
  

  

  

  ٥/٥/٢٠١١التاريخ :

  

  

  

  خبر صحافي 

  

   خ,ل الدورة ا*ولى  دراسة مقارنة لمرصد البرلمان ا"ردني حول اداء المجالس النيابية

  

  المجلس السادس عشر ا*ول في توجيه ا*سئلة والمذكرات  النيابية وإستجوابات الوزراء

 بـالي تساوو مع الحادي عشر في عدد التشريعات التي اقروھا نواب المجلس النيابي الح

  قانون٢٦

  خ,ل دوراتھا ا*ولىقانون من قبل ست مجالس نيابية  ١٨٥اقرار 

  

اجرى مرصد البرلمان ا"ردني بمركز القدس للدراسات السياسية دراسة مقارنة ، تعتبر ا*ولى 
 من عمر ھذه المجالس البرلمانية ا*ولى   من نوعھا حول اداء المجالس النيابية  خ,ل الدورة

وانتھاء   ١٩٨٩التي شكلت في المملكة بداية من المجلس الحادي عشرالذي انتخب عام 
. وشملت المقارنة ا*دوار   ٢٠١٠الحالي السادس عشرالذي انتخب في النيابي  بالمجالس 

  .الرقابية والتشريعية  التي مارستھا  المجالس النيابية

لدراسة بوضوح عن جملة مميزات للمجلس  النيابي السادس عشر كان من بينھا انه  وتكشف ا
يأتي في المرتبة الثالثة من بين المجالس النيابية إنجازا لعدد التشريعات التي اقرھا في دورته 

ا"ول من بين المجالس النيابية في توجيه ا"سئلة النيابية للحكومة،  كما يعتبرالعادية ا"ولى.
مجلس ا"ول أيضا في توجيه المذكرات النيابية، إلى جانب كونه المجلس ا"ول في توجيه وال

  ا\ستجوابات للوزراء بالرغم من عدم مناقشتھا تحت القبة.

الرابع في عدد توجيه  طلبات المناقشة  الحالي حل في الترتيب  المجلس وتظھر الدراسة ان 
 ١٤٥قتراحات بقانون بعد المجلسين الحادي عشر"العامة، وفي المرتبة الثالثة في توجيه ا\



اقتراحا بقانون  ١٢اقتراحا بقانون" والمجلس الثاني عشر الذي وجه في دورته العادية ا"ولى 
  اقتراحا. ١١بينما وجه المجلس السادس عشر 

ويأتي المجلس السادس عشر في ادنى مرتبة من بين المجالس النيابية السابقة من حيث توجيه 
قتراحات برغبة، فلم يسجل أي اقتراح من ھذا النوع في الدورة العادية ا"ولى للمجلس ا*

اقتراحا  ١٥٥السادس عشر، بخ,ف المجلس الثاني عشر الذي حل في المرتبة ا"ولى بتوجيه 
اقتراحا برغبة، وحل  ١٤٢برغبة، وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثانية بتوجيه 

اقتراحات، بينما تساوى المجلسان الرابع  ٩في المرتبة الثالثة بتوجيھه المجلس الثالث عشر 
عشر والخامس في المرتبة الرابعة بتوجيه اقتراحين لكل منھما، ليحل المجلس السادس عشر 

  في المرتبة الخامسة.

  

ولعل ابرز ميزة للمجلس النيابي السادس عشر انه الوحيد بين المجالس النيابية الذي ناقش 
  نائب على منحھا الثقة،  ١١١صوت ة بحكومتين ، حكومة سمير الرفاعي الثانية والثق

وحكومة الدكتور معروف البخيت التي شكلت في التاسع من شباط / فبرابر الماضي وحصلت 
  نائبا وھي ا*قل في تاريخ المجالس النيابية ا*ردنية بعد عودة الحياة البرلمانية  ٦٣على ثقة 

  بنود المقارنة بين المجالس النيابية  وفيما يلي ابرز 

الجانب التشريعي : كشفت الدراسة عن ان المجلس السادس عشر تساوى من حيث  - ١
مشروع قانون  ٢٦المنجز التشريعي مع المجلس الحادي عشر بمناقشة واقرار 

وقانون مؤقت في الدورة العادية ا"ولى لكل منھما، وحل المجلس السادس عشر في 
الثالثة من حيث عدد التشريعات التي نظرھا في دورته العادية ا"ولى بعد المرتبة 

