون الموازنة العامة للسنة المالية  ٢٠٠٩) لسنة ٣٠قانون مؤقت رقم (ــ  ٢

  

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية  ٢٠١٠) لسنة ٦قانون مؤقت رقم (ــ  ٣
٢٠١٠.  

  

 .قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٠) لسنة ٣٩قانون مؤقت رقم (ــ  ٤

٢٠١٠.  

  

، ٢٠١١/  ٢/  ١٦مجلس قد قرر ردھا في جلسته المنعقدة بتاريخ والقوانين اgربعة السابقة كان ال
لكن مجلس اgعيان وافق عليھا واعادھا الى مجلس النواب ال�ذي ع�اد ب�دوره لمناقش�تھا واقرارھ�ا 

  .٢٠١١/ ٣/ ١٦في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  

تعل:يم ق:انون مع:دل لق:انون ھيئ:ة اعتم:اد مؤسس:ات ال ٢٠١٠) لس:نة ١٨قانون مؤقت رقم (ــ  ٥
  العالي.

  

، بخ�Hف  ٢٠١١/ ٢/ ٢٧صوت مجلس النواب على رد ھذا الق�انون ف�ي جلس�ته الت�ي عق�دھا ف�ي 
قرار لجنة التربية والتعليم التي اوصت المجلس بالموافقة عليه، وكان المجلس قد ناقش العديد م�ن 

  مواده قبل ان يختصر المناقشة ويقرر رده.

  

ه واعاده الى مجلس الن�واب ال�ذي تراج�ع ع�ن ق�راره وواف�ق لكن مجلس اgعيان قرر الموافقة علي
  وكما ورد اليه من مجلس اgعيان . ٢٠١١/ ٣/ ١٦عليه في جلسته التي عقدھا في 

  

  خامسا : قوانين مؤقتة معادة من ا3عيان من مجالس سابقة:
  

  ويبلغ عددھا قانون واحد ھو :

  

  : جراء الدراسات الدوائيةاقانون  ٢٠٠١) لسنة  ٦٧ــ القانون المؤقت رقم (  ١
  

  ووافق المجلس عليه كما ورد اليه من مجلس اgعيان.

  

سادس::ا : ق::وانين مؤقت::ة م::ن مج::الس س::ابقة مختل::ف عليھ::ا ب::ين الن::واب وا3عي::ان ( 
  الجلسة المشتركة ):

  



 

 ٢١ 

ويبلغ عدد ھذه القوانين ثHث�ة ق�وانين مؤقت�ة بقي�ت ف�ي ادراج مجل�س اgعي�ان بس�بب الخ�Hف ب�ين 
  ن والنواب عليھا وھي :اgعيا

  

قانون معدل لقانون مؤسسة ا3ذاعة والتلفزيون  ٢٠٠٢) لسنة  ٧٥ــ القانون المؤقت رقم (  ١
  . ٢٠٠١ا3ردنية لسنة 

  

  .القانون المعدل لقانون ا3تصا3ت ٢٠٠٢) لسنة  ٨ــ القانون المؤقت رقم (  ٢

  

  .ن ا3حوال المدنية لسنة المعدل لقانو ٢٠٠٢) لسنة  ١٧ــ القانون المؤقت رقم (  ٣

  

وشكل المجلسان لجنة مشتركة ضمت اللجنتين القانونيتين في اgعيان والنواب وتم التوافق بينھما 
/  ١٧الخم�يس  موالمجلسين ي�على المصادقة على القوانين الثHث، وتم عقد الجلسة المشتركة بين 

٢٠١١/  ٣ .  

  

  و سحبھا بعد ان بدا بمناقشتھا:سابعا : القوانين التي قرر المجلس تاجيلھا ا
  

  قوانين ھي : ثHثةويبلغ عددھا 

  

  ــ النظام الداخلي لمجلس النواب : ١

  

فقد طرحت مطال�ب الن�واب بالمس�ارعة بتع�ديل النظ�ام ال�داخلي للمجل�س، وتم�ت المناقش�ة اgولي�ة 
قش�ه طيل�ة عم�ر ال�دورة لھذا المطلب وتقرر احالة الملف بكامله الى اللجنة القانونية، اg انھا ل�م تنا

٢٠وبقي في ادراجھا
.  

  

م�ن النظ�ام  ١٦٣المHحظ ان اللجنة القانونية نفسھا قد خالفت منطوق الفقرة "ج" م�ن الم�ادة  ومن
تدرس اللجن�ة اgقت�راح وتق�دم توص�ياتھا ال�ى المجل�س خ�Hل الداخلي للمجلس التي تؤكد على ان" 

gجاز للمجلس النظر با gقتراح مباشرةمدة شھر على ا_كثر وا".  

  

بينم�ا اح�ال المجل�س مش�روع تع�ديل  ٢٠١١/ ٢٨/٣وقد انتھت الدورة العادية اgولى للمجلس ف�ي 
وم�ع ذل�ك ل�م تق�دم اللجن�ة القانوني�ة أي  ٢٧/١٢/٢٠١١النظام الداخلي في جلس�ته المنعق�دة بت�اريخ 

أي من النواب إثارة تقرير للمجلس، بما يشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس، ولم يتولى 
  ھذه القضية.

  

  قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة : ٢٠١٠) لسنة  ٣ــ القانون المؤقت رقم (  ٢

  

، ولم تتم ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٧وقد احالته لجنة الطاقة النيابية الى المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 
جدول اعمال الجلسة السادسة عش�رة  مناقشته، وتقرر تاجيله الى جلسة gحقة، واعيد وادرج على

  .١٢، وتوقف المجلس في مناقشته عند مطلع المادة ٢٠١١/ ٣/ ٧المنعقدة بتاريخ 

                                                 
٢٠

ــ ھناك العديد من المطالب النيابية السابقة المتعلقة بتعديل النظام الداخلي لمجلس الن:واب ف:ي ادراج اللجن:ة القانوني:ة  
مرحلة من مجالس نيابية سابقة، كما ان ھناك العديد من مشاريع التع:ديل المقترح:ة الت:ي ت:م تق:ديمھا ف:ي مج:الس س:ابقة 

ريع والمقترح:ات الت:ي ق:دمت ف:ي المجلس:ين الراب:ع عش:ر والخ:امس عش:ر و3 ت:زال ف:ي ادراج اللجن:ة وخاصة تلك المشا
  القانونية.

  



 

 ٢٢ 

  

لمناقش�ته، وق�رر اعادت�ه مج�ددا ال�ى لجن�ة  ٢٠١١/  ٣/  ٩عاد المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  خالفة دستورية.الطاقة gعادة دراسته بشكل اوسع بعد ان اتھمه النواب بان فيه شبھة م

  

  قانون معدل لقانون استقmل القضاء : ٢٠١٠) لسنة  ٢١ــ القانون المؤقت رقم (  ٣

  

فرغ�ت اللجن�ة القانوني��ة م�ن دراس�ته واق��راره وادرج عل�ى ج�دول اعم��ال جلس�ة المجل�س المنعق��دة 
ال�ى ، وفور مباشرة المجل�س بمناقش�ته تق�دم رئ�يس اللجن�ة القانوني�ة بطل�ب ٢٠١١/  ٣/  ٩بتاريخ 

  المجلس بالموافقة على سحبه "للمزيد من الدراسة" ووافق المجلس على طلبه.

  

والHفت ان عددا من طلبة القضاء التقوا ب�رئيس اللجن�ة القانوني�ة النائ�ب عب�د الك�ريم ال�دغمي قب�ل 
موعد انعقاد الجلسة واوضحوا له ان القانون تم تفصيله من قبل اعضاء في اللجنة ليخدم ابن�ة اح�د 

٢١واب فقط، وھو ما دفع برئيس اللجنة لطلب سحب القانونالن
.  

  

  ثامنا : مشاريع قوانين احالتھا الحكومة للمجلس اثناء الدورة ولم تناقش :
  

  ويبلغ عددھا قانونين فقط ھما :

  

  : ٢٠١١ــ مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ١

  

الذي عرضه على جدول اعمال جلسته المنعقدة بتاريخ أحالت الحكومة ھذا المشروع الى المجلس 
ق�انون ، وقرر المجلس احالته الى اللجنة المالية واgقتصادية، لتتم اضافته الى ال ٢٠١١/  ١/  ١٦
، ال��ذي ٢٠١٠دات الحكومي��ة للس��نة المالي��ة ق��انون موازن��ات الوح�� ٢٠١٠) لس��نة ٤مؤق��ت رق��م (ال

  رته العادية اgولى ولم تتم مناقشته ھو اgخر.احالته الحكومة الى المجلس في مستھل دو

  

  : ٢٠١١ــ مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة لسنة  ٢

  

احالته الحكومة للمجلس في اواخر الدورة العادية اgولى، وعرضه المجلس عل�ى جلس�ته اgخي�رة 
  المالية:وقرر احالته الى اللجنة  ٢٠١١/  ٣/  ٢٧من عمر دورته التي انعقدت في 

  

ويوضح الجدول الت�الي مجم�وع مش�اريع الق�وانين والق�وانين المؤقت�ة الت�ي ناقش�ھا المجل�س واتخ�ذ 
  بحقھا قرارات سواء بالرد او الموافقة :

 

 

 

 

 

  
  

                                                 
٢١

ـ:ـ تول:ت جري:دة الع:رب الي::وم نش:ر تفاص:يل تل:ك الواقع:ة الت::ي كان:ت س:ببا ف:ي س:حب الق::انون ف:ي ع:ددھا الص:ادر ي::وم  
 . ٢٠١١/  ٣/  ١٠الخميس  



 

 ٢٣ 

  ) ٣رقم (جدول 

  يوضح المنجز التشريعي للمجلس السادس عشر في دورته العادية ا3ولى

  ٢٠١١/  ٣/  ٢٨وحتى  ٢٠١٠/  ١١/  ٢٨من 

  قرار المجلس  الجھة  صفته وتاريخه   القانون  لرقما

١  
مشروع قانون   المالكين والمستاجرين

  ٢٠١٠معدل سنة 
  موافقة  الحكومة

٢  
 ٢٧مؤقت رقم   تعديل قانون ا3من العام

  ٢٠١٠سنة 
  موافقة  ا{دارية

٣  
  مشروع قانون  ٢٠١١الموازنة العامة لسنة 

  ٢٠١١سنة 
  موافقه  الحكومة

٤  
 ٤٣مؤقت رقم   اسي ا3ردنيالمعھد الدبلوم

  ٢٠٠٢سنة 
  رفض  الخارجية

٥  
 ٦٧مؤقت رقم   اجراء الدراسات الدوائية

  ٢٠٠١سنة 
  موافقة  ا3عيان

٦  
 ٣٤مؤقت رقم   ھيئة تنظيم النقل البري

  ٢٠١٠سنة 
  موافقة  الخدمات

٧  
 ١٢مؤقت رقم   تعديل قانون العقوبات

  ٢٠١٠سنة 
  موافقة  القانونية

٨  
 ١٣رقم مؤقت   محكمة الجنايات

  ٢٠١٠سنة 
  رفض  القانونية

٩  
 ١١مؤقت رقم   النيابة العامة

  ٢٠١٠سنة 
  رفض  القانونية

١٠  

ملح::::ق بق::::انون الموازن::::ة العام::::ة 
  . ٢٠٠٩للسنة المالية 

  
  

)  ٢٧مؤق::ت رق::م (

  ٢٠٠٩لسنة 
  المالية

  ــ رد

ــ وافق المجلس عليھا بعد 
  اعادتھا من ا3عيان

١١  

ملح::::ق بق::::انون الموازن::::ة العام::::ة 
  . ٢٠١٠نة المالية للس

  

)  ٣٠مؤق::ت رق::م (

  ٢٠٠٩لسنة 
  المالية 

  ــ رد

ــ وافق المجلس عليھ:ا بع:د 
  اعادتھا من ا3عيان

١٢  

ملح::::ق بق::::انون الموازن::::ة العام::::ة 
  . ٢٠١٠للسنة المالية 

   

  

)  ٦مؤق::::ت رق::::م (

  ٢٠١٠لسنة 
  المالية

  ــ رد

ــ وافق المجلس عليھ:ا بع:د 
  اعادتھا من ا3عيان

١٣  

الموازن::::ة العام::::ة  ملح::::ق بق::::انون
  . ٢٠١٠للسنة المالية 

  

)  ٣٩مؤق::ت رق::م (

  ٢٠١٠لسنة 
  المالية

  ــ رد

ــ وافق المجلس عليھ:ا بع:د 
  اعادتھا من ا3عيان

١٤  

ق::انون الغ::اء ق::انون التص::ديق عل::ى 
اتفاقية التنقيب ع:ن البت:رول وتقي:يم 
اكتش::::افه وتط::::ويره وانتاج::::ه ب::::ين 
س:::::لطة المص:::::ادر الطبيعي:::::ة ف:::::ي 

ني:ة الھاش:مية وش:ركة المملكة ا3رد
بتريل للمصادر (ا3ردن) في منطق:ة 

  شرق الصفاوي.

  

) ٤١مؤقت رقم (

  ٢٠١٠لسنة 
  موافقه  الطاقة



 

 ٢٤ 

١٥   

قانون ا3كاديمية ا3ردنية العليا 
  للتعليم التقني.

) ٤٢مؤقت رقم (

  ٢٠١٠لسنة 

التربية 
  والتعليم

  رد

١٦  

 قانون ادارة قضايا الدولة.

   

  

) ١٤مؤقت رقم (

  ٢٠١٠لسنة 

  

  رد  القانونية

١٧  

  

قانون معدل لقانون ھيئة اعتماد 
 مؤسسات التعليم العالي.

  

  مؤقت

) لسنة  ١٨رقم (  
٢٠١٠  

  التربية

ــ رده بخmف توصية لجنة 
  التربية بقبوله

ــ عاد المجلس ووافق عليه 
  بعد اعادته من ا3عيان

١٨  

ق:::::انون مع:::::دل لق:::::انون مؤسس:::::ة 
 ا3ذاع::ة والتلفزي::ون ا3ردني::ة لس::نة

٢٠٠١    

  

)  ٧٥مؤق::ت رق::م (

٢٠٠٢  

  مشتركة

"ا3عيان 
  والنواب"

  موافقه

١٩  

الق::انون المع::دل لق::انون ا3تص::ا3ت 
  ٢٠٠٢لسنة 

)  ٨مؤق::::ت رق::::م (

  ٢٠٠٢لسنة 

  مشتركة

"ا3عيان 
  والنواب

  موافقه

٢٠  

الق::::انون المع::::دل لق::::انون ا3ح::::وال 
  .٢٠٠٢المدنية لسنة 

  مؤقت 

) لس::نة  ١٧رق::م ( 
٢٠٠٢  

  مشتركة

 "ا3عيان

  والنواب"

  موافقة

٢١  
مش:::روع الق::::انون المع:::دل لق::::انون 

  .٢٠١١ا3جتماعات العامة لسنة 
  موافقه  الحريات  مشروع

٢٢  
  قانون معدل لقانون التقاعد المدني.

  

) ١٠مؤق::::ت رق::::م(

  ٢٠١٠لسنة
  رفض  ا3دارية

٢٣  

ق::::::انون مع::::::دل لق::::::انون التقاع::::::د 
  .العسكري

  مؤقت

) لس:::نة ١٩رق:::م ( 
٢٠١٠  

القانوني::::::::ة 
  وا3دارية

  موافقه

٢٤  

ق:::انون الغ:::اء ق:::انون تنمي:::ة البيئ:::ة 
ا3قتص::ادية  ا3س::تثمارية وا3نش::طة

  ٢٠١١لسنة

  موافقه  الحكومة  مشروع

٢٥  

ق:::::انون التص:::::ديق عل:::::ى اتفاقي:::::ة 
التقطي:::ر الس:::طحي للص:::خر الزيت:::ي 
ب:::::ين حكوم:::::ة المملك:::::ة ا�ردني:::::ة 
الھاش::مية ممثل::ة بس::لطة المص:::ادر 
الطبيعي:::ة وش::::ركة الك:::رك الدولي::::ة 

الخاص::::::::ة المس::::::::اھمة للبت::::::::رول 
  ٢٠١١المحدودة لسنة 

  موافقه  الطاقه  مشروع

٢٦  

قانون التصديق عل:ى اتفاقي:ة امتي:از 
الصخر الزيتي بين حكوم:ة المملك:ة 
ا�ردني:::ة الھاش:::مية ممثل:::ة بس:::لطة 
المص::ادر الطبيعي::ة وش::ركة الص::خر 

  الزيتي ا3ردني للطاقة.