قانونا، وحل في المرتبة ا"ولى، ت,ه المجلس  ٤٢المجلس الرابع عشر الذي نظر في 
 مشروع قانون وقانون مؤقت. ٤٠الخامس عشر الذي نظر في 

 

 ا*ولى لكل منھا في الدورات العادية ١٦حتى  ١١يوضح المنجزات التشريعية للمجالس 

مش���������������اريع  عدد القوانين المجلس
 القوانين

الق���������������وانين 
 المؤقتة

المعmmmmmmmmادة مmmmmmmmmن 
 ا*عيان

 ــ ٢١ ٥ ٢٦ ١١مجلس 

 ١ ٦ ٨ ١٤ ١٢مجلس 

 ــ ٣ ٧ ١٠ ١٣مجلس 

 ١ ٣٦ ٦ ٤٢ ١٤مجلس 

 ١٠ ١٥  ٢٥ ٤٠ ١٥مجلس 

 ٥ ٢١ ٥ ٢٦ ١٦مجلس 

 ١٧ ١٠٢ ٥٦ ١٥٨ المجموع



 

ني عشر والثالث عشر قد سج, نسبة انجاز تشريعية وي,حظ  ان المجلسين الثا
قانونا  ١٤منخفضة جدا قياسا بالمجالس ا"خرى، فقد انجز المجلس الثاني عشر 

قوانين مؤقتة، واعاد  ٦مشاريع قوانين، و ٨في دورته العادية ا*ولى من بينھا 
 مجلس ا*عيان اليه قانونا واحدا.

وحقق المجلس الثالث عشر اقل نسبة انجاز تشريعي من بين المجالس النيابية كلھا 
قوانين  ٣مشاريع قوانين و ٧قوانين فقط من بينھا  ١٠فقد انجز  ١٩٨٩منذ عام 

  مؤقتة.

 

 

 

 

 

 

ويسجل للمجلس الرابع عشر اعلى نسبة انجاز تشريعي في دورته العادية ا*ولى، فقد 
قانونا مؤقتا، وھي اعلى نسبة  ٣٦مشاريع قوانين، و ٦قانونا من بينھا  ٤٢جز ان

  . ١٩٨٩انجاز للقوانين المؤقتة من بين المجالس النيابية منذ عام 

ويعود سبب انشغال المجلس الرابع عشر بمناقشة القوانين المؤقتة الى كونه جاء بعد 
ھندس علي ابو الراغب باصدار غياب البرلمان لمدة عامين قامت خ,لھا حكومة الم

  س المجل  قانونا مؤقتا، مما فرض على ٢١١

الرابع عشر تحمل تركة ثقيلة تمثلت بحزمة القوانين المؤقتة الكبرى التي * تزال بعض 
قوانينھا ضاغطة على المجالس النيابية التالية ومن بينھا المجلس السادس عشر الذي 

  ه العادية ا*ولى.ناقش بعضا من ھذه القوانين في دورت

  

  

  

  

  



  

  

وسجل المجلس الخامس عشر ثاني اعلى نسبة انجاز تشريعي في دورته العادية 
 ٢٤قانونا من بينھا  ٤٠فقد انجز  ١٩٨٩ا*ولى قياسا بالمجالس النيابية منذ عام 

واقر اقتراحا بقانون، بينما اعاد مجلس ا*عيان قانونا مؤقتا،  ١٥مشروع قانونا، و
  قوانين. ١٠اليه 

في دوراتھا  ١٩٨٩وبلغ العدد ا*جمالي للقوانين التي اقرتھا المجالس النيابية منذ عام 
قانونا مؤقتا، واعاد  ١٠٢مشروع قانون، و ٥٦قانونا، من بينھا  ١٥٨العادية ا*ولى 
  قانونا. ١٧مجلس ا*عيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وفيما يتعلق با*سئلة النيابية كشفت السج,ت الرسمية لمجلس ا*سئلة النيابية :  - ٢
لحكومة وبلغ النواب ان نواب المجلس السادس عشر وجھوا اكبر عدد من ا*سئلة ل

سؤا* مسج, بذلك اعلى نسبة توجيه اسئلة للحكومة منذ المجلس النيابي  ٤٧٣عددھا 
 .١٩٨٩الحادي عشر عام 

وتكشف السج,ت الرسمية لمجالس النواب السابقة في دوراتھا العادية ا*ولى ان 
ن بة مسؤا* تلقى ا*جا ٨١مجلس النواب الحادي عشر وجه في دورته العادية ا*ولى 

  .سؤا* فقط ٣٢الحكومة على 

  

 



 

عدد ا&سئلة الموجھة للحكومات في الدورات العادية ا&ولى للمجالس 
 ١٦ــ  ١١النيابية من 

عدد  المجلس
 ا*سئلة

اجابات 
 الحكومة

 ا&سئلة التي نوقشت

 ٣٢ ٣٢ ٨١ الحادي عشر
 ٢١٩ ٢٠٤ ٢٥٦ الثاني عشر
 ٤٩ ٧٣ ٨٥ الثالث عشر
  ١١٩ ١٨٧ ١٨٨ الرابع عشر

 ٦٠ ١٩٠ ٢٤٩ الخامس عشر
 ١٣٧ ٣٠٣ ٤٧٣ السادس عشر

 ٦٢١ ٩٨٩ ١٣٣٢ المجموع
 

سؤا* اجابت الحكومة  ٢٥٦فيما وجه المجلس الثاني عشر في دورته العادية ا*ولى 
سؤا* اجابت الحكومة  ٨٥سؤا*، ووجه المجلس الثالث عشر لذات الدورة  ٢٠٤على 
سؤا* اجابت الحكومة على  ١٨٨لرابع عشر سؤا*، بينما وجه المجلس ا ٧٣على 
 ١٩٠سؤا* اجابت الحكومة على  ٢٤٩سؤا*، ووجه المجلس الخامس عشر  ١٨٧

سؤا*.وبذلك يسجل المجلس السادس عشر في دورته العادية ا*ولى اعلى عدد في 
سؤا*  ١٣٧سؤا* منھا، ادرج منھا  ٣٠٣ا*سئلة الموجھة للحكومة التي اجابت على 

  فقط. وجوابا

عدد ا*ستجوابات الناجزة التي تم تقديمھا رسميا ا\ستجوابات :  اوضحت الدراسة ان  - ٣
والتي وصلت اجابات الوزراء المعنيين عليھا ث,ثة استجوابات، ا* ان السؤال ا"برز 
اين بقية ا*ستجوابات التي اعلن النواب عنھا تحت قبة المجلس ولماذا لم يتم 

إستكشافية على منجزات المجالس النيابية السابقة منذ المجلس ان إط,لة تقديمھا.
الحادي عشر وحتى المجلس السادس عشر الحالي تظھر بوضوح ان كل تلك المجالس 
لم تفعل بالمطلق العمل الرقابي المتمثل باستجواب الوزراء، بالرغم من ان المجلس 

استجوابات" إ* انه  ٣السادس عشر الحالي سجل اعلى عدد في تقديم ا*ستجوابات"
بالمقابل بقي يسير في فلك المجالس السابقة فلم يقم بتفعيل ھذا العمل الرقابي الھام ولم 

 يقم بإدراجھا على جدول اعمال جلساته.

  

  

  

 

 



  

  

 

 

 

  

ية ا*ولى أي استجواب، وي,حظ ان المجلس الحادي عشر لم يسجل في دورته العاد
بينما نجد ان استجوابا واحدا تم تسجيله في الدورة ا*ولى للمجلس الثاني عشر ا* ان 
صاحب ھذا ا*ستجواب سارع الى سحبه، وبالتالي لم تتم مناقشته .ونجد ان المجلسين 
الثالث عشر والرابع عشر لم يشھدا تقديم أي استجواب في دورتيھما العادية ا*ولى،  
بينما سجل نائبان استجوابين في الدورة العادية ا*ولى للمجلس الخامس عشر، ا* 

استجوابات في  ٣انھما لم يناقشا، ليتبعھما المجلس السادس عشر الذي شھد تقديم 
دورته العادية ا*ولى إ* انھما لم يدرجا على جدول اعمال المجلس ولم يناقشا.وي,حظ 

ل في دورته العادية ا*ولى أي استجواب، بينما نجد ان المجلس الحادي عشر لم يسج
ان استجوابا واحدا تم تسجيله في الدورة ا*ولى للمجلس الثاني عشر ا* ان صاحب 

 ھذا ا*ستجواب سارع الى سحبه، وبالتالي لم تتم مناقشته. 