  مؤقت 

) لسنة  ٢٢رقم (
٢٠١٠  

  موافقه  الطاقة

  

  

 

 

 

  



 

 ٢٥ 

  ات مجلس النواب السادس عشر التشريعية قياسا بالمجالس السابقة :منجز
  

يكشف الجدول التالي عن حجم المنجز التشريعي للمجلس النيابي السادس عشر في دورته العادي�ة 
  .اgولى مع المجالس النيابية السابقة منذ المجلس الحادي عشر

  

تماما مع المنجز التش�ريعي للمجل�س  ويHحظ ان المنجز التشريعي للمجلس السادس عشر يتساوى
قانونا لكل منھما، وتساوى  ٢٦الحادي عشر في دورته العادية اgولى، فقد سجل المجلسان انجاز 

  قانونا مؤقتا لكل منھما. ٢١مشاريع قوانين، و  ٥تماما في المصادقة على 

  

ى ان ق�ام مجل�س وفي الوقت الذي لم يسجل عل�ى المجل�س الح�ادي عش�ر ف�ي دورت�ه العادي�ة اgول�
  قوانين اليه. ٥اgعيان باعادة قوانين اليه، فقد سجل المجلس السادس عشر اعادة 

  

ويHحظ ان مجلسي الثاني عشر والثالث عر ق�د س�جH نس�بة انج�از تش�ريعية منخفض�ة ج�دا قياس�ا 
 ٨ھا قانونا في دورته العادية اgولى من بين ١٤بالمجالس ا_خرى، فقد انجز المجلس الثاني عشر 

  قوانين مؤقتة، واعاد مجلس اgعيان اليه قانونا واحدا. ٦مشاريع قوانين، و

  

وحق��ق المجل��س الثال��ث عش��ر اق��ل نس��بة انج��از تش��ريعي م��ن ب��ين المج��الس النيابي��ة كلھ��ا من��ذ ع��ام 
  قوانين مؤقتة. ٣مشاريع قوانين و ٧قوانين فقط من بينھا  ١٠فقد انجز  ١٩٨٩

  

 ٤٢ى نسبة انجاز تشريعي في دورته العادي�ة اgول�ى، فق�د انج�ز ويسجل للمجلس الرابع عشر اعل

قانونا مؤقتا، وھي اعلى نسبة انجاز للقوانين المؤقتة م�ن  ٣٦مشاريع قوانين، و ٦قانونا من بينھا 
  . ١٩٨٩بين المجالس النيابية منذ عام 

  

ء بع��د غي��اب ويع��ود س��بب انش��غال المجل��س الراب��ع عش��ر بمناقش��ة الق��وانين المؤقت��ة ال��ى كون��ه ج��ا
قانون�ا مؤقت�ا،  ٢١١البرلمان لمدة عامين قامت خHلھا حكومة المھندس علي ابو الراغب باصدار 

ت بحزم�ة الق�وانين المؤقت�ة الكب�رى مما فرض على  المجلس الرابع عش�ر تحم�ل ترك�ة ثقيل�ة تمثل�
س الس�ادس التي g تزال بع�ض قوانينھ�ا ض�اغطة عل�ى المج�الس النيابي�ة التالي�ة وم�ن بينھ�ا المجل�

  عشر الذي ناقش بعضا من ھذه القوانين في دورته العادية اgولى.

  

ث�اني اعل�ى نس�بة انج�از تش�ريعي ف�ي دورت�ه العادي�ة اgول�ى قياس�ا  وسجل المجلس الخامس عشر
قانون�ا  ١٥مش�روع قانون�ا، و ٢٤قانون�ا م�ن بينھ�ا  ٤٠فقد انجز  ١٩٨٩بالمجالس النيابية منذ عام 

٢٢قوانين ١٠ا بقانون، بينما اعاد مجلس اgعيان اليه مؤقتا، واقر اقتراح
.  

  

  

                                                 
٢٢

يقوم بتكرار تعداد القوانين التي يعيدھا مجلس ا3عيان اليه، ولذلك نجد ان كشف  ــ درجت العادة في مجلس النواب ان 
قانون:ا حي:ث ي:تم احتس:اب الق:وانين العش:رة الت:ي  ٥٠منجزات المجلس الخامس عشر على سبيل امثال تتحدث عن انجاز 

عش::ر حي::ث اعلن::وا ان  اعادھ::ا مجل::س ا3عي::ان الي::ه، وك::ذلك فع::ل واض::عوا التقري::ر الرس::مي لمنج::زات المجل::س الس::ادس
قانونا بعد احتساب القوانين الخمسة التي اعادھا مجلس ا3عيان اليه،وكذلك تفعل كل التق:ارير الرس:مية  ٣١المجلس اقر 

  السابقة.

في ھذه الدراسة على ھذه الطريقة في حسبة القوانين المنجزة، فقد قمنا باحتساب القانون مرة واحدة ولم نكرر  ولم نعتمد
تين بخ:mف م:ا يعتم:ده واض:عوا التق:ارير الرس:مية ف:ي مجل:س الن:واب ع:ن منج:زات المجل:س والت:ي تس:تھدف حسبته مر

  تضخيم المنجزات فقط.

 



 

 ٢٦ 

  

وبل��غ الع��دد اgجم��الي للق��وانين الت��ي 
اقرتھ���ا المج���الس النيابي���ة من���ذ ع���ام 

ف��ي دوراتھ��ا العادي��ة اgول��ى  ١٩٨٩
مش��روع  ٥٦قانون��ا، م��ن بينھ��ا  ١٥٨

واع��اد  قانون��ا مؤقت��ا، ١٠٢ق��انون، و
  قانونا. ١٧مجلس اgعيان 

  

وبلغ�����ت نس�����بة منج�����زات المجل�����س 
الس��ادس عش��ر التش��ريعية ف��ي دورت��ه 
العادي�����ة اgول�����ى قياس�����ا بمنج�����زات 

 ١٦,٤٥المجالس السابقة م�ا نس�بته ( 

.( %  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
٢٣

ــ اقر المجلس في دورته العادية ا3ولى اقتراحا بقانون تضمن سن مش:روع ق:انون يس:مى " مش:روع ق:انون ص:ندوق  
  دمه العديد من النواب في حينه.دعم الثروة الحيوانية وحمايتھا " بناء على طلب ق

  )٤رقم ( جدول

 ١٦حتى  ١١يوضح المنجزات التشريعية للمجالس  

  في الدورات العادية ا3ولى لكل منھا

ع����������دد   المجلس
  القوانين

مشاريع 
  القوانين

القوانين 
  المؤقتة

المع���������ادة 
م������������������ن 

  اgعيان

  ــ  ٢١  ٥  ٢٦  ١١مجلس 

  ١  ٦  ٨  ١٤  ١٢مجلس 

  ــ  ٣  ٧  ١٠  ١٣مجلس 

  ١  ٣٦  ٦  ٤٢  ١٤مجلس 

 ٢٥  ٤٠  ١٥مجلس 
٢٣

  ١٠  ١٥  

  ٥  ٢١  ٥  ٢٦  ١٦مجلس 

  ١٧  ١٠٢  ٥٦  ١٥٨  المجموع



 

 ٢٧ 

  

  

  الرابعالفصل 

  

  الدور الرقابي
  

ن اgس�ئلة النيابي�ة الت�ي ن�ص الدس�تور تتنوع اليات الرقابة لمجلس النواب على اعمال الحكومة فم�
 gس�تجوابات للس�لطة التنفيذي�ة وص�وgردني على احقية النائب بتوجيھھا للحكومة، إلى توجيه اgا
إل��ى حج��ب الثق��ة ع��ن الحكوم��ة او ع��ن وزراء فيھ��ا، إل��ى جان��ب وس��ائل رقابي��ة اخ��رى م��ن أھمھ��ا 

العرف البرلماني ا�خر المتعلق العرف البرلماني لتخصيص جلسات لبند"ما يستجد من اعمال" و
  بتوجيه المذكرات.

  

واباح النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل لجان تحقق ، وعقد جلسات مناقشة عام�ة، فيم�ا يمك�ن 
تص��نيف اgقت��راح بق��انون واgقت��راح برغب��ة بانھم��ا عم��Hن يجمع��ان ب��ين المھم��ات التش��ريعية 

  والمھمات الرقابية.

  

س���تور مس���ؤولية رئ���يس ال���وزراء وال���وزراء أم���ام مجل���س الن���واب م���ن الد ٥١وح���ددت الم���ادة 
مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزي�ر فھم"

من  ٥٦"، وتأسيسا على ھذا البند فقد ذھبت المادة مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته
جلس النواب ح�ق اتھ�ام ال�وزراء و6 يص�در ق�رار ا3تھ�ام لم الدستور إلى منح السلطة المطلقة "

إ6 بإكثرية ثلثي أصوات ا:عضاء الذين يتألف منھم مجلس النواب وعلى المجل�س ان يع�ين م�ن 
  ."أعضائه من يتولى تقديم ا3تھام وتأييده أمام المجلس العالي

   

ء واس�تجوابھم م�ن خ�Bل وتولى النظام الداخلي لمجلس النواب وض�ع الي�ة مح�ددة 6تھ�ام ال�وزرا
ا6سئلة النيابية التي يوجھھا النواب للحكومة او للوزراء، وخصص لھذه الغاية فص�لين مس�تقلين 
ھم����ا الفص����ل الح����ادي عش����ر المخص����ص لBس����ئلة، والفص����ل الث����اني عش����ر ال����ذي خص����ص 

٢٤لBستجوابات
.  

  

م�ن  ٩٦الم�ادة وتستند مھمة الن�واب وا6عي�ان ف�ي الرقاب�ة وتوجي�ه ا6س�ئلة للحكوم�ة عل�ى ن�ص 
لك�ل عض�و م�ن أعض�اء مجلس�ي ا:عي�ان والن�واب ان يوج�ه ال�ى ال�وزراء الدستور الت�ي منحت"

اس�ئلة واس��تجوابات ح��ول اي ام��ر م��ن ا6م��ور العام��ة وفاق��اً لم��ا ھ��و منص��وص علي��ه ف��ي النظ��ام 
ين�اقش اس�تجواب م�ا قب�ل مض�ي ثماني�ة اي�ام  الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذل�ك العض�و . و6

ى وصوله الى الوزير إ6 إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة عل
"

٢٥
 .  

 

 

 

                                                 
٢٤

  ). ١٢٦إلى  ١١٤ــ مراجعة الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب المواد من (  

 
٢٥

ــ لم يس:جل ف:ي مجل:س ا3عي:ان ان اح:د اعض:ائه ق:دم اس:تجوابا 3ي م:ن ال:وزراء، كم:ا ان اعض:اء مجل:س ا3عي:ان 3  
  عن الحكومة او أي من الوزراء. يملكون صmحية حجب الثقة



 

 ٢٨ 

  او3 : ا3سئلة :
  

/  ١كشفت السجHت الرسمية لمجلس النواب ان عدد اgسئلة الكلي التي تم توجيھھا للحكوم�ة من�ذ 

نس��بة توجي��ه اس��ئلة  س��ؤاg مس��جH ب��ذلك اعل��ى ٤٧٣بل��غ  ٢٠١١/  ٣/  ٢٨وحت��ى  ٢٠١٠/  ١٢
  .١٩٨٩للحكومة منذ المجلس النيابي الحادي عشر عام 

  

وتكشف السجHت الرسمية لمجالس النواب السابقة في دوراتھ�ا العادي�ة اgول�ى ان مجل�س الن�واب 
س�ؤاg  ٣٢سؤاg تلقى اgجابة من الحكومة عل�ى  ٨١الحادي عشر وجه في دورته العادية اgولى 

  فقط.

  

 ٢٠٤س�ؤاg اجاب�ت الحكوم�ة عل��ى  ٢٥٦لث�اني عش�ر ف�ي دورت��ه العادي�ة اgول�ى ووج�ه المجل�س ا

سؤاg، بينم�ا  ٧٣سؤاg اجابت الحكومة على  ٨٥سؤاg، ووجه المجلس الثالث عشر لذات الدورة 
سؤاg، ووجه المجلس الخامس  ١٨٧سؤاg اجابت الحكومة على  ١٨٨وجه المجلس الرابع عشر 

  سؤاg. ١٩٠مة على سؤاg اجابت الحكو ٢٤٩عشر 

  

وبذلك يسجل المجل�س الس�ادس عش�ر ف�ي دورت�ه العادي�ة اgول�ى اعل�ى ع�دد ف�ي اgس�ئلة الموجھ�ة 
  سؤاg وجوابا فقط. ١٣٧سؤاg منھا، ادرج منھا  ٣٠٣للحكومة التي اجابت على 

  

ويكشف الجدول التالي عن عدد اgسئلة التي وجھھا الن�واب ف�ي ك�ل مجل�س م�ن المج�الس الس�ابقة 
عدد اgجاب�ات الحكومي�ة الت�ي وص�لت للمجل�س وع�دد اgس�ئلة الت�ي ادراجھ�ا او مناقش�تھا خ�Hل و

  الدولة العادية اgولى لتلك المجالس.

  

  

  

ان س�جHت مجل��س الن�واب الس��ادس 
عش���ر ف���ي دورت���ه العادي���ة اgول���ى 

كومة سمير تكشف عن انه قدم في ح
سؤاg، بينما ق�دم ف�ي  ٢٢١الرفاعي 

عھ���د حكوم���ة د. مع���روف البخي���ت 
س���ؤاg، وادرج طيل���ة دورت���ه  ٢٥٢

س����ؤاg م����ن  ١٣٧العادي����ة اgول����ى 
  اجابات حكومية. ٣٠٣اصل 

  

وبحس��ب محاض��ر جلس��ات المجل��س 
ف�����ان اول جلس�����ة ت�����م تخصيص�����ھا 

ةاgسئلة واgجوبة الحكومية  ةلمناقش

                                                 
٢٦

  ــ تم سحب اربعة اسئلة بناء على رغبة مقدميھا. 

  
٢٧

  سؤا3 من الدورة غير العادية للمجلس. ١٩ــ منھا  

 
٢٨

رسمي عن منجزات الملجس في دورته العادية ا3ول:ى ان  تقريرــ اعلن رئيس المجلس فيصل الفايز رسميا بناء على  
و اعmن مخالف تمام:ا لوق:ائع محاض:ر وج:داول اعم:ال المجل:س فق:د ادرج المجل:س عل:ى سؤا3 وھ ١٤٢المجلس ناقش 
  سؤا3 فقط ولم يتم مناقشتھا. ١٣٧جداول اعماله 

  )٥جدول رقم (

عدد ا3سئلة الموجھة للحكومات في الدورات العادية 
  ١٦ــ  ١١ا3ولى للمجالس النيابية من 

  المجلس
عدد 
  ا3سئلة

اجابات 
  الحكومة

لة التي ا3سئ
  نوقشت

  ٣٢  ٣٢  ٨١  الحادي عشر

٢١٩٢٦  ٢٠٤  ٢٥٦  الثاني عشر
  

  ٤٩  ٧٣  ٨٥  الثالث عشر

 ١١٩  ١٨٧  ١٨٨  الرابع عشر
٢٧

  

الخ::::::::::::امس 
  عشر

٦٠  ١٩٠  ٢٤٩  

الس::::::::::::ادس 
  عشر

١٣٧٢٨  ٣٠٣  ٤٧٣
  

  ٦٢١  ٩٨٩  ١٣٣٢  المجموع



 

 ٢٩ 

من النظام الداخلي لمجل�س الن�واب  ٨٧رين كاملين بما يخالف المادة عقدت تحت القبة متاخرة شھ
تخصص جلس�ة لHس�ئلة واgس�تجوابات واgقتراح�ات برغب�ة بع�د ك�ل التي تنص على وجوب ان"

  ."اربع جلسات عمل على ا_كثر

  

 وتبدو ھذه المخالفة الصريحة لنص ھذه المادة تتكرر باستمرار في ك�ل المج�الس النيابي�ة الس�ابقة،

ابية التي ت�ؤثر ع�ادة بالس�لب قبما يكشف عن حجم التراخي الواضح في عقد مثل تلك الجلسات الر
على العمل الرقابي لمجلس النواب الذي يعتبر العمل الثاني من اعمال المجل�س اgكث�ر اھمي�ة بع�د 

  العمل التشريعي.

  

يوما على عق�د  ٦٤ر وبعد مرو ٢٠١١/  ١/ ٣٠لقد عقد المجلس اول جلسة لHسئلة واgجوبة في 
جلسة من بينھا الجلسات التي خصصت لمناقشة الثقة بحكومة  ٢١اول جلسة له، وبعد ان قام بعقد 

  ير الرفاعي.سم

  

س��ؤاg، بس��بب  ٤١س��ؤاg فق��ط، ن��اقش المجل��س فيھ��ا  ٨١وادرج عل��ى ج��دول اعم��ال تل��ك الجلس��ة 
٢٩فقدانھا لنصابھا القانوني

.  

  

صيص جزء من جلسته gستكمال مناقشة اgسئلة واgجوبة لتخ ٢٠١١/ ٢/  ١٣وعاد المجلس في 
الحكومية عليھا ونجح باستكمال مناقشة ما تبقى من اسئلة كانت مدرج�ة س�ابقا، حي�ث ش�ھدت تل�ك 

٣٠الجلسة اعHن نية نواب على تحويل اسئلة لھم gستجوابات
.  