طلبات المناقشة العامة : اوضحت الدراسة  ان المجلسين الثالث عشر والرابع عشر لم 
شھدا تقديم أي استجواب في دورتيھما العادية ا*ولى،  بينما سجل نائبان استجوابين ي

في الدورة العادية ا*ولى للمجلس الخامس عشر، ا* انھما لم يناقشا، ليتبعھما المجلس 
استجوابات في دورته العادية ا*ولى إ* انھما لم  ٣السادس عشر الذي شھد تقديم 

وتكشف الدراسة عدد طلبات المناقشة لمجلس ولم يناقشا.يدرجا على جدول اعمال ا
 ٢١) بلغ  ١٦ــ  ١١العامة التي قدمت في الدورات العادية ا*ولى للمجالس النيابية ( 

طلب مناقشة عامة نوقشت كلھا باستثناء طلب واحد قدم في الدورة العادية ا*ولى 
، بينما قام نواب بسحب للمجلس الثاني عشر حيث قرر المجلس آنذاك إرجاء مناقشته

طلب مناقشة آخر ، إلى جانب رفض المجلس السادس عشر مناقشة طلب المناقشة 
  المتعلق بشركة بيتنا وإحالته إلى اللجنة المالية وا*قتصادية.

  

  

 

  

  

 ١٦ــ  ١١يوضح عدد ا&ستجوابات الموجھة في الدورة العادية ا&ولى للمجالس 

 ا\جراءات عدد ا*ستجوابات المجلس

 ــ * يوجد جلس الحادي عشرالم

 تم سحبه ولم يناقش ١ المجلس الثاني عشر

 ـــ * يوجد المجلس الثالث عشر

 ـــ * يوجد المجلس الرابع عشر

 لم تناقش ٢ المجلس الخامس عشر

 لم تناقش ٣ المجلس السادس عشر

 ــ ٦ المجموع



  

  طلبات ا\قتراح بقانون :  - ٤

تظھر الدراسة ان مجلس النواب السادس عشر حل في المرتبة الثالثة من بين 
الس النيابية السابقة في تقديم ا*قتراحات بقانون في الدورة العادية ا"ولى بعد المج

اقتراحا بقانون، وحل  ١٤٥المجلس الحادي عشر الذي  جاء في المرتبة ا"ولى بتقديم 
اقتراحا بقانون، بينما  ١٢في المرتبة الثانية المجلس الثاني عشر الذي شھد تقديم 

يم اقتراح واحد، وشھد المجلس الرابع عشر والخامس شھد المجلس الثالث عشر تقد
عشر تقديم اقتراحين لكل منھما في ذات الدورة ويبلغ العدد الكلي ل,قتراحات بقوانين 
التي قدمت في المجالس النيابية منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السادس 

  ھا.اقتراحا بقانون فقط في الدورة العادية ا*ولى لكل من ١٧٣عشر 

يسجل للمجلس السادس عشر انه حل في المرتبة  الثالثة من حيث : ا\قتراح برغبة  - ٥
تفعيل ھذا الدور الذي يصنف عادة بانه دور مزدوج لمجلس النواب لكونه يجمع بين 
الجانب الرقابي والجانب التشريعي للمجلس. وبلغ العدد الكلي ل~قتراحات برغبة التي 

 ٣١٠"،  ١٦إلى  ١١العادية ا"ولى للمجالس النيابية " تم توجيھھا في الدورات 

اقتراحا برغبة، سجل فيھا المجلس الثاني عشر أعلى نسبة توجيه مثل ھذه ا*قتراحات 
 ١٤٢اقتراحا، ت,ه مباشرة المجلس الحادي عشر بتوجيه  ١٥٥بعدد إجمالي بلغ 

الس النيابية التالية اقتراحا برغبة.وتكشف الدراسة تراجع كبير وحاد في اھتمام المج
بتفعيل ھذه الوسيلة البرلمانية الھامة في الرقابة والتوجيه والتشريع، ففي المجلس 

اقتراحات  ٩الثالث عشر انخفض ھذا ا*ھتمام بشكل مثير للتساؤل حيث تم توجيه 
برغبة، لينخفض ھذا ا*ھتمام أكثر في المجلسين الرابع عشر والخامس عشر حيث تم 

حين برغبة في كل منھما، ليت,شى ھذا ا\ھتمام تماما في الدورة العادية توجيه إقترا
 ا"ولى للمجلس السادس عشر الحالي.