  

لھا رس��ميا، وكان��ت ھ��ذه الجلس��ة ھ��ي اول جلس��ة تحض��رھا حكوم��ة د. مع��روف البخي��ت بع��د تش��كي
وطال��ب خHلھ��ا وزي��ر الداخلي��ة م��ن المجل��س تاجي��ل مناقش��ة اgس��ئلة gتاح��ة الفرص��ة للحكوم��ة 
ولل�وزراء الج��دد مراجع��ة اgس�ئلة واgجوب��ة الحكومي��ة عليھ��ا اg ان المجل�س رف��ض ھ��ذا المطل��ب 

  واصر على مواصلة مناقشة اgسئلة.

  

س��ؤاg جدي��دا عل��ى ج��دول  ٥٦دارج g ٢٠١١/ ٣/ ٩وع��اد المجل��س ف��ي جلس��ته المنعق��دة بت��اريخ 
سؤاg الى جلسة مقبل�ة،  ٤٠سؤاg فقط، مؤجH  مناقشة  ١٦اعماله، اg انه لم يستطع مناقشة غير 

٣١فيما شھدت تلك الجلسة اعHن نائبين عن تحويل سؤالين لھما الى استجوابين
.  

  

س�ئلة المدرج�ة عل�ى مجددا gس�تكمال مناقش�ة م�ا تبق�ى م�ن اg ٢٠١١/  ٣/  ١٦وعاد المجلس في 
جدول اعماله ، وفشل مرة اخرى في إتمام ھذه المھمة، بينما اعلن نائبان عن تحويل سؤالين لھم�ا 

٣٢إلى استجوابين
.  

  

                                                 
٢٩

ــ تعتبر ھذه اول جلسة من جلسات المجلس السادس عشر التي تفق:د فيھ:ا نص:ابھا الق:انوني رس:ميا وي:تم رفعھ:ا لھ:ذا  
  السبب.

 
٣٠

 ى، وسؤال اخر له عن كھرباء اربد الزعبي انه سيحول سؤا3 له عن امانة عمان الى استجوابـ اعلن النائب فواز الــ  
واعل:ن النائ:ب ، إلى استجواب بيع اراضي في العقبة عن تحويل سؤاله عن لنائب محمد الشوابكه ستجواب، بينما اعلن اا

  .ستجوابإلى ا ا3ثر البيئي للمفاعل النوويعن تحويل سؤاله حول محمود الخرابشه 

  
٣١

 النائبان خليل عطية وجمال قموه. اــ ھم 
٣٢

 ــ ھما النائبان محمد زريقات وفواز الزعبي. 



 

 ٣٠ 

ناقش�ة م�ا تبق�ى م�ن اgس�ئلة مالع�ودة ل ٢٠١١/ ٣/  ٢٣وحاول المجلس في جلسته المنعقدة بت�اريخ 
ينجح في ذلك وعاد إلى تاجي�ل المناقش�ة إل�ى المدرجة على جدول اعمال جلساته السابقة اg انه لم 

  جلسة تالية.

  

ع��اد المجل��س  ٢٠١١/ ٣/ ٢٧وف��ي جلس��ته اgخي��رة ف��ي دورت��ه العادي��ة اgول��ى المنعق��دة بت��اريخ 
لمناقش��ة بع��ض م��ا تبق��ى م��ن تل��ك اgس��ئلة ول��م يس��تطع اس��تكمالھا وانتھ��ت ال��دورة دون ان ي��نجح 

  بمناقشة ما تبقى لديه من اسئلة.

  

س��يرة المض�طربة الت��ي تع�اني م��ن التراخ�ي الواض��ح باgھتم�ام باgس��ئلة النيابي�ة وبم��دى ان ھ�ذه ال
اھميتھا في خدمة الدور الرقابي للمجلس g تختص فقط بمجل�س الن�واب الس�ادس عش�ر وانم�ا ھ�ي 
سيرة خاطئة تصر على مخالفة النظام ال�داخلي للمجل�س تتوارثھ�ا املج�الس النيابي�ة المتعاقب�ة دون 

ة جادة لمعالجة ھذه الخطيئة الكبيرة التي طالما اشير اليھا باعتبارھا من اgخطاء القاتل�ة اية محاول
التي تعاني المجالس النيابية منھا، ويتم التحذير من عواقبھا السلبية عل�ى م�دى نج�اح المجل�س ف�ي 

  تادية دوره الرقابي على اتم وجه.

  

لمقصود في تعزيز الدور الرقابي للمجلس، ان ھذه الدراسة تكرر تحذيراتھا من خطورة التراخي ا
  وفي التراخي السلبي تجاه اgلتزام بنصوص النظام الداخلي للمجلس.

  

ھن�ا إل�ى انھ�ا اكتش�فت ايض�ا خط�أ كبي�را ف�ي اgع�Hن الرس�مي للمجل�س ع�ن ع�دد  الدراسةوتشير 
قديم تقرير رسمي اgسئلة التي قام المجلس بادراجھا على جداول اعماله، ففي الوقت الذي تم فيه ت

لرئيس المجلس فيصل الفايز عن عدد اgسئلة التي تم ادراجھا ومناقشتھا تحت القبة والبالغ عددھا 
سؤاg فان عدد اgسئلة الحقيقي الذي ادرج على جداول اgعمال  ١٤٢ــ حسب التقرير الرسمي ــ 

ف�ي دلس�ته اgخي�رة م�ن  سؤاg فقط، ولم ينجح المجلس بمناقشتھا كامل�ة حت�ى اخ�ر دقيق�ة ١٣٧ھو 
، والملف�ت لHنتب�اه ان رئ�يس المجل�س ٢٠١١/ ٣/ ٢٧عمر دورته العادية اgولى الت�ي انتھ�ت ف�ي 

اعلن عن ھذه اgرقام الرسمية في اجتماع عقده في قاعة المس�رح عق�ب ف�ض ال�دورة بثHث�ة اي�ام، 
gرق�ام، وم�دى مطابقتھ�ا لمحاض�ر اgجتماع�ات الرس�مية ولم يتوقف اح�د ليس�أل ع�ن حقيق�ة تل�ك ا

  للمجلس وجداول اعماله.

  

  

  ثانيا : ا3ستجوابات :
  

  

محاس��بة ال��وزراء او م��ن النظ��ام ال��داخلي لمجل��س الن��واب ا6س��تجواب بانه" ١٢٢الم��ادة تع��رف 
إلى  ١٢٣"، فيما ذھبت الفقرة "أ" من المادة  احدھم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة

ال�رئيس مبين�ا في�ه إل�ى ب وزير او اكثر ان يقدم اس�تجوابه خطي�ا الذي يريد استجواإلزام العضو 
ال���وزير المخ���تص  الموض���وعات والوق���ائع الت���ي يتناولھ���ا ا6س���تجواب، وعل���ى ال���رئيس تبلي���غ

  ما يشترط في السؤال.، بينما اشترطت الفقرة"ب" من نفش المادة في ا6ستجواب با6ستجواب

  

  

ان يجي��ب رئ��يس المجل��س خطي��ا عل��ى ا6س��تجواب، "ال��وزير ١٢٤الم��ادة والزم��ت الفق��رة"أ" م��ن 
خBل مدة اقصاھا اسبوعان، ا6 اذا رأى الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير 

كان الجواب يقتضي اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر معھا تقديمه خBل "، وفي حال "المدة



 

 ٣١ 

مديد المدة ولمكتب المجلس تمديدھا بالقدر المدة المذكورة، للوزير ان يطلب من رئيس المجلس ت
  ــ الفقرة ب ــ". الذي يراه مناسبا ويبلغ الرئيس مقدم ا6ستجواب والوزير بذلك

  

ا6س��تجواب وذھب��ت الفق��رة "ج��ـ " م��ن نف��س الم��ادة إل��ى إل��زام المكت��ب ال��دائم للمجل��س بإدراج"
واب على ذلك الجدول والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج ا6ستج

تBوة ا6ستجواب والجواب عليه او ا6كتف�اء ، وبعد اذا لم يرد جواب الوزير خBل المدة المقررة
بسبق توزيعھا على ا:عضاء، يعطى الكBم لمقدم ا6ستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منھما 

اذا أعل�ن المس�تجوب ـ، وـ�ـ الفق�رة د ـ� حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكBم لمن ش�اء م�ن الن�واب
اقتناع�ه يعل�ن ال�رئيس انتھ�اء البح�ث ا6 اذا تبن�ى اح�د الن�واب موض�وع ا6س�تجواب فتتب�ع حينئ��ذ 

للمستجوب اذا لم يقتنع ب�رد ال�وزير، ان يب�ين ــ الفقرة ھـ ــ، و ا:صول المحددة أعBه في النقاش
او ال�وزير م�ع مراع�اة احك�ام اسباب عدم اقتناعه ول�ه ولغي�ره م�ن الن�واب ط�رح الثق�ة ب�الوزارة 

"من الدستور ٥٤المادة 
٣٣
.  

  

لك��ل عض��و ان يطل��ب م��ن الحكوم��ة م��ن النظ��ام ال��داخلي لمجل��س النواب" ١٢٥الم��ادة وأباح��ت 
المع�روض عل�ى المجل�س ويق�دم الطل�ب كتاب�ة  اطBعه على أوراق او بيانات تتعلق با6ستجواب

ا6س�تجوابات المقدم�ة ل�ى ع�دم إدراج" الى ال�نص ع١٢٦المادة "، فيما ذھبت الى رئيس المجلس
صرح مق�دموھا بتمس�كھم بھ�ا بكت�اب خط�ي  في دورة سابقة في جدول أعمال دورة 6حقة ا6 اذا

  ."يقدمونه لرئيس المجلس

  

ھذه النصوص الواضحة في النظام الداخلي للمجلس لم تحظ با6لتزام بھا، فف�ي التقري�ر الرس�مي 
الذي تBه رئ�يس المجل�س فيص�ل الف�ايز ق�ال بوض�وح"بلغ ع�دد ا6س�تجوابات الت�ي ق�دمھا الس�ادة 

اس��تجوابات، وق��د وردت ا3جاب��ة عليھ��ا جميع��ا، ول��م ي��تم إدراجھ��ا  ٣الن��واب خ��Bل ھ��ذه ال��دورة 
٣٤وقت وانتھاء الدورة"لضيق ال

.  

  

واستنادا لم ورد في التقرير الرسمي عن منجزات المجلس فان عدد اgستجوابات الناجزة الت�ي ت�م 
تقديمھا رس�ميا والت�ي وص�لت اجاب�ات ال�وزراء المعني�ين عليھ�ا ثHث�ة اس�تجوابات، اg ان الس�ؤال 

  مجلس ولماذا لم يتم تقديمھا.ا_برز اين بقية اgستجوابات التي اعلن النواب عنھا تحت قبة ال

  

  

ن�واب ع�ن تحوي�ل اس�ئلة لھ�م ال�ى  ٦فقد شھدت جلسات المجلس في الدورة العادي�ة اgول�ى اع�Hن 
استجوابات، واستجواب واحد لكل من النواب محمد الشوابكه،  ٣ي باستجوابات"النائب فواز الزع

الع���دد الكل���ي لھ���ذه محم���ود الخرابش���ه، خلي���ل عطي���ه، جم���ال قم���وه، ومحم���د زريق���ات"، وبل���غ 
  استجوابات. ٨اgستجوابات المعلن عنھا 

   

                                                 
٣٣

تعقد جلسة الثقة ب�الوزارة أو ب�أي وزي�ر منھ�ا إم�ا بن�اء عل�ى طل�ب " ٥٤المادة من الدستور على  ٥٤ــ تنص المادة  
يؤجل ا.قت�راع عل�ى  ،وعضاء من مجلس النواب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد & يقل عن عشرة أ

الثقة لمرة واحدة & تتجاوز مدتھا عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو ھيئة الوزارة و& يحل المجلس خ3ل ھذه 
ا يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانھا الوزاري إلى مجلس النواب خ3ل شھر واحد من تاريخ تأليفھا إذ، والمدة

  . "كان المجلس منعقداً أو منح3ً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً ?غراض ھذه المادة 
  
٣٤

لتmوة تقرير  ٣/٢٠١١/ ٣٠ــ دعا رئيس مجلس النواب فيصل الفايز النواب لmجتماع في قاعة المسرح يوم الخميس  
فوضى التي عم:ت الجلس:ة اعل:ن الف:ايز ع:ن منجزات المجلس، وللبحث في خطة عمل للنواب في فترة ا3جازة، وبسبب ال

 رفعھا ولم تتوصل الى اية قرارات.



 

 ٣٢ 

والسؤال اgبرز ھ�و ھ�ل يعف�ي المجل�س "ض�يق الوق�ت ، وق�رب انتھ�اء ال�دورة " م�ن ع�دم إدراج 
اgستجوابات الثHث على جداول اعمال المجلس؟، واي�ن مص�ير اgس�تجوابات الخمس�ة ا_خ�رى؟ 

رس�ميا، ب�دg م�ن عملي�ة اس�تعراض الق�وة تح�ت القب�ة  ولماذا لم يق�م اص�حابھا بتس�جيلھا وتوجيھھ�ا
  فقط؟.

  

ان إطHلة إستكش�افية عل�ى منج�زات المج�الس النيابي�ة الس�ابقة من�ذ المجل�س الح�ادي عش�ر وحت�ى 
المجلس السادس عشر الحالي تظھر بوضوح ان كل تلك المجالس لم تفعل بالمطلق العمل الرقابي 

ان المجل�س الس�ادس عش�ر الح�الي س�جل اعل�ى ع�دد ف�ي المتمثل باستجواب الوزراء، بالرغم م�ن 
اس�تجوابات" إg ان�ه بالمقاب�ل بق�ي يس�ير ف�ي فل�ك المج�الس الس�ابقة فل�م يق�م  ٣تقديم اgس�تجوابات"

  بتفعيل ھذا العمل الرقابي الھام ولم يقم بإدراجھا على جدول اعمال جلساته.

  

اgولى أي استجواب، بينم�ا نج�د ان  ويHحظ ان المجلس الحادي عشر لم يسجل في دورته العادية
استجوابا واحدا تم تسجيله في الدورة اgولى للمجلس الثاني عشر اg ان ص�احب ھ�ذا اgس�تجواب 

٣٥سارع الى سحبه، وبالتالي لم تتم مناقشته
. 

 

 

 

 

 

 

ل�ث عش�ر والراب�ع ونجد ان المجلس�ين الثا
عش��ر ل��م يش��ھدا تق��ديم أي اس��تجواب ف��ي 
دورتيھم���ا العادي���ة اgول���ى،  بينم���ا س���جل 

٣٦نائب��ان
اس��تجوابين ف��ي ال��دورة العادي��ة  

اgولى للمجل�س الخ�امس عش�ر، اg انھم�ا 
لم يناقشا، ليتبعھما المجلس السادس عشر 

اس�تجوابات ف�ي دورت�ه  ٣الذي شھد تقديم 
م ي��درجا عل��ى العادي��ة اgول��ى إg انھم��ا ل��

  جدول اعمال المجلس ولم يناقشا.

  

 

 

  

 

 

 

  

                                                 
٣٥

ــ ھو النائب بس:ام ح:دادين قدم:ه ل:وزير المالي:ة بس:بب حجب:ه خط:اب النواي:ا الموج:ه م:ن الحكوم:ة إل:ى ص:ندوق النق:د  
3 ان النائب حدادين الدولي عن اعضاء مجلس ا3مة، وادرج ھذا ا3ستجواب على جدول اعمال الجلسة الخامسة عشرة، ا

  سارع إلى سحب استجوابه قبل مناقشته.

  
٣٦

ــ ھما النائب مبارك ابو يامين  ووجھه لوزير الزراعة حول تصريح له قال فيه انه 3 يشرفني ان اكون نائبا، والنائ:ب  
  ناريمان الروسان لوزير البيئة حول معالجة النفايات الطبية الخطرة في مكب الغباوي.

  ) ٦رقم (جدول 

يوضح عدد ا3ستجوابات الموجھة في الدورة 
  ١٦ــ  ١١العادية ا3ولى للمجالس 

عدد   المجلس
  اgستجوابات

  اTجراءات

  ــ  g يوجد  المجلس الحادي عشر

تم سحبه   ١  المجلس الثاني عشر
  ولم يناقش

  ـــ  g يوجد  المجلس الثالث عشر

  ـــ  g يوجد  المجلس الرابع عشر

المجل�������س الخ�������امس 
  عشر

  لم تناقش  ٢

المجل�������س الس�������ادس 
  عشر

  لم تناقش  ٣

  ــ  ٦  المجموع



 

 ٣٣ 

  )4الشكل البياني رقم (

  ١٦ــ  ١١يوضح عدد ا3ستجوابات الموجھة في الدورة العادية ا3ولى للمجالس 

  

  

  

  

ان المج��������������الس      
النيابي���ة المتعاقب���ة ل���م 
ت�������������ولي قض�������������ية 
اgس��تجوابات اھتمام��ا 
واض��حا وكبي��را، وق��د 
درج�������ت المج�������الس 

ل��ى التري��ث الس��ابقة ع
ف�����������������������������ي إدراج 
اgس�����تجوابات عل�����ى 
ج���������داول اعمالھ���������ا 
وتاجيلھ��ا ال��ى الجلس��ة 
اgخيرة م�ن ال�دورات 
العادي���ة لھ���ا، وكان���ت 
تنتھي في العادة بعدم مناقشتھا، او بفقدان الجلسة لنصابھا القانوني، وا_خطر م�ن ذل�ك ان الن�واب 

س�تجواباتھم، وس�رعان م�ا انفسھم اصحاب تل�ك اgس�تجوابات ل�م يظھ�روا أي تمس�ك او إص�رار با
  ينسونھا تماما.

  

  ثالثا : بند ما يستجد من أعمال :
  

g يوجد في النظام الداخلي لمجلس النواب أي نص يتعلق بتخص�يص وق�ت او جلس�ة م�ن جلس�ات 
المجلس لما يسمى"بند ما يستجد من اعمال"، ولكن تم إقراره عرفا من المج�الس النيابي�ة الس�ابقة، 

  وف عرفا كالمشروط شرطا" تم اعتماد ھذا البند في جداول اعمال المجلس.وعلى قاعدة" المعر

  

وعقد المجلس السادس عشر اول جلسة لبند"ما يستجد من اعمال " في دورت�ه العادي�ة اgول�ى ف�ي 
نائبا، وعق�د الجلس�ة الثاني�ة بت�اريخ  ١٦وتحدث في ھذا البند  ١/٢٠١١/ ٥جلسته المنعقدة بتاريخ /

اكثر الجلسات التي سمح فيھا للنواب بالحديث ف�ي ھ�ذا البن�د، فق�د بل�غ ع�دد  ، وكانت٢٦/١/٢٠١١
  نائبا. ٥٦المتحدثين في تلك الجلسة 

  

 ٢٤خصص المجلس جزءا منھا لھذا البند وتح�دث في�ه  ٢٠/٢/٢٠١١وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 

، بعد ان فقدت  ٢٣/٢/٢٠١١نواب فقط في الجلسة التالية التي عقدت بتاريخ  ٧نائبا، بينما تحدث 
نص��ابھا الق��انوني، مم��ا اض��طر النائ��ب اgول ل��رئيس المجل��س ال��ذي ك��ان ي��رأس تل��ك الجلس��ة ال��ى 

٣٧رفعھا
.  

  

  

  

                                                 
٣٧

  نائب ا3ول لرئيس المجلس المھندس عاطف الطراونه.ــ ھو ال 



 

 ٣٤ 

  

  

  

لق��د كان��ت ھ��ذه الجلس��ة اخ��ر الجلس��ات 
التي يخصص فيھا وقتا لمناقشة بند"ما 

لمجل�س يستجد من اعم�ال" فل�م يش�ھد ا
عق��ب تل��ك الجلس��ة أي نج��اح ف��ي عق��د 
جلسات أخرى، بالرغم م�ن ان ج�داول 

لي����ة خصص����ت ااعم����ال الجلس����ات الت
ثHث م�رات مس�احة لھ�ذا البن�د، اg ان 

  المجلس فشل تماما في تحقيق ذلك.

  

 

 

 

  

فق��د فش��ل المجل��س ف��ي مناقش��ة ھ��ذا البن��د ال��ذي ادرج عل��ى ج��دول اعم��ال جلس��ته المنعق��دة بت��اريخ 
، وفشل كذلك في جلس�ته ا_خي�رة ٢٣/٣/٢٠١١كما فشل في جلسته المنعقدة بتاريخ  ،٩/٣/٢٠١١

  . ٢٧/٣/٢٠١١في عمر دورته العادية اgولى المنعقدة بتاريخ 

  

لقد بلغ عدد النواب المتحدثين في جميع الجلسات التي خصص فيھ�ا وقت�ا ومس�احة لبن�د"ما يس�تجد 
  يد منھم في تلك الجلسات.نواب فقط، تكررت مداخHت العد ١٠٣من اعمال" 

  

  

  رابعا : طلبات المناقشة العامة :
  

خصص النظام الداخلي لمجلس النواب الفصل الثالث عش�ر لمح�ور "المناقش�ة العام�ة" باعتبارھ�ا 
  احد ابرز اليات العمل الرقابي لمجلس النواب على اعمال السلطة التنفيذية.

  

تب��ادل ال��رأي والمش��ورة ب��ين لمناقش��ة بانھا"م��ن النظ��ام ال��داخلي للمجل��س ا ١٢٧الم��ادة وعرف��ت 
من النظام الداخلي "لعش�رة أعض�اء او  ١٢٨ة"، واجازت الفقرة "أ" من المادة المجلس والحكوم

زت اأج��و"، ان يق��دموا ال��ى المجل��س بطل��ب مناقش��ة أي ام��ر م��ن ا:م��ور والقض��ايا العام��ةأكث��ر 
  ."امةان تطلب المناقشة الع الفقرة"ب" من نفس المادة "للحكومة

  

يق�دم وضع آلية تقديم طلب المناقشة، واشترطت الفقرة"أ" من نف�س الم�ادة ان"١٢٩المادة وتولت 
" بينم�ا ج�ه ف�ي ج�دول اعم�ال اول جلس�ة تالي�ةطلب المناقشة العامة خطيا ال�ى ال�رئيس ال�ذي يدر

موعد المناقش�ة العام�ة بحي�ث 6 يتج�اوز اربع�ة عش�ر منحت الفقرة"ب" للمجلس صBحية تحديد"
  ."ا6 اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده ،يوما

  

ط�البي المناقش�ة العام�ة من النظام ال�داخلي إل�ى م�نح ١٣٠المادة و:ھمية "ألمناقشة العامة ذھبت 
ط�رح الثق�ة ب�الوزارة او ب�الوزراء بع�د انتھ�اء المناقش�ة العام�ة، وذل�ك م�ع مراع�اة ح�ق وغيرھم 

  ."من الدستور ٥٤احكام المادة 

  

  ) ٧رقم (جدول 

يوضح الجلسات التي خصصت لبند ما يستجد من 
اعمال وعدد النواب المتحدثين في الدورة العادية 

  ا3ولى للمجلس السادس عشر

  ٢٠١١/ ٢٨/٣ــــ  ١١/٢٠١٠/ ٢٨

  المتحدثون  الجلسة  الرقم

١٦  ٢٠١١/ ٥/١  ١  

٥٦   ٢٦/١/٢٠١١  ٢  

٢٤   ٢٠١١/ ٢/ ٢٠  ٣  

٠٧   ٢٠١١/ ٢/ ٢٣  ٤  

  فشل   ٢٠١١/ ٣/ ٩  ٥

  فشل  ٢٠١١/ ٣/ ٢٣  ٦

  فشل   ٢٠١١/ ٣/ ٢٧  ٧



 

 ٣٥ 

وتكشف  محاضر وجداول اعم�ال المجل�س الس�ادس عش�ر ف�ي دورت�ه العادي�ة ا6ول�ى ع�ن تق�ديم 
في  ٢٠١١/ ١/ ١٦، قدم اثنان منھا في الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ  ثBث طلبات مناقشة عامة

وم�ة ف�ي تس�عير ير الرفاعي، كان اولھما يدعو إلى مناقشة ا�لية التي تطبقھ�ا الحكسمعھد حكومة 
  جراءات لتخفيض ارتفاع اgسعار.إالوقود والغاز، اما الطلب الثاني فكان لمناقشة وضع 

  

وتق��رر  ٢٠١١/ ١/ ٢٠وواف��ق المجل��س عل��ى مناقش��تھما ف��ي الجلس��ة التالي��ة الت��ي عق��دت بن��اريخ 
  دمجھما مع بعضھما البعض في جلسة مناقشة واحدة باعتبار موضوعھما واحدا.

  

نائبا، قبل ان يتولى رئيس الوزراء سمير الرفاعي الرد على مناقشات  ٨٩الجلسة وتحدث في تلك 
 ٢٠النواب ليعلن عن ق�رار حكومت�ه بزي�ادة روات�ب الم�وظفين والمتقاع�دين الم�دنيين والعس�كرين 

  دينارا.

  

نائب�ا ف�ي عھ�د حكوم�ة د. مع�روف البخي�ت للمطالب�ة بعق�د  ١٣أما طلب المناقش�ة الثال�ث فق�د قدم�ه 
/ ٣/ ١٣مناقشة عامة حول شركة بيتن�ا، إg ان المجل�س رف�ض ف�ي جلس�ته المنعق�دة بت�اريخ جلسة 

عق��د جلس��ة مناقش��ة لھ��ذا الموض��وع، وواف��ق عل��ى تحوي��ل ھ��ذا الطل��ب إل��ى اللجن��ة المالي��ة  ٢٠١١
  واTقتصادية لدراسته ومن ثم تقوم برفع تقريرھا إلى المجلس

  

قشة العامة التي قدمت في الدورات العادية اgول�ى ويكشف الجدول التالي عن ان عدد طلبات المنا
طلب مناقشة عامة نوقش�ت كلھ�ا باس�تثناء طل�ب واح�د ق�دم  ٢١) بلغ  ١٦ــ  ١١للمجالس النيابية ( 

، بينم�ا ٣٨في الدورة العادية اgولى للمجلس الثاني عشر حيث قرر المجل�س آن�ذاك إرج�اء مناقش�ته
٣٩قام نواب بس�حب طل�ب مناقش�ة آخ�ر

ان�ب رف�ض المجل�س الس�ادس عش�ر مناقش�ة طل�ب ، إل�ى ج 
  ناقشة المتعلق بشركة بيتنا وإحالته إلى اللجنة المالية واgقتصادية.مال

  

  )٨رقم (جدول 

  ١٦ــ  ١١يوضح عدد طلبات المناقشة العامة في الدورة العادية ا3ولى للمجالس 

  ا{جراءات  العدد  المجلس

  ءنوقشت واحيلت لرئيس الوزرا  ٣  الحادي عشر

طلب::ات وت:::م س::حب طل:::ب واح::د وأرج:::أ المجل:::س   ٥ن::وقش منھ:::ا   ٧  الثاني عشر
  مناقشة طلب آخر.

  نوقشت   ٢  الثالث عشر

  نوقشت  ٢  الرابع عشر

  نوقشت  ٤  الخامس عشر

  منھا واحيل الثالث إلى اللجنة المالية. ٢نوقش   ٣  السادس عشر

    ٢١  المجموع

  

                                                 
٣٨

نواب من نواب حزب جبھة العمل ا3سmمي حول موض:وع التعيين:ات ف:ي ال:دوائر والمؤسس:ات  ١٠ــ ھذا الطلب قدمه  
الحكومية، وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الثاني عشر، إ3 ان المجلس قرر تأجي:ل بحث:ه، 

  يتم بحثه بعد ذلك حتى نھاية عمر المجلس.ولم 

  
٣٩

نائبا من نواب كتلة جبھة العمل الوطني حول موضوع التعيينات، وادرج  ١٦" الذي قدمه ٦ــ ھو طلب المناقشة رقم" 
على جدول اعمال الجلسة الثانية والعشرين ، إ3 أن مقدمي الطلب قاموا بسحبه بعد إداراجه على ج:دول ا�عم:ال وواف:ق 

  لس على ذلك.المج

 



 

 ٣٦ 

  

  

  )5الشكل البياني رقم (

  ١ــ  ١١لمناقشة العامة في الدورة العادية ا3ولى للمجالس يوضح عدد طلبات ا

  

  

  

  

  

  

وب��ذلك يص��بح ع��دد 
طلب�����ات المناقش�����ة 
العامة التي نوقش�ت 
فع�����������H خ�����������Hل 
ال�����دورات العادي�����ة 
ا_ولى من المجل�س 
الح��������ادي عش��������ر 
وحت������ى المجل������س 

 ١٩الس��ادس عش��ر 

م�ات تفع�يH ل�نص طلب مناقشة عامة ، لم يصل أي منھا إلى مرحلة طل�ب حج�ب الثق�ة ع�ن الحكو
  من النظام الداخلي للمجلس. ١٣٠المادة 

  

  

  خامسا : ا{قتراح بقانون :
  

يHحظ ان النظام الداخلي  لمجلس النواب لم يخصص فصH مستقH لـ"اقتراح بق�انون" عل�ى نح�و 
٤٠ما قام به من تخصيص فصل مستقل فيه لـ"اgقتراح برغبة"

.  

  

، حي�ث نص�ت الفق�رة"أ" منھ�ا عل�ى ان�ه"  ٦٦ين المادة وخصص النظام الداخلي لHقتراحات بقوان
يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفق�ا با_س�باب 
الموجبة والمبادئ ا_ساسية على اللجنة المختصة في المجلس gبداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد 

احال��ه عل��ى الحكوم��ة لوض��عه ف��ي ص��يغة مش��روع ق��انون  اgس��تماع ل��رأي اللجن��ة قب��ول اgقت��راح
  ."وتقديمه للمجلس في الدورة نفسھا او في الدورة التي تليھا

  

كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجل�س وف�ق الفق�رة وذھبت الفقرة"ب" من نفس المادة إلى ان"
  ."السابقة ورفضه المجلس، g يجوز اعادة تقديمه في الدورة نفسھا

  

اقتراح��ا بق��انون ھ��ي عل��ى  ١١المجل��س الس��ادس عش��ر ف��ي دورت��ه العادي��ة ا_ول��ى تق��ديم وس��جل 
  التوالي:

  

                                                 
٤٠

ـ:ـ  ١٣١ــ ھو الفصل الرابع عش:ر ف:ي النظ:ام ال:داخلي وج:اء تح:ت عنوان"ا{قتراح:ات برغب:ة" ويض:م الم:واد م:ن "  
١٣٤ ." 



 

 ٣٧ 

  ــ اقتراح بقانون حول تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وأحيل إلى اللجنة القانونية. ١

" م�ن ق��انون الم�الكين والمس��تأجرين،  ١٠و ٥ـ�ـ اقت�راح بق��انون ح�ول إع��ادة النظ�ر ف�ي الم��واد" ٢
٤١ل ھو ا�خر إلى اللجنة القانونيةوأحي

.  

٤٢ــ اقتراح بقانون حول اعادة النظر في دمج البلديات وأحيل إلى اللجنة اTدارية ٣
.  

٤٣ــ إقتراح بقانون حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وأحيل إلى اللجنة القانونية ٤
.  

٤٤نة القانونيةــ إقتراح بقانون حول قانون العفو العام، وأحيل إلى اللج ٥
.  

٤٥ــ إقتراح بقانون حول إعادة وزارة الشباب، وأحيل إلى اللجنة القانونية ٦
.  

٤٦ــ إقتراح بقانون حول قانون الكسب غير المشروع، وأحيل إلى اللجنة القانونية ٧
.  

٤٧ــ إقتراح بقانون حول إنشاء نقابة للمعلمين، وأحيل إلى اللجنة القانونية ٨
.  

٤٨حول إشھار قانون المساءلة الطبية، وأحيل إلى لجنة الصحة والبيئة ــ إقتراح بقانون ٩
.  

ــ إقتراح بقانون حول سن قانون الواجھات العشائرية واس�تغHل ا_راض�ي ا_ميري�ة، وأحي�ل  ١٠
٤٩إلى اللجنة القانونية

.  

٥٠إقتراح بقانون حول قانون معدل لقانون التأمين، وأحيل إلى اللجنة القانونية ١١
.  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٤١

، وانتھ:ت ال:دورة ١٢/٢٠١١/ ٣١من القانون سنة أخ:رى تنتھ:ي ف:ي  ٥بالمادة  العملحكومة سمير الرفاعي  أجلتــ  
  لقانون لتعديله او حتى فتح حوار وطني حوله.العادية ا3ولى للمجلس ولم يتم فتح ا

  
٤٢

  ــ 3 يزال ا3قتراح امام اللجنة ا3دارية ولم تقم بمناقشته حتى انتھاء مدة الدورة. 

  
٤٣

ــ قلنا سابقا ان اللجنة القانونية خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بتع:ديل النظ:ام نفس:ه وفق:ا لم:ا ت:نص  
ا3قت:راح وتق:دم توص:ياتھا ال:ى القانونية تدرس اللجنة ان" من النظام التي تنص على  ١٦٣من المادة عليه الفقرة"جـ" 

  ."المجلس خmل مدة شھر على ا�كثر وا3 جاز للمجلس النظر با3قتراح مباشرة

ي ف:ي جلس:ته بينما احال المجلس مشروع تعديل النظام ال:داخل ٢٠١١/ ٢٨/٣وانتھت الدورة العادية ا3ولى للمجلس في 
  ولم تقدم اللجنة القانونية أي تقرير للمجلس. ٢٧/١٢/٢٠١١المنعقدة بتاريخ 

 
٤٤

  ــ بالرغم من إحالته الى اللجنة القانونية فقد تم تجاھل ھذا ا{قتراح تماما، ومن المؤكد انه لن يبحث في اللجنة. 