 ١٦ــ  ١١يوضح عدد ا&قتراحات برغبة التي قدمت في الدورات العادية لمجالس النواب من 

 اFجراءات العدد المجلس

 ة وحول البعض للحكومةسحب بعضھا واحيل بعضھا للجان المختص ١٤٢ الحادي عشر
 أحيلت الى اللجان المختصة. ١٥٥ الثاني عشر
 أحيلت للحكومة. ٩ الثالث عشر
 احيل احدھما إلى اللجنة اFدارية والثاني أحيل إلى اللجنة المالية. ٢ الرابع عشر

 أحيلت للجان المختصة. ٢ الخامس عشر
 & يوجد. ــ  السادس عشر

  ٣١٠ المجموع

  

  

  



  

يوضح عدد ا*قتراحات بقانون التي قدمت في الدورات العادية ا"ولى اني رسم بي
  .١٦ – ١١من لمجالس النواب 

  

  

  

  

المذكرات النيابية : تشير الدراسة ان  الدستور او النظام الداخلي لمجلس النواب  لم  - ٦
تخدام المذكرات كإحدى وسائل العمل البرلماني المعروفة، يتضمنا أي نص حول اس

وإنما تم استخدامھا واختراعھا في المجلس الحادي عشر ولكن على نطاق شيق جدا، 
 ولم يتوسع نواب ذلك المجلس في استخدامھا.

 ١٦ــ  ١١يوضح عدد المذكرات في الدورات العادية اRولى للمجالس النيابية من 

 بات الحكومةاجا العدد المجلس
 ؟ ؟ الحادي عشر
 ١١ ٣١ الثاني عشر
 ٥ ٥ الثالث عشر
 ٦ ٥١ الرابع عشر
 ٦ ٤٤ الخامس عشر

 ١٨ ١٠٥ السادس عشر

و* نملك على وجه الدقة معلومات عن العدد الحقيقي للمذكرات التي تم استخدامھا من 
معلومات كلية قبل نواب المجلس الحادي عشر في الدورة العادية ا"ولى ولكن نملك 

عن عدد المذكرات التي توجيھھا خ,ل عمر المجلس بكامله والبالغ عددھا ا\جمالي 
  مذكرة. ١٨٨مذكرة  ولم تجب عن  ٥٧مذكرة ، اجابت الحكومة عن   ٢٤٥

وإذا ما قمنا باستثناء ما تم توجيھه من مذكرات في الدورة العادية ا"ولى للمجلس 
سادس عشر سجل اعلى نسبة توجيه مذكرات إذ بلغ الحادي عشر فان مجلس النواب ال

مذكرة منھا.ومن المؤكد وفقا  ١٨مذكرة اجابت الحكومة على  ١٠٥عددھا الكلي 
للمعطيات ان يكون عدد المذكرات المقدمة في الدورة العادية ا"ولى للمجلس السادس  

العمل  عشر  قليلة نسبيا قياسا بعدم لجوء المجلس آنذاك لمثل ھذا ا"سلوب في
البرلماني، وھو ما ادى الى تسجيل رقم ضئيل في توجيه المذكرات للحكومة ولرئيس 



المجلس إذا ما تمت المقارنة  بالعدد الكلي للمذكرات التي تم توجيھھا خ,ل طيلة عمر 
  المجالس التالية.

 

  يوضح عدد المذكرات في الدورات العادية ا"ولى للمجالس النيابية بياني رسم

  ١٦ــ  ١١من 

  

  

  

  

  

  

  

  

فقد بلغ العدد الكلي للمذكرات الموجھة للحكومة في الدورات العادية ا*ربع للمجلس الثاني 
مذكرة، بينما ارتفع ھذا الرقم الكلي بشكل كبير  ١٠٦مذكرة اجابت الحكومة على  ٢٨٨عشر 

مذكرة  ٢٢٧مذكرة اجابت الحكومة على  ٥٧٩لث عشر ليصل الى ومضاعف في المجلس الثا
  منھا..

  

 -انتھى -                                   