 
٤٥

  .يةھاية الدورة داخل اللجنة القانونــ لم يبحث حتى ن 

  
٤٦

  قم اللجنة ببحثه .ــ لم ت 

 
٤٧

من  اتفسير  وا فيھاطلبنائبا  ٦٨وقعھا  ١٣/٣/٢٠١١المنعقدة بتاريخ  الجلسة السابعة عشرهقدم النواب مذكرة في ــ  
الت:ي وجھ:ت س:ؤا3  لى اللجن:ة القانوني:ة إ ، وأحيلتالمجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية إنشاء نقابة للمعلمين

  الدستور الذي اجتمع وأقر رسميا دستورية إنشاء نقابة للمعلمين.للمجلس العالي لتفسير 

 
٤٨

  ــ لم تقم لجنة الصحة ببحثه وبقي حبيس أدراجھا حتى نھاية الدورة . 

 
٤٩

  ــ لم يبحث من قبل اللجنة. 

  
٥٠

ن داع:ي ٢٠١١/ ٣/ ٩نائب:ا وت:م تس:ليمه ل:رئيس المجل:س ف:ي الجلس:ة المنعق:دة بت:اريخ  ٣٣وقع عل:ى ھ:ذا المقت:رح ــ  
مع اعطائه عليھا، بالتعويض والمبالغ المالية المترتبه الحكومة لوضع قانون معدل لقانون التأمين لتعديل المواد المتعلقة 

  صفة ا3ستعجال.

  



 

 ٣٨ 

ويوضح الج�دول الت�الي ع�دد اgقتراح�ات بق�وانين الت�ي ق�دمھا المجل�س الس�ادس عش�ر ف�ي دورت�ه 
  .العادية اgولى واgجراءات التي تمت عليھا

  

  )٩جدول رقم (

  وا{جراءات المتخذة حيالھا ١٦ا3قتراحات بقانون في الدورة ا�ولى لمجلس 

  اgجراءات  اللجان  ا{قتراح بقانون  الرقم

  بدون  القانونية  قانون المالكين والمستاجرينتعديل   ١

  بدون  القانونية  من قانون المالكين والمستاجرين ١٠و ٥اعادة النظر بالمواد   ٢

  بدون  ا3دارية  اعادة النظر بقرار دمج البلديات  ٣

  بدون  القانونية  تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب  ٤

  بدون  القانونية  قانون العفو العام  ٥

  بدون  القانونية  عادة وزارة الشبابا  ٦

  بدون  القانونية  قانون الكسب غير المشروع  ٧

  بدون  القانونية  انشاء نقابة للمعلمين  ٨

  بدون  الصحة  اشھار قانون المساءلة الطبية  ٩

  بدون  القانونية  سن قانون الواجھات العشائرية واستغmل ا3راضي ا3ميرية  ١٠

  بدون  انونيةالق  تعديل قانون التامين  ١١

  

  

  

      

ويكشف الجدول التالي عن         
ان مجل��س الن��واب الس��ادس عش��ر 

ة الثالث��ة م��ن ب��ين ح��ل ف��ي المرتب��
المجالس النيابية السابقة في تق�ديم 
اgقتراح���ات بق���انون ف���ي ال���دورة 
العادي�����ة ا_ول�����ى بع�����د المجل�����س 
الح���ادي عش���ر ال���ذي  ج���اء ف���ي 

 ١٤٥المرتب������ة ا_ول������ى بتق������ديم 

  اقتراحا بقانون، وحل في المرتبة 

المجلس الث�اني عش�ر ال�ذي  الثانية
اقتراح��ا بق��انون،  ١٢ش��ھد تق��ديم 
المجل��س الثال��ث عش��ر  بينم��ا ش��ھد

تقديم اقتراح واحد، وشھد المجلس الرابع عشر والخامس عشر تقديم اقتراحين لكل منھما في ذات 
  الدورة.

  

  

 

 

  

                                                 
٥١

ـ::ـ أحي::ل ھ::ذا المقت::رح ال::ى الحكوم::ة ويتعل::ق بس::ن ق::انون ل::دعم الث::روة الحيواني::ة، وواف::ق المجل::س علي::ه وأحال::ه ال::ى  
  الحكومة.

  ) ١٠رقم (جدول 

يوضح عدد ا3قتراحات بقانون التي قدمت في الدورات 
  ١٦ــ  ١١العادية ا�ولى لمجالس النواب من 

  ا{جراءات  العدد  المجلس

  احيلت إلى اللجان المختصة.    ١٤٥  الحادي عشر

  أحيلت إلى اللجان المختصة.  ١٢  الثاني عشر

  ة المختصة.أحيل إلى اللجن  ١  الثالث عشر

  أحيm إلى اللجان المختصة.   ٢  الرابع عشر

، ٥١أحي::ل أح::دھما إل::ى الحكوم::ة  ٢  الخامس عشر
والثاني أحيل إلى اللجنة المالي:ة 

.  

  أحيلت إلى اللجان المختصة.  ١١  السادس عشر

    ١٧٣  المجموع



 

 ٣٩ 

  )6الشكل البياني رقم (

  يوضح عدد ا3قتراحات بقانون التي قدمت في الدورات العادية ا�ولى لمجالس النواب 

  ١٦ــ  ١١من 

  

  

 

  

كل�ي ويبلغ الع�دد ال       
لHقتراح������ات بق������وانين 
التي قدمت في المجالس 
النيابي����ة من����ذ المجل����س 
الح����ادي عش����ر وحت����ى 
المجل��س الس��ادس عش��ر 

اقتراح����ا بق����انون  ١٧٣
فق��ط ف��ي ال��دورة العادي��ة 

  اgولى لكل منھا.

 

 

  

ويسجل للمجلس السادس عشر انه حل في المتربة الثالثة من حيث تفعيل ھ�ذا ال�دور ال�ذي يص�نف 
م��زدوج لمجل��س الن��واب لكون��ه يجم��ع ب��ين الجان��ب الرق��ابي والجان��ب التش��ريعي ع��ادة بان��ه دور 

 للمجلس.

 

  

  

  سادسا : ا{قتراح برغبة :
  

بخBف عدم اھتمام المشرع بتخصيص فصل مستقل في النظام الداخلي لمجلس النواب حول 
لي "ا3قتراح بقانون" فقد أولى المشرع"ا3قتراح برغبة" أھمية واضحة في النظام الداخ

  وخصص لھذه الغاية فصB مستقB ھو الفصل الرابع عشر.

  

دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أھمية بدخل في ا3قتراح برغبة بأنه"  ١٣١وعرفت المادة 
تراح برغبة يمكن ان يقدمه نائب قإلى التأكيد على أن ا3 ١٣٢"، بينما ذھبت المادة  اختصاصھا

  اكثر لتقديم ا3قتراح بقانون.واحد، بخBف اشتراط عشرة نواب او 

  

على العضو تقديم ا6قتراح برغبة خطيا الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس "١٣٢وتقول المادة 
تقديم تقرير موجز عن ا6قتراح خBل خمسة عشر يوما "، وعليھا "اللجنة المختصة احالته على

لمجلس على قبوله ابلغه من احالته عليھا، توصي فيه برفض ا6قتراح او قبوله فاذا وافق ا
المجلس بما تم في  إبBغعلى رئيس الوزراء ــ"، و " ١٣٣ــ المادة  الرئيس الى رئيس الوزراء

ــ المادة  اقصر أجBتتجاوز شھرا، ا6 اذا قرر المجلس  ا6قتراح الذي أحيل اليه خBل مدة 6
  ــ ". ١٣٤

  



 

 ٤٠ 

جلس السادس عشر في دورتھم العادية وبخBف ا6ھتمام الواضح وربما ا6ستثنائي لنواب الم
اقتراحا بقانون، فان احدا من النواب لم يقدم طيلة عمر الدورة العادية ا:ولى  ١١ا:ولى بتوجيه 

  للمجلس أي اقتراح برغبة.

  

 

 

ويكشف الجدول التالي عن عدد 
ا3قتراحات برغبة التي تم توجيھھا 
في الدورات العادية ا:ولى 

"،  ١٦إلى  ١١للمجالس النيابية " 
اقتراحا  ٣١٠حيث بلغ عددھا الكلي 

برغبة، سجل فيھا المجلس الثاني 
ثل ھذه عشر أعلى نسبة توجيه م

 ١٥٥ا6قتراحات بعدد إجمالي بلغ 

اقتراحا، تBه مباشرة المجلس 
اقتراحا  ١٤٢الحادي عشر بتوجيه 

 برغبة.

 

ويكشف الجدول أيضا عن تراجع 
كبير وحاد في اھتمام المجالس 
النيابية التالية بتفعيل ھذه الوسيلة البرلمانية الھامة في الرقابة والتوجيه والتشريع، ففي المجلس 

اقتراحات برغبة،  ٩ثالث عشر انخفض ھذا ا6ھتمام بشكل مثير للتساؤل حيث تم توجيه ال
لينخفض ھذا ا6ھتمام أكثر في المجلسين الرابع عشر والخامس عشر حيث تم توجيه إقتراحين 
برغبة في كل منھما، ليتBشى ھذا ا3ھتمام تماما في الدورة العادية ا:ولى للمجلس السادس 

  عشر الحالي.

  
  )7الشكل البياني رقم (

 يوضح عدد ا3قتراحات برغبة التي قدمت في الدورات العادية لمجالس النواب من

  ١٦ــ  ١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١١جدول رقم (

يوضح عدد ا3قتراحات برغبة التي قدمت في الدورات 
  ١٦ــ  ١١العادية لمجالس النواب من 

  ا{جراءات  ددالع  المجلس

س��حب بعض��ھا واحي��ل بعض��ھا   ١٤٢  الحادي عشر
للج������ان المختص������ة وح������ول 

  البعض للحكومة

  أحيلت الى اللجان المختصة.  ١٥٥  الثاني عشر

  أحيلت للحكومة.  ٩  الثالث عشر

احي����ل اح�����دھما إل����ى اللجن�����ة   ٢  الرابع عشر
اTداري���ة والث���اني أحي���ل إل���ى 

  اللجنة المالية.

  جان المختصة.أحيلت لل  ٢  الخامس عشر

  g يوجد.  ــ   السادس عشر

    ٣١٠  المجموع



 

 ٤١ 

  

  :سابعا : المذكرات 
  

كرات كإح�دى ذلم يتضمن الدستور او النظام ال�داخلي لمجل�س الن�واب أي ن�ص ح�ول اس�تخدام الم�
ما تم استخدامھا واختراعھا في المجلس الحادي عشر ولك�ن وسائل العمل البرلماني المعروفة، وإن

  على نطاق شيق جدا، ولم يتوسع نواب ذلك المجلس في استخدامھا.

  

وg نملك على وجه الدقة معلومات عن العدد الحقيقي للمذكرات التي تم استخدامھا م�ن قب�ل ن�واب 
ات كلي�ة ع�ن ع�دد الم�ذكرات المجلس الحادي عشر في ال�دورة العادي�ة ا_ول�ى ولك�ن نمل�ك معلوم�

م�ذكرة ، اجاب�ت الحكوم�ة  ٢٤٥التي توجيھھا خHل عمر المجلس بكامله والبالغ عددھا اTجم�الي 
٥٢مذكرة ١٨٨مذكرة  ولم تجب عن  ٥٧عن  

.  

وإذا ما قمنا باستثناء ما تم توجيھه من مذكرات في ال�دورة العادي�ة ا_ول�ى للمجل�س الح�ادي عش�ر 
 ١٠٥عش��ر س��جل اعل��ى نس��بة توجي��ه م��ذكرات إذ بل��غ ع��ددھا الكل��ي  ف��ان مجل��س الن��واب الس��ادس

  مذكرة منھا. ١٨مذكرة اجابت الحكومة على 

  

ومن المؤكد وفقا للمعطيات ان يكون ع�دد الم�ذكرات المقدم�ة ف�ي ال�دورة العادي�ة ا_ول�ى للمجل�س 
لبرلم�اني، وھ�و ادس قليلة نسبيا قياسا بعدم لجوء المجلس آنذاك لمثل ھذا ا_س�لوب ف�ي العم�ل اسال

ما ادى الى تسجيل رقم ضئيل في توجيه المذكرات للحكومة ولرئيس المجلس إذا ما تمت المقارنة  
 بالعدد الكلي للمذكرات التي تم توجيھھا خHل طيلة عمر المجالس التالية.

  

عش�ر فقد بلغ العدد الكلي للمذكرات الموجھة للحكومة في الدورات العادية اgربع للمجل�س الث�اني 
م��ذكرة، بينم���ا ارتف��ع ھ���ذا ال��رقم الكل���ي بش��كل كبي���ر  ١٠٦م��ذكرة اجاب���ت الحكوم��ة عل���ى  ٢٨٨

م�ذكرة  ٢٢٧م�ذكرة اجاب�ت الحكوم�ة عل�ى  ٥٧٩ومضاعف في المجلس الثالث عشر ليص�ل ال�ى 
  منھا.

ومن المHحظ ان استخدام المذكرات واللجوء اليھا كوسيلة من وسائل الضغط البرلماني�ة الوظيفي�ة 
خ في المجلس الثالث عشر، وتم التوس�ع ف�ي اس�تخدامھا ف�ي المج�الس سحكومة قد بدأت تترعلى ال

  التالية وبشكل gفت لHنتباه.

 

 

ويوض��ح الج��دول الت��الي ع��دد        
الم��ذكرات الت��ي ت��م اس��تخدامھا ف��ي 
ال��دورات العادي��ة ا_ول��ى للمج��الس 

ـ باس�تثناء المجل�س  ١٦الى  ١١من 
الح����ادي عش����ر ال����ذي ل����م اس����تطع 
التوصل الى عدد واضح للم�ذكرات 

توجيھھا ف�ي ال�دورة العادي�ة  التي تم
  اgولى.

 

 

                                                 
٥٢

نا بفشلي في تحديد العدد الكلي للمذكرات التي تم توقيعھا من قبل نواب المجلس الح:ادي عش:ر ف:ي دورت:ه ــ أعترف ھ 
العادية ا�ولى، واستطعت الحصول على العدد ا{جمالي الكلي للمذكرات التي تم توقيعھا خmل طيلة عمر المجل:س البالغ:ة 

عمل واضحة في ارش:فة وتص:نيف محاض:ر جلس:ات المجل:س، سنوات،  وذلك �سباب تتعلق أصm بعدم استخدام اليات  ٤
  وعدم ا3ھتمام بتوفير معلومات عن المجالس السابقة مفھرسة وواضحة تسھل عمل الباحثين بالوصول اليھا سريعا.

  )١٢رقم (جدول 

يوضح عدد المذكرات في الدورات العادية ا�ولى 
  ١٦ــ  ١١للمجالس النيابية من 

  اجابات الحكومة  العدد  المجلس

  ؟  ؟  الحادي عشر

  ١١  ٣١  الثاني عشر

  ٥  ٥  الثالث عشر

  ٦  ٥١  الرابع عشر

  ٦  ٤٤  الخامس عشر

  ١٨  ١٠٥  السادس عشر



 

 ٤٢ 

 

  ) 8الشكل البياني رقم (

 ١٦ــ  ١١يوضح عدد المذكرات في الدورات العادية ا�ولى للمجالس النيابية من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ثامنا : لجان التحقق :
  

لجن�ة تحق�ق نيابي�ة خاص�ة ف�ي  ١١ا_ول�ى  ن�واب الس�ادس عش�ر ف�ي دورت�ه العادي�ةشكل مجلس ال
ات وقض�ايا يعتق�د ان فيھ�ا ش�بھات فس�اد، واس��تند ف�ي تكي�ل بعض�ھا عل�ى توص�يات وردت ف��ي ملف�

  تقارير سابقة لديوان المحاسبة.

  

م�ن نظام�ه ال�داخلي الت�ي  ٥١واستند المجلس في تشكيل تلك اللجان الخاص�ة عل�ى منط�وق الم�ادة 
، ويح�دد المجل�س للمجلس ان يش�كل لجان�ا مؤقت�ة ي�رى ان الحاج�ة ماس�ة لتش�كيلھاتنصت على ان"

  ." وظائفھا ومھامھا وعدد اعضائھا، وتنتھي مدة أي منھا بانتھاء المھمة الموكولة اليھا

  

واتخذ المجلس قراره الرسمي بتشكيل تل�ك اللج�ان ف�ي اواخ�ر دورت�ه العادي�ة ا_ول�ى وتحدي�دا ف�ي 
ن��واب ف��ي ، وبع��د سلس��لة م��ن المقترح��ات الت��ي ق��دمھا ال ٢٠١١/ ٣/ ١٦جلس��ته المنعق��دة بت��اريخ 

فيھا بتشكيل لجان تحق�ق ف�ي قض�ايا فس�اد، واف�ق المجل�س عل�ى بعض�ھا، ورف�ض  امذكرات طالبو
  البعض ا�خر.

  

  أما اللجان التي وافق المجلس على تشكيلھا فھي :

  

  لجنة التحقق في سبب فشل سد الكرامة.  .١

  لجنة التحقق في وزارة الصحة.  .٢

  لجنة التحقق في وزارة الزراعة.  .٣

  ة التحقق في شركة اgتصاgت.لجن  .٤

  لجنة التحقق في امانة عمان.  .٥

  لجنة التحقق في وزارة اgشغال.  .٦

  لجنة التحقق في وزارة التربية والتعليم العالي.  .٧



 

 ٤٣ 

  لجنة التحقق في عطاء العقبة.  .٨

  لجنة التحقق في المبنى الذي اشترته الضمان اgجتماعي في اربد.  .٩

  الكازينو.لجنة تحقق في عطاء   .١٠

 لجن��ة تحق��ق لتحدي��د كاف��ة الجھ��ات ذات العHق��ة بمس��ؤوليتھا ف��ي اع��داد واخ��راج وتق��دير  .١١

  . ٢٠١٠و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨الموازنة العامة لHعوام 

  

ومن المHحظ ان المجلس أعاد تشكيل لجان تحقق كانت قد تشكلت ف�ي مج�الس نيابي�ة س�ابقة عل�ى 
تشكلت ھذه اللجن�ة ف�ي المجل�س الراب�ع عش�ر، ولجن�ة نحو لجنة التحق في فشل سد الكرامة، حيث 

التحقق في عطاء العقبة، حيث تشكلت ھذه اللجن�ة ف�ي المجل�س الخ�امس عش�ر، بينم�ا لج�أ لتش�كيل 
لجنة للتحقق في عطاء الكازينو بعد تأخر استمر نحو ث�Hث س�نوات حي�ث أثي�رت قض�ية الك�ازينو 

واب الخامس عشر، وكذلك تش�كيل لجن�ة التحق�ق في مطلع أعمال الدورة العادية ا_ولى لمجلس الن
لتحديد الجھات ذات العHقة بمس�ؤوليتھا ف�ي اع�داد وإخ�راج وتق�دير الموازن�ة العام�ة لHع�وام م�ن 

  ، فقد تأخر تشكيل مثل ھذه اللجنة أيضا.٢٠١٠الى  ٢٠٠٨

  

  

المطالب�ة إن المعطيات تشير الى ان مجلس النواب السادس عشر في دورته العادي�ة ا_ول�ى نش�ط ب
بتش��كيل لج��ان تحق��ق ف��ي قض��ايا يعتق��د بوج��ود ش��بھات فس��اد فيھ��ا مت��أخرا وبع��د تش��كيل حكوم��ة د. 

، إذ ٢٠١١/ ٢/ ٢٧مع�روف البخي��ت، وتحدي��دا ف�ي الجلس��ة الخامس��ة عش�رة الت��ي انعق��دت بت��اريخ 
  شھدت تلك الجلسة تقديم ثHث مذكرات لتشكيل لجان تحقق.

  

تشكيل لجنة تحقق نيابية في شبھة فساد نائبا للمطالبة ب ٦٨من وقدمت المذكرة ا_ولى بعد توقيعھا 
، ول�م تط�رح ھ�ذه الم�ذكرة عي الذي تم شراؤه في محافظ�ة ارب�دفي مبنى مؤسسة الضمان اgجتما

  على الجلسة وتم ترحيلھا الى جلسة gحقة.

  

وواف�ق  ،للمطالبه بتش�كيل لجن�ة تحق�ق نيابي�ة ف�ي مل�ف ك�ازينو البح�ر المي�توقدمت مذكرة أخرى 
    المجلس على تفويض مكتبه الدائم بتشكيل تلك اللجنة.

  

تحق�ق نيابي�ة للوق�وف عل�ى اعم�ال الش�غب الت�ي نائب�ا م�ذكرة ط�البوا فيھ�ا بتش�كيل لجن�ة  ١١ووقع 
، ول�م ي�تم طرحھ�ا عل�ى الجلس�ة وت�م ترحيلھ�ا ال�ى  ٢/٢٠١١/ ١٨ي تظ�اھرة ي�وم الجمع�ة جرت ف

  جلسة تالية.

    

اعيد طرح تلك الم�ذكرات عل�ى ج�دول  ٢٠١١/ ٣/ ٦رة المنعقدة بتاريخ وفي الجلسة السادسة عش
  اعمال تلك الجلسة، إg ان المجلس لم يستطع مناقشتھا، وقام بترحيلھا الى جلسة gحقة.

  

رف��ض المجل��س تش��كيل لجن��ة  ٢٠١١/ ٣/ ٩وف��ي ملح��ق الجلس��ة السادس��ة عش��رة المنعق��دة بت��اريخ 
رة الجمع��ة لكونھ��ا منظ��ورة أم��ام القض��اء، بينم��ا واف��ق التحق��ق المتعلق��ة باعم��ال الش��غب ف��ي مس��ي

تشكيل لجنة تحق�ق ف�ي ش�بھة فس�اد ف�ي مبن�ى مؤسس�ة الض�مان اgجتم�اعي ال�ذي ت�م المجلس على 
  شراؤه في محافظة اربد.

  

، ول�م لجنة للحوار ال�وطنيووافق المجلس  على اقتراح قدمه رئيس المجلس فيصل الفايز لتشكيل 
عض�وا ف�ي اللجن�ة، م�ا  ٢٥على جدول اعمال الجلسة، واعلن عن تسمية  يكن ھذا المقترح مدرجا

لبث في الجلس�ة التالي�ة ان اعل�ن ع�ن الغ�اء تل�ك اللجن�ة الت�ي ج�اءت ف�ي س�ياق بح�ث المجل�س ع�ن 



 

 ٤٤ 

مكانة ودور ل�ه ف�ي اgص�Hح السياس�ي، ولتك�ون تل�ك اللجن�ة موازي�ة للجن�ة الح�وار ال�وطني الت�ي 
  المصري. يرأسھا رئيس مجلس اgعيان طاھر

  

تنادا ال�ى تق�ارير دي�وان لجان تحقق في قض�ايا س�ابقة اس�وفي تلك الجلسة اقترح الفايز تشكيل عدة 
  لجنة تحقق في قضية الكازينو.، وتشكيل المحاسبة

  

وف��ي الوق��ت ال��ذي ف��وض المجل��س في��ه مكتب��ه ال��دائم gع��ادة تش��كيل تل��ك اللج��ان وم��ن ض��منھا س��د 
نظر في تشكيل لجنة نيابية دائمة لمكافح�ة الفس�اد ف�ي المجل�س، الكرامة، فقد قرر المجلس تأجيل ال

  ولجنة تحقق نيابية للنظر في قضية سحب ا_رقام الوطنية.

  

الغ�ى المجل�س الم�ذكرة الموقع�ة م�ن  ٢٠١١/ ٣/ ١٣وفي الجلسة الس�ابعة عش�رة المنعق�دة بت�اريخ 
اء النظ��ر فيھ��ا ال��ى ح��ين ، وإرج��جن��ة نيابي��ة  خاص��ة بمكافح��ة الفس��ادتش��كيل لن��واب للمطالب��ة ب ١٠

  مباشرة المجلس بمناقشة التعديHت المقترحة على النظام الداخلي.

  

 قض�يةمراجع�ة نائب�ا ودع�وا في�ه ال�ى تش�كيل لجن�ة ل ٢٨والغى المجل�س الطل�ب الث�اني ال�ذي وقع�ه 

  سحب ا_رقام الوطنية.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١ملحق ( 
  

 ٢٨جدول تفصيلي بأعمال مجلس النواب طيلة دورته العادية ا�ولى من 

  ٢٨/٣/٢٠١١وحتى  ١١/٢٠١٠/
  

  في دورته العادية ا3ولى ١٦جدول جلسات المجلس 

  ٢٨/٣/٢٠١١ي ــ وانتھت ف ٢٠١٠/  ١١/  ٢٨بدات في 

  القرارات  الموضوعات  تاريخھا  الجلسة

  الجلسة ا3ولى

  "ا3حد"
  الملك يفتتح الدورة بخطاب العرش.  ٢٠١٠/  ١١/  ٢٨

انتخاب رئيس المجلس  .١
 فيصل الفايز بالتزكية.

انتخاب اعضاء المكتب  .٢
 الدائم.

 ـ عاطف الطراونه / نائب اول.

 ـ حميد البطاينه / نائب  ثاني.

بكه و محمد الكوز / ـ محمد الشوا
  مساعدان.

  الجلسة الثانية 

  

  "ا3ربعاء"

٢٠١٠/  ١٢/ ١  
قانونا  ٤٨كتاب رئيس الوزراء باحالة 
  مؤقتا للمجلس

احالتھ:::::ا جميعھ:::::ا ال:::::ى  .١
 اللجان الدائمة المختصة.

عرض اس:ماء لجن:ة ال:رد  .٢
  على خطاب العرش.

  الجلسة الثالثة 

  " ا3حد"
  خطاب العرشاقرار صيغة الرد على   ٢٠١٠/  ١٢/ ٥

  انتخاب اللجان الدائمة

  

اول طوشة بين النائبين يحي 
  السعود وفواز الزعبي

  استكمال انتخاب اللجان الدائمة  ٢٠١٠/  ١٢/  ٦  استكمال الثالثة



 

 ٤٥ 

  "ا3ثنين"

  استكمال الثالثة

  "ا3ربعاء"
  استكمال انتخاب اللجان الدائمة  ٢٠١٠/  ١٢/  ٨

  الرابعة

  

  "ا3ربعاء"

٢٠١٠/  ١٢/  ١٥  
رئيس الوزراء يقدم خطة عمل 
  الحكومة طالبا ثقة المجلس

ــ الرف:اعي يعل:ن اس:تجابته لمطال:ب 
م:ن  ٥النواب بتاجيل العم:ل بالم:ادة 

ق::انون الم::الكين والمس::تاجرين ال::ى 
٣١/١٢/٢٠١١ .  

ـ:::ـ انس:::حاب ن:::ائبين م:::ن عض:::وية 
  لجنتين لمخالفتھما النظام الداخلي:

محمود النعيمات من  .١
 ه الوطني.لجنة التوجي

علي العنانزه من لجنة  .٢
 الحريات.

ــ انتخاب لجان الطعون في صحة 
  نيابة نواب.

  

  استكمال الرابعة

  

  ا3حد

  مناقشات اليوم ا3ول للثقة  ٢٠١٠/  ١٢/  ١٩

اص:::::در المجل:::::س بيان:::::ا  .١
مط::::::::و3 لل::::::::رد عل::::::::ى 
تص::::ريحات ا3س:::::mميين 
تmه النائ:ب ا3ول ل:رئيس 
المجلس عاطف الطراونه 

س::ة، وھ::و قب::ل ب::دء الجل
البي::::::ان الث::::::اني ال::::::ذي 

 يصدره المجلس.

ش::ھد المجل::س الي::وم اول  .٢
اعتص:::ام نف:::ذه الع:::املون 
ف:::ي الح:::افmت عل:::ى خ:::ط 

  الزرقاء الرصيفة.

  استكمال الرابعة

  ا3ثنين
  مناقشات اليوم الثاني للثقة  ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٠

  استكمال الرابعة

  الثmثاء
  مناقشات اليوم الثالث للثقة  ٢٠١٠/  ١٢/  ٢١

  ستكمال الرابعةا

  ا3ربعاء
  مناقشات اليوم الرابع للثقة   ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٢

  استكمال الرابعة

  

  الخميس

  مناقشات اليوم الخامس للثقة  ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٣

 ١١١الحكوم:::ة تحص:::ل عل:::ى ثق:::ة 

ن::واب  ٨نائب::ا ويحج::ب الثق::ة عنھ::ا 
س::::يدات ھ::::ن وف::::اء بن::::ي  ٤م::::نھم 

مص:::طفى، ميس:::ر الس:::ردية، تم::::ام 
  و علبه.الرياطي، عبله اب

وحجب من الرج:ال ك:ل م:ن عب:د هللا 
النس:::ور، ص:::mح المحارم:::ه، ح:::ازم 

 العوران، موسى الزواھره.

  

ث::::اني طوش::::ة ف::::ي المجل::::س ب::::ين 
الن:::::ائبين يح:::::ي الس:::::عود وف:::::واز 

  الزعبي.

  الخامسة

  

  "ا3ثنين "

  

٢٠١٠/  ١٢/  ٢٧  

قانون مؤقت لتعديل المالكين 
  والمستاجرين

  إقرار دون عرضه على اللجنة 

  إقرار حسب اللجنة  قانون مؤقت لتعديل قانون ا3من العام



 

 ٤٦ 

  قانون مؤقت قانون التقاعد العسكري
اعادة احالته الى لجنتي القانونية 

  وا3دارية

 ١٥تعديل النظام الداخلي حسب طلب 

  نائبا
  احالته الى اللجنة القانونية

  نواب من عضوية اللجان ٤انسحاب 

 ة الزراعة.مجحم الخريشة من لجن .١

 عواد الزوايده من لجنة العمل. .٢

 محمد الحجوج الدوايمه من الحريات. .٣

  محمد الزريقات من الريف والبادية. .٤

ثالث طوشة جرت  بين محمد زريقات واحمد الصفدي"تبادل الضرب بجدول 
  ا3عمال"

  السادسة

  

  "ا3ربعاء"

٢٠١٠/  ١٢/  ٢٩  

ل:::ى اللجن:::ة المالي:::ة وزي:::ر المالي:::ة يتل:::و خط:::اب الموازن:::ة احالت:::ه ا .١
 وا3قتصادية.

  . ٢٠١١كتاب رئيس الوزراء حول قانون الموازنه العامة لسنة  .٢

  

  السابعة

  

  ا3ربعاء

٢٠١١/  ١/  ٥  

ق::::انون  ٢٠٠٢ق::::انون مؤق::::ت لس::::نة 
  المعھد الدبلوماسي ا3ردني.

  ـ رد القانون

  بند ما يستجد من اعمال

نائب::ا ھ::م:  ١٦تح::دث ف::ي ھ::ذا البن::د 
م:::ود الخرابش:::ه، خلي:::ل عطي:::ة، مح

ميسر السردية، تمام الرياطي، فواز 
الزعبي، عبد الجليل السليمات، عبد 
الكريم الدغمي، زيد شقيرات، احم:د 
الش::::قران، مي::::رزا ب::::و3د، مجح::::م 
الخريش:::ه، ن:::ايف العم:::ري، لطف:::ي 
ال:::ديرباني، عل:::ي العن:::انزه، محم:::د 

  الحmيقه، حسني الشياب.

  الثامنة

  ا�حد
٢٠١١/  ١/  ٩  

خابات رؤساء ومقرري لجان نتائج انت
  الطعون.

  

  اقرار

ق:انون اج:راء  ٦٧القانون المؤقت رقم 
الدراس::ات الدوائي::ة المع::اد م::ن مجل::س 

  ا3عيان.

  
  إقرار كما ورد من مجلس ا3عيان

 ٢٠١٠لس:نة  ٣٤القانون المؤقت رقم 

مناقشة ، والتوقف عند مطلع المادة   قانون ھيئة تنظيم النقل البري.
)١١ (  

  ٢٠١١/  ١/  ١٢  تكمال الثامنة ا�ربعاءاس

م::داخmت لعش::رات الن::واب ح::ول ق::رار 
الحكوم::ة تخف::يض ا3س::عار، وانتق::ادات 
لقبول النواب ال:ذھاب لرئاس:ة ال:وزراء 

  لmجتماع بالحكومة.

  3 قرارات.

متابعة مناقشة القانون المؤقت رقم 
قانون ھيئة تنظيم  ٢٠١٠لسنة  ٣٤

  النقل البري.

  

  اقرار



 

 ٤٧ 

  اسعةالت

  ا3حد
٢٠١١/  ١/  ١٦  

ـ::ـ طل::ب مناقش::ة عام::ة لmلي::ة الت::ي  ١
تطبقھ:::ا الحكوم:::ة ف:::ي تس:::عير الوق:::ود 

  والغاز.

ـ:::::ـ طل:::::ب مناقش:::::ة عام:::::ة 3تخ:::::اذ  ٢
  اجراءات لتخفيض ا3سعار.

  

قرر المجلس تاجيل البحث فيھا 
  يوما. ١٤وتحديد الجلسة خmل 

الطع:::ن المق:::دم بص:::حة نياب:::ة مم:::دوح     
  العبادي

  

  لس الطعن.رفض المج

الطع::::ن المق::::دم بص::::حة نياب::::ة محم::::د 
  الحmيقه.

  رفض المجلس الطعن.

الق:::::انون المؤق::::::ت المع:::::دل لق::::::انون 
  العقوبات.

  ٨٩التوقف عند مطلع المادة 

ق::::انون مش::::روع موازن::::ات الوح::::دات 
  . ٢٠١١الحكومية للسنة المالية 

  احيل الى اللجنة المالية

  جا على رفع ا3سعار.اعتصام ا�حزاب والنقابات احتجا

  ملحق الجلسة التاسعة

  ا3ربعاء
٢٠١١/  ١/ ١٩  

القانون المؤقت المعدل لقانون محكم:ة 
  الجنايات

  رفض القانون

القانون المؤقت المع:دل لق:انون النياب:ة 
  العامة

  رفض القانون

  تاجيل استكمال مناقشة قانون العقوبات

  ، سميح المومني، ردينه العطي، ...رد الطعون شكm في نيابة مرزوق الدعجة

  الجلسة العاشرة

  الخميس
٢٠١١/  ١/  ٢٠  

اول جلسة مناقشة عامة 3رتفاع ا3سعار والية تس:عير الوق:ود والغ:از، تح:دث 
نائبا، واعلن رئيس الوزراء س:مير الرف:اعي رف:ع روات:ب الم:وظفين  ٨٩فيھا 

  ن شھر كانون ثاني.دينارا اعتبارا م ٢٠والمتقاعدين المدنيين والعسكريين 

  الجلسة الحادية عشرة

  ا3حد
٢٠١١/  ١/  ٢٣  

ـ:ـ تاجي::ل النظ:ر ف::ي عم:ل لجنت::ي الطع:ون ا3ول::ى والثاني:ة م::دة ش:ھر تب::دأ م::ن 
  اليوم.

ـ:ـ رد الطع:ون ش:كm ف:ي نياب:ة الن::واب، فيص:ل الف:ايز، مفل:ح الرحيم:ي، مجح::م 
خال::::د الخريش::::ه، مفل::::ح الخزاعل::::ه، الش::::ايش الخريش::::ه، ض::::رار ال::::داود، 

  الحياري،...........

ـ::ـ ا3نتھ::اء م::ن الق::انون المؤقت"ق::انون العقوب::ات" وتاجي::ل التص::ويت علي::ه 
ال:ى  ٥٦نائب:ا اع:ادة مناقش:ة الم:واد م:ن  ٢٢لمزيد من التش:اور بع:د ان طل:ب 

  . ٣٤٠، والمادة ٨٨، والمادة ٧٦

م ـ:ـ رئ::يس اللجن::ة المالي::ة يطل::ب م::ن الحكوم::ة ش::مول متقاع::دي الض::مان باس::
  دينارا. ٢٠اللجنة بزيادة الرواتب بقيمة 

ملحق استكمال الجلسة 
  الحادية عشرة

  ا3ربعاء

٢٦/١/٢٠١١  

 ٧٦ال:::ى  ٥٦ـ:::ـ اع:::دة بح:::ث الم:::واد م:::ن 

  إقرار القانون  من قانون العقوبات. ٨٨والمادة 

  نائبا ٥٦تحدث فيه   ــ بند ما يستجد من اعمال.

  الجلسة الثانية عشرة

  ا3حد
٢٠١١/  ١/  ٣٠  

خصصت الجلسة بكاملھا الى "ا3سئلة 
النيابية واجابات الحكومة عليھا، وادرج 

سؤا3 وجوابا،  ٨١على جدول ا3عمال 
وھي اول جلسة يعقدھا المجلس لmسئلة 

  وا3جوبة.

  سؤا3 فقط. ٤١ـ ناقش المجلس 

ــ فقدت الجلسة نصابھا الق:انوني 
مم::ا اض::طر النائ::ب ا3ول ل::رئيس 

ون:::ه ال:::ى المجل:::س ع:::اطف الطرا
  رفع الجلسة.

ـ: اعل:ن النائ:ب ف:واز الزعب:ي ان::ه 
س:::يحول س:::ؤا3 ل:::ه ع:::ن امان:::ة 

  عمان الى استجواب.

  

رئ::يس المجل::س يعل::ن تاجي::ل جلس::ات المجل::س ال::ى اش::عار اخ::ر بس::بب اقال::ة   ٢٠١١/  ٢/  ١  الثmثاء



 

 ٤٨ 

  حكومة سمير الرفاعي وتعيين معروف البخيت رئيسا جديدا للوزراء.

  ٢٠١١/  ٢/  ٢  ا3ربعاء

رئ::يس ال::وزراء المكل::ف مع::روف البخي::ت يج::ري الي::وم مش::اوراته م::ع الكت::ل 
  البرلمانية في المجلس.

  ــ التقى صباحا بكتلتي الوفاق الوطني والعمل الوطني.

  مساءا التقى بكتل التيار الوطني، والمستقلة، والتجديد، والتجمع الديمقراطي.

لحجوج الدوايم:ه، وعب:د هللا ــ اعلن ثmثة نواب ھم محمد الظھراوي، ومحمد ا
  جبران نويرات استقالتھم من كتلة العمل الوطني.

  ٢٠١١/  ٢/  ٣  الخميس
استكمل رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت مشاوراته مع الكتل البرلمانية 

  بلقاء كتلة الشعب ثم بالنواب المستقلين.

  ا3حد

  ) ١ملحق رقم ( 

استكمال الجلسة الثانية 
  عشرة

  

جلسة تحضرھا  ( اول
  حكومة البخيت )

٢٠١١/  ٢/  ١٣  

  سؤا3) . ٤٠ــ استكمال مناقشة ا3سئلة وا3جوبة ( 

اسئلة الى استجوابات، للنائ:ب محم:د الش:وابكه ح:ول بي:ع اراض:ي  ٣ــ تحويل 
في العقبة، وفواز الزعبي حول بي:ع ش:ركة كھرب:اء ارب:د، ومحم:ود الخرابش:ه 

  حول ا3ثر البيئي للمفاعل النووي.

  ــ اقر المجلس رفض الطعن في صحة نيابة النائب د. رعد بن طريف.

ــ اول جلسة تحضرھا حكومة البخي:ت الجدي:دة، ورف:ض الن:واب طلب:ا للبخي:ت 
  بتاجيل مناقشة ا3سئلة لمنح الوزراء فرصة دراستھا.

  ) ٢ملحق رقم ( 

استكمال الجلسة الثانية 
  عشرة

  ا3ربعاء

٢٠١١/  ٢/  ١٦  

با3غلبية على رد مmحق الموازنات العامة للدولة للسنوات  ــ صوت المجلس 
  التالية:

ق:انون ملح:ق بق:انون الموازن:ة  ٢٠٠٩) لس:نة  ٢٧ــ القانون المؤقت رقم( ١
  . ٢٠٠٩العامة للسنة المالية 

ق:انون ملح:ق بق:انون الموازن:ة  ٢٠٠٩) لسنة  ٣٠ــ القانون المؤقت رقم ( ٢
  . ٢٠١٠العامة للسنة المالية 

ق:انون ملح:ق بق:انون الموازن:ة  ٢٠١٠) لس:نة  ٦ــ الق:انون المؤق:ت رق:م ( ٣
  . ٢٠١٠العامة للسنة المالية 

ق:انون ملح:ق بق:انون الموازن:ة  ٢٠١٠) لسنة  ٣٩ــ القانون المؤقت رقم ( ٤
  . ٢٠١٠العامة للسنة المالية 

الق:انون ــ صوت المجلس على طلب رئيس لجنة السياحة والخدمات باستعادة 
قانون النق:ل الع:ام للرك:اب والق:انون المؤق:ت  ٢٠١٠) لسنة ٣٣ؤقت رقم (الم

ق:انون تنظ:يم النق:ل الع:ام للرك:اب ض:من ح:دود أمان:ة  ٢٠٠٧) لسنة ٥١رقم (
  عمان الكبرى .

  

ايم::ن المج::الي ورع::د ب::ن طري::ف وط::mل رد الطع::ون ف::ي ص::حة نياب::ة الن::واب 
  .العكشة

   

  

  

  الجلسة الثالثة عشرة

  
٢٠١١/  ٢/  ٢٠  

ق:انون الغ:اء  ٢٠١٠) لس:نة ٤١القانون المؤقت رق:م (ــ المجلس يوافق على 
قانون التصديق عل:ى اتفاقي:ة التنقي:ب ع:ن البت:رول وتقي:يم اكتش:افه وتط:ويره 
وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملك:ة ا3ردني:ة الھاش:مية وش:ركة 

  بتريل للمصادر (ا3ردن) في منطقة شرق الصفاوي.

  

  نائبا ٢٤ــ بند ما يستجد من اعمال، وتحدث فيه 

ــ الملك يستدعي ظھر اليوم النواب وا3عيان والحكومة والقضاة لmجتماع في 
  الديوان الملكي.

بناء  ٢٠١١ــ الحكومة توافق على سحب قانون الموازنه العامة للدولة لسنة 
  ايمن المجالي. على طلب قدمه في الجلسة رئيس اللجنة المالية النائب



 

 ٤٩ 

  الجلسة الرابعة عشرة

  ا3ربعاء
٢٠١١/  ٢/  ٢٣  

  

قانون  ٢٠١٠لسنة  )٤٢القانون المؤقت رقم (ــ 
  .ا3كاديمية ا3ردنية العليا للتعليم التقني

  

 

 رد القانون

 

  

قانون ادارة  ٢٠١٠لسنة  )١٤القانون المؤقت رقم (ــ 
  قضايا الدولة.

  

 

 رد القانون

 

  

  نواب ٧تحدث فيه   اعمال ما يستجد من

  فقدت الجلسة نصابھا القانوني

  رد الطعن في صحة نيابة النائبين سلمى الربضي ومحمد الردايده.

  الجلسة الخامسة عشرة

  ا3حد
٢٠١١/  ٢/  ٢٧  

ــ رئيس الوزراء معروف البخيت يلقي 
  بيان طلب الثقة امام النواب.

  

ـ:::ـ تحدي:::د ي:::وم ا3ربع:::اء موع:::د 
  بمنلقشة الثقة.المباشرة 

 ٢٠ـ::ـ اق::ر المجل::س م::نح الكت::ل 

 ٥دقيق:::ة والن:::واب داخ:::ل الكت:::ل 
 ١٠دق:::ائق والن:::واب المس:::تقلين 

  دقائق.

ــ رئيس الوزراء يبدأ غدا ا3ثنين 
محاورة الكتل والنواب المستقلين 

  في المجلس.

الحكوم::ة تحي::ل للمجل::س مش::روع ق::انون 
مع::دل لق::انون ا3جتماع::ات العام::ة لس::نة 

  صفة ا3ستعجال.مع  ٢٠١١

ـ::::ـ رف::::ض المجل::::س المس::::ارعة 
بمناقش:::::ته واحال:::::ه ال:::::ى لجن:::::ة 

  الحريات العامة.

) لس:::::نة  ١٨الق:::::انون المؤق:::::ت رق:::::م ( 
قانون معدل لق:انون ھيئ:ة اعتم:اد  ٢٠١٠

  مؤسسات التعليم العالي.

  "لجنة التربية".

ــ لم يوافق المجلس على القانون 
بالرغم من توص:ية لجن:ة التربي:ة 

ه مع بعض التع:ديmت، على اقرار
  وقرر رده.

 ٢٠١٠) لس:نة  ٣القانون المؤق:ت رق:م (     

ق:::::::انون الطاق:::::::ة المتج:::::::ددة وترش:::::::يد 
  الطاقة."لجنة الطاقة".

ـ:::ـ ل:::م يناقش:::ه وت:::م ترحيل:::ه ال:::ى 
  جلسة 3حقة.

نائب:::ا لتش:::كيل لجن:::ة  ٦٨م:::ذكرة وقعھ:::ا 
تحق::ق نيابي::ة ف::ي ش::بھة فس::اد ف::ي مبن::ى 

ت:::م مؤسس:::ة الض:::مان ا3جتم:::اعي ال:::ذي 
  شراؤه في محافظة اربد.

ل:::م تط:::رح عل:::ى الجلس:::ة، وت:::م 
  ترحيلھا الى جلسة 3حقة.

مذكرة نيابية للمطالبه بتشكيل لجنة تحقق 
  نيابية في ملف كازينو البحر الميت.

واف::::ق المجل::::س عل::::ى تف::::ويض 
  مكتبه الدائم بتشكيل تلك اللجنة.

ـ طلب نيابي لم يعلن ع:ن مقدمي:ه لتش:كيل 
  ي.لجنة حوار وطن

واف:::ق المجل:::س عل:::ى تش:::كيلھا، 
وتبين ان النائب صmح المحارمه 
ك::ان ق::دم طلب::ا ل::رئيس المجل::س 
بتف::ويض المحارم::ه وم::ن يرغ::ب 
من النواب بتشكيل لجنة لمحاورة 
ا�حزاب قائm في مذكرته ان ھذه 

  المظاھرات تسيء الى ا3ردن.

نائب:::ا لتش:::كيل لجن:::ة  ١١م:::ذكرة وقعھ:::ا 
اعم:ال الش:غب تحقق نيابية للوقوف عل:ى 

 ١٨الت::ي ج::رت ف::ي تظ::اھرة ي::وم الجمع::ة 

/٢/٢٠١١ .  

ل::::م تط::::رح عل::::ى الجلس::::ة وت::::م 
  ترحيلھا الى جلسة 3حقة.

ملحق استكمال الجلسة 
  الخامسة عشرة

  ا3ربعاء

٢٠١١/  ٣/  ٢  

  اليوم ا3ول لمناقشات الثقة:

نائبا  ٣٠ـ الجلسة الصباحية : تحدث فيھا 
.  

  نائبا. ١٦ـالجلسة المسائية تحدث فيھا 

ن:::واب حج::بھم الثق:::ة  ٨ـ::ـ اعل::ن 
مبكرا عن الحكومة وھم، ممدوح 
العب:::ادي، عب:::د الك:::ريم ال:::دغمي، 
وزي::::د ش::::قيرات. وعب::::د الجلي::::ل 
الس::::ليمات، ومحم::::د المراعي::::ه، 
  والشايش الخريشه، وتامر بينو.



 

 ٥٠ 

  

اس::تكمال الجلس::ة الخامس::ة 
  عشرة

  الخميس

 مناقش:::ات الي:::وم الث:::اني للثق:::ة بالحكوم:::ة  ٢٠١١/  ٣/  ٣

  والتصويت.

 ٦٣ــ حصلت الحكومة عل:ى ثق:ة 

  نائبا.

 ٤٧ــ حج:ب الثق:ة ع:ن الحكوم:ة 

  نائبا.

  نواب. ٧ــ امتنع عن التصويت 

  ــ غاب عن الجلسة نائبان.

  

  الجلسة السادسة عشرة

  ا3حد
٢٠١١/  ٣/  ٦  

 ٢٠١٠) لس:نة  ٣القانون المؤق:ت رق:م ( 

ق:::::::انون الطاق:::::::ة المتج:::::::ددة وترش:::::::يد 
  نونية".الطاقة."اللجنة القا

توقف المجلس عند مطل:ع الم:ادة 
  من القانون. ١٢

نائب:::ا لتش:::كيل لجن:::ة  ١١م:::ذكرة وقعھ:::ا 
تحقق نيابية للوقوف عل:ى اعم:ال الش:غب 

 ١٨الت::ي ج::رت ف::ي تظ::اھرة ي::وم الجمع::ة 

/٢/٢٠١١ .  

ــ لم تناقش وتم ترحيلھا للجلس:ة 
  المقبلة.

نائب:::ا لتش:::كيل لجن:::ة  ٦٨م:::ذكرة وقعھ:::ا 
ش::بھة فس::اد ف::ي مبن::ى تحق::ق نيابي::ة ف::ي 

مؤسس:::ة الض:::مان ا3جتم:::اعي ال:::ذي ت:::م 
  شراؤه في محافظة اربد.

ــ لم تناقش وتم ترحيلھا للجلس:ة 
  المقبلة.

ـ::ـ وزي:::ر المالي::ة يلق:::ي خط::اب الموازن:::ه 
  للمرة الثانية في ھذه الدورة.

ـ::::ـ احال::::ة الق::::انون ال::::ى اللجن::::ة 
  المالية وا3قتصادية.

م النواب بيان النائب محمد الكوز يلقي اما
اعت::ذار للم::واطنين عم::ا قال::ه تح::ت القب::ة 
ي::وم الخم::يس م::ن اتھام::ات وش::تائم ض::د 
المتظ::::::::اھرين المط::::::::البين با3ص::::::::mح 

  السياسي.

ـ::ـ ق::رر المجل::س ش::طب م::ا قال::ه 
الك:::وز م:::ن محض:::ر جلس:::ة ي:::وم 

  الخميس الماضي..

ملحق جدول اعمال الجلسة 
  السادسة عشرة

  ا3ربعاء

٢٠١١/  ٣/  ٩  

ل مش::روع ق::انون التص::ديق الحكوم::ة تحي::
عل:::ى اتفاقي:::ة امتي:::از التقطي:::ر الس:::طحي 
للص::::خر الزيت::::ي ب::::ين حكوم::::ة المملك::::ة 
ا�ردنية الھاشمية ممثلة بسلطة المصادر 
الطبيعي:ة وش::ركة الك::رك الدولي::ة للبت::رول 
الخاص:::::ة المس:::::اھمة المح:::::دودة لس:::::نة 

٢٠١١.  

المجلس وافق على طلب نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية 

سرور تاجيل البحث في سعد ال
ا3تفاقية للجلسة المقبلة حتى 

ترسل للمجلس ا3سباب الموجبة 
بعد ان دعا النائب الدغمي 

الحكومة الى سحبه 3نه يخلو من 
  ا3سباب الموجبة.

 ٢٠١٠" لسنة  ٢١القانون المؤقت رقم"

ق:::::::::انون مع:::::::::دل لق:::::::::انون اس:::::::::تقmل 
  القضاء."اللجنة القانونية".

ية تسحب القانون ــ اللجنة القانون
بع::د ان تب::ين ان::ه يخ::دم ابن::ة اح::د 
الن::::::::::واب اعض::::::::::اء اللجن::::::::::ة 
القانوني::::ة"العرب الي::::وم" ع::::دد 

  . ١٠/٣/٢٠١١الخميس /

 ٢٠١٠) لس:نة  ٣القانون المؤق:ت رق:م (   

ق::انون الطاق::ة المتج::ددة وترش::يد الطاق::ة، 
  ".١٢اعتبارا من مطلع المادة "

  "اللجنة القانونية"

ت:::ه المجل:::س يص:::وت عل:::ى إعاد
مج::ددا ال::ى لجن::ة الطاق::ة للمزي::د 
من الدراسة بعد ان اتھمه النواب 

  بوجود مخالفة دستورية فيه.

نائب:::ا لتش:::كيل لجن:::ة  ١١م:::ذكرة وقعھ:::ا 
تحقق نيابية للوقوف عل:ى اعم:ال الش:غب 

 ١٨الت::ي ج::رت ف::ي تظ::اھرة ي::وم الجمع::ة 

/٢/٢٠١١ .  

  ــ رفض، 3نھا امام القضاء.

ش:::كيل لجن:::ة نائب:::ا لت ٦٨م:::ذكرة وقعھ:::ا 
تحق::ق نيابي::ة ف::ي ش::بھة فس::اد ف::ي مبن::ى 
مؤسس:::ة الض:::مان ا3جتم:::اعي ال:::ذي ت:::م 

  شراؤه في محافظة اربد.

  ــ موافقة.



 

 ٥١ 

رئيس المجلس فيص:ل الف:ايز يط:رح عل:ى 
المجلس تش:كيل لجن:ة للح:وار ال:وطني ل:م 
تك::ن مدرج::ة عل::ى ج::دول اعم::ال الجلس::ة 

  عضوا. ٢٥وقام بتسمية 

  ــ موافقه.

مجل::س تش::كيل ع::دة لج::ان ط::رح رئ::يس ال
تحقق في قضايا سابقة استنادا الى تقارير 

  ديوان المحاسبة.

ـ::::ـ تش::::كيل لجن::::ة تحق::::ق ف::::ي قض::::ية  ١
  الكازينو.

ــ فوض المجلس المكتب ال:دائم باع:ادة  ٢
تشكيل تلك اللجان ومن ضمنھا لجن:ة س:د 

  الكرامه.

تأجيل النظ:ر ف:ي تش:كيل لجن:ة نيابي:ة ــ  ٣
ق::ق نيابي::ة ف::ي لمكافح::ة الفس::اد ولجن::ة تح

ال::::ى موض::::وع س::::حب ا3رق::::ام الوطني::::ة 
  جلسته المقبله.

  

  موافقه

نائب:ا ف:ي م:ذكرة ت:م تس:ليمھا  ٣٢ــ طالب 
لرئيس المجلس من الحكومة الغاء مدونة 

  السلوك ا3عmمي .
سلمت في الجلسة ولم تدرج على 

  الجدول

نائب:ا ف:ي م:ذكرة اخ:رى م:ن  ٣٣ــ  طال:ب 
لق::::انون الحكوم::::ة وض::::ع ق::::انون مع::::دل 

الت:::::::امين، لتع:::::::ديل الم:::::::واد المتعلق:::::::ة 
ب::التعويض والمب::الغ المالي::ة المترتب::ه م::ع 

 اعطائه صفة ا3ستعجال.

  

سلمت في الجلسة ولم تدرج على 
  الجدول

  الجلسة السابعة عشره

  ا3حد

  

  

  

  

٢٠١١/  ٣/  ١٣  

س::::::ؤا3 نيابي::::::ا واجوب::::::ة  ٥٦ـ:::::ـ ادراج 
  الحكومة عليھا.

  سؤا3 فقط. ١٦نوقش منھا 

يل عطية وجمال قم:وه ح:و3 ــ خل
  سؤالين لھما 3ستجواببين.

ـ:::ـ ف:::اوز الزعب:::ي طل:::ب تحوي:::ل 
رئ:::يس جامع:::ة اليرم:::وك للنائ:::ب 

  العام.

  لم يناقش  ــ بند ما يستجد من اعمال.    

الم::::ذكرة الموقع::::ة م::::ن عش::::رة ن::::واب، 
والمتض::منة تش::كيل لجن::ة نيابي::ة  خاص::ة 

  بمكافحة الفساد.

ح:ث ــ الغ:اء الم:ذكرة، وتاجي:ل الب
ف::::ي تش::::كيل ھ::::ذه اللجن::::ة ال::::ى 
تع:ديmت النظ::ام ال::داخلي لمجل::س 

  النواب.



 

 ٥٢ 

  

 ١٠/٣/٢٠١١) ت:اريخ ٩٠المذكرة رق:م (

الموقع:::::ة م:::::ن ثماني:::::ة وس:::::تون نائب:::::اً 
والمتض::منة  طل::ب  تفس::ير م::ن المجل::س 
الع::الي لتفس::ير الدس::تور ح::ول دس::تورية 

  .إنشاء نقابة للمعلمين 

ـ::ـ تحويلھ::ا ال::ى اللجن::ة القانوني::ة 
ويض اللجن:::::ة با3س:::::تعانة وتف:::::

ب::::ذوي الخب::::رة لوض::::ع ص::::يغة 
الس:::::ؤال ال:::::ذي س:::::توجھه ال:::::ى 
  المجلس العالي لتفسير الدستور.

) ت:::::::اريخ ٣طل:::::::ب المناقش:::::::ة رق:::::::م (    
المقدم من ثmث:ة عش:ر نائب:ا  ٨/٣/٢٠١١

  بخصوص شركة بيتنا.

  

ـ:::ـ تحويلھ:::ا ال:::ى اللجن:::ة المالي:::ة 
  وا3قتصادية للنظر فيھا.

يل لجن:::ة الح:::وار إع:::ادة النظ:::ر ف:::ي تش:::ك    
  الوطني. 

  

  ــ الغاء اللجنة بالكامل.

الم:::ذكرة الموقع:::ة م:::ن ثماني:::ة وعش:::رين 
نائب::اً والمتض::منة تش::كيل لجن::ة م::ن اج::ل 
  مراجعة موضوع سحب ا�رقام الوطنية.

  

  ــ الغاء اللجنة بالكامل.

ملحق جدول اعمال الجلسة 
  السابعة عشرة

  ا3ربعاء

٢٠١١/  ٣/  ١٦  

وي::د المجل::س با3س::باب الحكوم::ة تعي::د تز
الموجب::ة لمش::روع ق::انون التص::ديق عل::ى 
اتفاقي::ة امتي::از التقطي::ر الس::طحي للص::خر 
الزيت:::ي ب:::ين حكوم:::ة المملك:::ة ا�ردني:::ة 
الھاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية 
وش::ركة الك::رك الدولي::ة للبت::رول الخاص::ة 

، كم::ا ٢٠١١المس::اھمة المح::دودة لس::نة 
  دول.يدرج المجلس القانون على الج

  ــ احالته الى لجنة الطاقة.

  

) لسنة  ١٨القانون المؤقت رقم ( 
قانون معدل لقانون ھيئة اعتماد  ٢٠١٠

  مؤسسات التعليم العالي.

  "لجنة التربية".

ــ معاد من مجل:س ا3عي:ان ال:ذي 
  قرر الموافقة عليه.

ـ::ـ مجل::س الن::واب ق::رر الموافق::ة 
على الق:انون وفق:ا لق:رار مجل:س 

غم م:::ن ان مجل:::س ا3عي:::ان ب:::الر
  النواب كان قد قرر رده.

) لس:::نة  ٢٧ـ:::ـ الق:::انون المؤق:::ت رق:::م( ١
ق:::انون ملح:::ق بق:::انون الموازن:::ة  ٢٠٠٩

  . ٢٠٠٩العامة للسنة المالية 

) لس::نة  ٣٠ـ::ـ الق::انون المؤق::ت رق::م ( ٢
ق:::انون ملح:::ق بق:::انون الموازن:::ة  ٢٠٠٩

  . ٢٠١٠العامة للسنة المالية 

) لس:::نة  ٦ـ:::ـ الق:::انون المؤق:::ت رق:::م ( ٣
ق:::انون ملح:::ق بق:::انون الموازن:::ة  ٢٠١٠

  . ٢٠١٠العامة للسنة المالية 

) لس::نة  ٣٩ـ::ـ الق::انون المؤق::ت رق::م ( ٤
ق:::انون ملح:::ق بق:::انون الموازن:::ة  ٢٠١٠

  . ٢٠١٠العامة للسنة المالية 

  

ـ:::ـ جميعھ:::ا اعي:::دت م:::ن مجل:::س 
ا3عي:::ان بع:::د ان واف:::ق ا3عي:::ان 

  عليھا.

ــ وافق مجلس النواب على ق:رار 
  ا3عيان.مجلس 

ـ::ـ ك::ان المجل::س ق::د ص::وت ف::ي 
عل:::::ى  ٢٠١١/  ٢/  ١٦جلس:::::ة 

  رفض ھذه القوانين.

اللجن:::ة المالي:::ة تق:::دم تقريرھ:::ا لمجل:::س 
الن:::واب ح:::ول مش:::روع ق:::انون الموازن:::ة 

  .٢٠١١العامة للدولة لسنة 

ــ قرر المجلس مناقشة الموازن:ة 
بع:د عص:ر  ٤اعتبارا من الساعة 

يوم السبت المقبل، وقرر منح كل 
 ١٥دق::ائق، ولك::ل كتل::ة  ٧نائ::ب 

  دقيقة.

وافق المجلس على اسماء اعضاء لجان التحقق النيابية الت:ي ت:م تش:كيلھا ف:ي 
  جلسة سابقة وھي لجان:

 لجنة التحقق في سبب فشل سد الكرامة. .١



 

 ٥٣ 

 لجنة التحقق في وزارة الصحة. .٢

 لجنة التحقق في وزارة الزراعة. .٣

 لجنة التحقق في شركة ا3تصا3ت. .٤

 لتحقق في امانة عمان.لجنة ا .٥

 لجنة التحقق في وزارة ا3شغال. .٦

 لجنة التحقق في وزارة التربية والتعليم العالي. .٧

 لجنة التحقق في عطاء العقبة. .٨

 لجنة التحقق في المبنى الذي اشترته الضمان ا3جتماعي في اربد. .٩

 لجنة تحقق في عطاء الكازينو. .١٠

سؤوليتھا ف:ي اع:داد لجنة تحقق لتحديد كافة الجھات ذات العmقة بم .١١
و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨واخ:::راج وتق::::دير الموازن::::ة العام::::ة لmع::::وام 

٢٠١٠ .  

  موافقة المجلس بعد تmوة ا3سماء.

  

  استكمال مناقشة ا3سئلة وا3جوبة.

لم يتم استكمال ا3س:ئلة المدرج:ة 
واعل:::ن النائب:::ان محم:::د زريق:::ات 
وف::واز الزعب::ي تحوي::ل س:::ؤالين 

  لھما 3ستجوابين للحكومة.

الجلسة المشتركة بين 
  مجلسي ا3عيان والنواب

  

  الخميس

٢٠١١/ ٣/  ١٧  

 ٢٠٠٢)  ٧٥ـ الق:انون المؤق:ت رق:م ( ١

المع:::::::دل لق:::::::انون مؤسس:::::::ة ا3ذاع:::::::ة 
   ٢٠٠١والتلفزيون ا3ردنية لسنة 

  

  اقرار

) لس:::نة  ٨ـ الق:::انون المؤق:::ت رق:::م ( ٢
المع::دل لق::انون ا3تص::ا3ت لس::نة  ٢٠٠٢
٢٠٠٢  

  اقرار

) لس:نة  ١٧انون المؤق:ت رق:م ( ـ الق: ٣. 
المع::دل لق::انون ا3ح::وال المدني::ة  ٢٠٠٢
  .٢٠٠٢لسنة 

  اقرار

استكمال الجلسة السابعة 
  عشرة

  السبت

٢٠١١/ ٣/ ١٩  

المجل:::س يب:::دأ الي:::وم بمناقش:::ة الموازن:::ة 
، وتح:دث ف:ي ٢٠١١العامة للدول:ة لس:نة 

  نائبا.  ٢٣اليوم ا3ول 

  

  استكمال الجلسة

  السابعة عشرة

  ا3حد

٢٠١١/  ٣/ ٢٠  

التص::ويت عل::ى الموازن::ة العام::ة للدول::ة 
ان عق::د المجل::س جلس::تين ص::باحية  \بع::د

  ومسائية.

 ٩١تح::دث ف::ي ي::ومي المناقش::ات 

  نائبا

 ٩٥ــ حصلت الموازنة على ثقة (

نائب:::::ا ش:::::اركوا ف:::::ي  ١١٠م:::::ن 
  التصويت).

  

  الجلسة الثامنة عشرة

  ا3ربعاء

٢٠١١/  ٣/  ٢٣  

مش:::::::روع الق:::::::انون المع:::::::دل لق:::::::انون 
  ا3جتماعات العامة.

  اقرار

 ٢٠١٠) لس::نة١٠الق::انون المؤق::ت رق::م(

  قانون معدل لقانون التقاعد المدني.

  

رف:::ض بن:::اء عل:::ى ق:::رار اللجن:::ة 
  ا3دارية

 ٢٠١٠) لس:نة ١٩القانون المؤقت رق:م (

ق:::انون مع:::دل لق:::انون التقاع:::د العس:::كري 
(والمع:::::اد م:::::ن المجل:::::س لمزي:::::د م:::::ن 

  ).الدراسة

  

  اقرار

نون الغ:اء ق:انون تنمي:ة البيئ:ة مشروع ق:ا
ا3س:::::::تثمارية وا3نش:::::::طة ا3قتص:::::::ادية 

  مع ا3سباب الموجبة. ٢٠١١لسنة

  

  موافقه



 

 ٥٤ 

استكمال الردود على ا3سئلة (والموزع:ة 
عل::::ى ج::::دول اعم::::ال الجلس::::ة الس::::ابعة 

  عشرة).

  

  لم يناقش

   

  

  بند ما يستجد من اعمال.

  لم يناقش

يس::ة ف::وز الس::يد محم::د راش::د ع::ودة البرا
بعض::وية مجل::س الن::واب الس::ادس عش::ر 
بموج::ب ا3نتخ::اب الني::ابي الفرع::ي لم::لء 
المقع:::د المس:::لم لل:::دائرة الرابع:::ة التابع:::ة 
لل:::::دائرة ا3نتخابي:::::ة ا3ول:::::ى / محافظ:::::ة 

  العاصمة.

  حلف اليمين

  ملحق

  الجلسة الثامنة عشرة

  ( الجلسة ا3خيرة )

  ا3حد

٢٠١١/  ٣/  ٢٧  

تس:::لم رئ:::يس المجل:::س التقري:::ر   .  ٢٠٠٩تقرير ديوان المحاسبة لسنة 
الي:::وم ول:::م يط:::رح عل:::ى ج:::دول 
ا3عم::ال وعرض::ه عل::ى المجل::س 
ال:::ذي احال:::ه س:::ريعا ال:::ى اللجن:::ة 

  المالية وا3قتصادية.

  

ــ مشروع القانون المع:دل لق:انون رعاي:ة 
  . ٢٠١١الثقافة لسنة 

  (من الحكومة )

احالت::::::ه ال::::::ى اللجن::::::ة المالي::::::ة 
  وا3قتصادية

) لس::نة  ٢٢ؤق::ت رق::م (الق::انون الم
قانون التصديق على اتفاقية  ٢٠١٠

امتي::از الص::خر الزيت::ي ب::ين حكوم::ة 
المملك:::ة ا�ردني:::ة الھاش:::مية ممثل:::ة 
بس::لطة المص::ادر الطبيعي::ة وش::ركة 

  الصخر الزيتي ا3ردني للطاقة.

  ــ موافقه

ـ::ـ مش::روع ق::انون التص::ديق عل::ى اتفاقي::ة 
التقطي:::ر الس:::طحي للص:::خر الزيت:::ي ب:::ين 

المملكة ا�ردنية الھاش:مية ممثل:ة حكومة 
بسلطة المص:ادر الطبيعي:ة وش:ركة الك:رك 
الدلوي:::::ة للبت:::::رول الخاص:::::ة المس:::::اھمة 

  ٢٠١١المحدودة لسنة 

  موافقه

   

  ا3سئلة

ـ::::ـ ن::::اقش ع::::ددا م::::ن ا3س::::ئلة 
المتبقي::ة م::ن جلس::ة س::ابقة ول::م 

  يتمھا.



 

 ٥٥ 

  لم يناقش  ما يستجد من اعمال

 


